ARRESTEN VAN HET

HOF VAN CASSATIE
JAARGANG 2005 / NR. 9

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

ARRESTEN SEPTEMBER 2005
NRS 403 TOT 471

Nr. 403 - 2.9.05

HOF VAN CASSATIE

1533
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1° KAMER - 2 september 2005

1º RECHT VAN VERDEDIGING — BURGERLIJKE ZAKEN - BETWISTING AFWIJZING VAN EEN NOTA DIE ALS CONCLUSIE GELDT – MISKENNING.
2º RECHTBANKEN — BURGERLIJKE ZAKEN — ALGEMEEN - BETWISTING - NOTA DIE
ALS CONCLUSIE GELDT – GELDIGHEID.
1º en 2° De rechter die weigert acht te slaan op een door een partij neergelegde nota die
als conclusie geldt en waarbij zij een verdaging van de zaak vordert om te kunnen
antwoorden op de nieuwe argumenten en elementen die door de tegenpartij in haar
samenvattende conclusie worden aangevoerd, miskent het recht van verdediging van de
andere partij1.
(C. T. B. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.99.0347.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 11 december 1998 gewezen
door het Hof van Beroep te Brussel.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Philippe de Koster heeft geconcludeerd.
III. Middel
Eiser voert in zijn verzoekschrift twee middelen aan, waarvan het eerste als
volgt is gesteld:
Geschonden wetsbepaling
- het algemeen beginsel van het recht van verdediging.
Aangevochten beslissingen
Bij beschikking van 31 januari 1997, op verzoek van de verweerders gewezen overeenkomstig artikel 747, §2, van het Gerechtelijk Wetboek, heeft het hof van beroep de rechtsdag vastgesteld en de termijnen bepaald waarbinnen de partijen hun conclusies mochten
neerleggen, waarbij de beschikking met name vermeldde dat, indien een partij conclusie
zou neerleggen vier maanden voor de terechtzitting - de uiterste datum die voor de beide
partijen gold -, de tegenpartij nog tot twee maanden voor de terechtzitting mocht concluderen.
Overeenkomstig de bewoordingen van de beschikking heeft eiser zijn laatste conclusie,
"samenvattende conclusie" genaamd, neergelegd op 17 juli 1998, terwijl de rechtsdag was
vastgesteld op 18 september 1998.
Op de terechtzitting van 18 september 1998, heeft het hof van beroep de zaak voor verdere behandeling vastgesteld, nadat het gepleit had " teneinde de [verweerders] de mogelijkheid te bieden om uiterlijk op 20 oktober 1998 een samenvattende conclusie te bezor1 Zie concl. O.M. in Pas., 2005, nr. 403.
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gen aan [eisers] raadsman die ze eventueel mondeling zou beantwoorden op de openbare
burgerlijke terechtzitting van 30 oktober 1998 om 8 uur 50 (gedurende tien minuten)".
Op de terechtzitting van 30 oktober 1998 hebben eisers raadslieden een nota neergelegd
"gelet op de nieuwe argumenten die zij de samenvattende conclusie (van de verweerders)
verwijten te bevatten"; de raadsman van de verweerders heeft zich tegen de neerlegging
van die nota verzet op grond dat zij hem de avond voordien was bezorgd, dus te laat om
ervan kennis te nemen en ze te beantwoorden; na de neerlegging van de nota en van de
dossiers van de partijen heeft het hof van beroep het debat gesloten en de zaak in beraad
genomen.
De nota die eiser op de terechtzitting van 30 oktober 1998 heeft neergelegd, voert aan "
dat de samenvattende conclusie van de [verweerders] verschillende nieuwe elementen bevat die, om het recht van verdediging te eerbiedigen, uitleg of antwoorden vereisen" en "
dat [eiser] dus een nieuwe termijn moet krijgen zodat hij over de onderstaande punten kan
concluderen"; onder de rubriek "Nieuwe door [de verweerders] aangevoerde elementen of
argumenten" herinnert eiser met name aan die elementen of argumenten, die volgens de
bewoordingen van de nota, "noodzakelijkerwijs een antwoord bij wege van conclusie vereisen" en voert hij vervolgens als antwoord op die "nieuwe elementen of argumenten" van
de samenvattende conclusie van de eisers, die hij heel in 't kort toelichtte, verschillende
verweermiddelen aan.
In zijn dictum wijst het bestreden arrest de hoofdvordering van de verweerders toe en
veroordeelt het eiser om hun 27.625.000 BEF, naast de interest, te betalen, houdt het de
uitspraak " voor het overige" aan, en beslist het, op impliciete wijze in zijn redenen, dat
eisers tegenvordering tot ontbinding van de litigieuze overeenkomst niet gegrond is, aangezien de door de verweerders begane contractuele fout op zich voor eiser al voldoende is
om hun veroordeling tot schadevergoeding te vorderen, en dit na de door eiser op de terechtzitting van 30 oktober 1998 neergelegde nota uit het debat geweerd te hebben, op
grond
"Dat de zaak op de terechtzitting van 18 september 1998 voor verdere behandeling is
vastgesteld om de [verweerders] de mogelijkheid te bieden hun samenvattende conclusie
te bezorgen als antwoord op de samenvattende conclusie die tijdens de gerechtelijke vakantie door [eiser] ter griffie is neergelegd (17 juli 1998); dat het hof [van beroep] daartoe
op de datum van 30 oktober 1998 om 8 uur 50 tien minuten pleittijd vastgesteld heeft om
[eisers] raadslieden in staat te stellen eventueel mondeling te antwoorden op de samenvattende conclusie van de [verweerders];
Dat [eiser], op die terechtzitting een 'nota' [heeft] neergelegd die was ondertekend en de
avond voordien om 18 uur 57 per fax aan de raadsman van de [verweerders] was medegedeeld; dat die raadsman, die zegt dat hij pas op 29 oktober ervan kennis kon nemen,
vraagt dat die 'nota', die volgens hem nieuwe middelen aanvoert, uit het debat wordt geweerd;
Dat de mededeling en de neerlegging op de terechtzitting van die 'nota' (die als conclusie geldt) in de omstandigheden van de zaak het recht van verdediging miskent; dat het
hof [van beroep] er bijgevolg geen acht op mag slaan".
Grieven
Nadat aan de verweerders was toegestaan een samenvattende conclusie neer te leggen
buiten de termijnen die waren vastgesteld in de beschikking van 31 januari 1997, gewezen
ter uitvoering van artikel 747, §2, van het Gerechtelijk Wetboek, en aan eiser om " eventueel mondeling te antwoorden" op die nieuwe conclusie, kon het bestreden arrest niet
zonder het in het middel aangewezen rechtsbeginsel te miskennen, de door eiser op de terechtzitting van 30 oktober 1998 neergelegde nota uit het debat weren, op grond dat die
nota " die als conclusie geldt" laattijdig ondertekend en aan de raadsman van de verweer-
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ders was meegedeeld; enerzijds heeft de partij die toestemming heeft gekregen om haar
verweermiddelen mondeling aan te voeren op de terechtzitting, het recht een nota neer te
leggen, die de schriftelijke weergave is van haar bewoordingen of die van haar raadsman
op de terechtzitting, en maakt het niet uit of die nota al dan niet ondertekend is; anderzijds
is die partij, aangezien zij niet verplicht is een dergelijke nota op te maken en aangezien
haar bewoordingen en of die van haar raadsman op de terechtzitting, gelet op de toestemming die zij kreeg voor een mondelinge interventie, niet van tevoren ter kennis van de tegenpartij moeten worden gebracht, niet verplicht de aldus opgemaakte nota binnen een
bepaalde termijn vóór de terechtzitting aan de tegenpartij mee te delen; indien het hof van
beroep meende de door eiser opgemaakte nota uit het debat te moeten weren omdat zij,
daar zij ondertekend was, gelijkstond met een conclusie die eiser niet langer mocht neerleggen, moest het op zijn minst acht erop slaan, al was het maar gedeeltelijk, alleen maar
omdat de inhoud van die nota slechts de schriftelijke weergave was van hetgeen eisers
raadman op de terechtzitting had gezegd.
Bovendien miskent het bestreden arrest voornoemd beginsel, aangezien [het hof van
beroep] geen acht had geslagen op de neergelegde nota, door aan eiser de termijn niet toe
te kennen die hij vorderde om te antwoorden op de "nieuwe elementen of argumenten" die
volgens hem vervat waren in de nieuwe conclusie die de verweerders hadden neergelegd
na het verstrijken van de door de beschikking van 31 januari 1997 vastgelegde termijn, op
grond dat die nota ondertekend was, laattijdig aan de raadsman van de verweerders werd
medegedeeld en gelijkstond met een conclusie; een dergelijk verzoek vereiste geen enkele
voorafgaande mededeling en eiser, die van het hof van beroep de toestemming had gekregen om "eventueel mondeling te antwoorden" op verweerders conclusie, had het recht om
dat verzoek voor het eerst op de terechtzitting te uiten.
Hieruit volgt dat het bestreden arrest, doordat dit het in het middel aangewezen rechtsbeginsel miskent, zijn beslissing niet naar recht verantwoordt.

IV. Beslissing van het Hof
Eerste middel
Over de eerste door de verweerders tegen het middel opgeworpen grond van
niet-ontvankelijkheid: het middel vermeldt niet dat de daarin aangewezen bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de grieven die het bevat, geschonden zijn:
Overwegende dat het middel het bestreden arrest niet verwijt de nota die eiser
op de terechtzitting van 30 oktober 1998 heeft neergelegd, als conclusie aan te
merken, maar met name staande houdt dat de omstandigheid dat het hof van beroep die nota beschouwd heeft als geldend als conclusie, gelet op de vereisten
van het recht van verdediging, zijn beslissing om er geen acht op te slaan niet
kan verantwoorden;
Dat alleen al de miskenning van het in de aanhef aangewezen algemeen rechtsbeginsel, indien het gegrond was, al voldoende zou zijn om tot cassatie te leiden;
Over de tweede door de verweerders tegen het middel opgeworpen grond van
niet-ontvankelijkheid: aangezien de bodemrechter slechts op conclusies verplicht
is te antwoorden, vertoont het verwijt aan die rechter als zou hij een nota als een
conclusie bestempelen, een gebrek aan belang:
Overwegende dat, zoals gezegd is in het antwoord op de eerste grond van nietontvankelijkhheid, het middel het bestreden arrest niet verwijt de litigieuze nota
als conclusie aan te merken;
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Over de derde door de verweerders tegen het middel opgeworpen grond van
niet-ontvankelijkheid: de beslissing van het bestreden arrest om geen acht te
slaan op voornoemde nota van eiser zou gegrond blijven door het bepaalde in artikel 740 van het Gerechtelijk Wetboek:
Overwegende dat het onderzoek van de grond van niet-ontvankelijkheid verbonden is met dat van het middel;
Dat de gronden van niet-ontvankelijkheid niet kunnen worden aangenomen;
Het middel zelf
Overwegende dat uit het bestreden arrest en de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat eiser op grond van de eerder vastgestelde beschikkingen om de rechtsdag te bepalen op grond van artikel 747, §2, van het Gerechtelijk Wetboek, op 17 juli 1998 een samenvattende conclusie heeft neergelegd,
en dat de zaak vervolgens, op de terechtzitting van 18 september 1998, voor verdere behandeling is vastgesteld op de terechtzitting van 30 oktober 1998 om de
verweerders in staat te stellen om op hun beurt vóór 20 oktober 1998 een samenvattende conclusie in te dienen, dat, op de terechtzitting waarop de zaak aldus
verdaagd was, eiser tien minuten tijd kreeg om die conclusie mondeling te kunnen beantwoorden en dat eiser, op die terechtzitting, een ondergetekende nota
heeft neergelegd die hij de avond voordien per fax aan de raadsman van de verweerders had bezorgd, die verklaarde dat hij er geen kennis van had kunnen nemen, aanvoerde dat zij nieuwe elementen bevatte, en dus vroeg dat zij uit het debat zou worden geweerd;
Overwegende dat eiser, in die nota, uiteenzette dat de samenvattende conclusie
van de verweerders "nieuwe elementen en argumenten" bevatte en vorderde dat
de zaak zou worden verdaagd opdat hij ze zou kunnen beantwoorden;
Overwegende dat het bestreden arrest, doordat het weigerde acht te slaan op
"die 'nota' (die als conclusie gold)", welke, gelet op haar voorwerp, mocht worden neergelegd, ook al waren de overige voor eiser geldende termijnen verstreken, op grond dat "de mededeling en de neerlegging [ervan] op de terechtzitting
in de omstandigheden van de zaak het recht van verdediging [van de verweerders] miskent", eisers recht van verdediging miskent en bijgevolg het in het middel aangewezen rechtsbeginsel miskent;
Dat het middel, in zoverre, gegrond is;
En overwegende dat de vernietiging van het bestreden arrest leidt tot vernietiging van het op 5 februari 1999 gewezen arrest, dat het vervolg ervan is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Vernietigt het bestreden arrest en doet het arrest van 5 februari 1999 teniet;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde arrest en van het tenietgedane arrest;
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
over;
Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Luik.
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2 september 2005 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Storck – Gelijkluidende conclusie van de h. de Koster, advocaat-generaal
met opdracht – Advocaten: mrs. T'Kint en Geinger.

Nr. 404
1° KAMER - 2 september 2005

VERZEKERING — W.A.M.-VERZEKERING - ONVERSCHOONBARE FOUT - OPZETTELIJKE
AARD – DRONKENSCHAP.
Uit de omstandigheid dat het slachtoffer dronken is en dat hij een zodanige drankzucht
heeft dat hij het drinken niet kan laten, kan de bodemrechter niet afleiden dat de door het
slachtoffer begane fout geen enkele opzettelijke aard vertoont (Art. 29bis W.A.M.-wet,
zoals het gewijzigd is bij W. 13 april 1995 en vóór de wijziging ervan bij W. 19 jan. 2001)1.
(GEMEENSCHAPPELIJK MOTORWAARBORGFONDS T. K. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.03.0256.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 28 februari 2003 in hoger
beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Luik.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Daniel Plas heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Philippe de Koster heeft geconcludeerd.
III. Middelen
Eiser voert in zijn verzoekschrift twee middelen aan.
1. Eerste middel
Geschonden wetsbepaling
- artikel 29bis, §1, eerste, vijfde en zesde lid, van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, ingevoegd bij de
wet van 30 maart 1994, zoals het gewijzigd is bij de wet van 13 april 1995 maar vóór de
wijziging ervan bij de wet van 19 januari 2001.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden vonnis wijst eerst erop dat de heer J. F. 's nachts, zonder enige reden, op
de rijweg is gaan liggen en beslist vervolgens dat een dergelijk gedrag een uiterst roekeloze daad is, dat die fout niet als "onverschoonbaar" in de zin van artikel 29bis, §1, vijfde en
zesde lid, van de wet van 21 november 1989 kan worden aangemerkt en dat de [eerste
zes] verweerders bijgevolg voldoen aan de voorwaarden om zich te beroepen op het voordeel van die wetsbepaling.
Het verantwoordt die beslissing op grond van al zijn redenen die geacht worden hier integraal te zijn weergegeven, en inzonderheid aan de hand van de onderstaande overwegingen:
1 Zie concl. O.M. in Pas., 2005, nr. 404.
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"Uit het strafdossier blijkt dat de heer J. F. al tien jaar lang aan de drank verslaafd was
(...). Die toestand van alcoholverslaving wordt nog versterkt door het feit dat de heer J. F.,
ondanks zijn hoge alcoholopname, nog vrij goed kan praten. Die drankzucht wordt ook
nog aangetoond in een brief die in tempore non suspecto op 29 april 1996 aan deurwaarder André Mouton werd geschreven; die brief zegt: 'in feite is de heer J. F. een pathologische alcoholverslaafde die bijna naar een zwerversbestaan is afgegleden'. Zo schreef de
raadsman van de ([eerste zes]verweerders) aan (eiser): 'de heer J. F., voormalig psychologisch adviseur, had het laatste stadium van alcoholisme bereikt'. Die volstrekte afhankelijkheid van alcohol wordt impliciet erkend door (eiser) die, in zijn conclusie, zegt dat 'de
staat van dronkenschap waarin de heer F. zich bevond op de dag van zijn overlijden en de
voortdurende drang naar geld om te kunnen drinken, zoals ze worden vermeld door zijn
moeder, aantonen dat betrokkene een onverbeterlijk alcoholist was en bijgevolg in een
psychische toestand van volledige aftakeling verkeerde'. De opzettelijke aard van zijn onverschoonbare fout moet dus onderzocht worden aan de hand van de concrete omstandigheden van elk ongeval: het komt erop aan na te gaan of de getroffene daadwerkelijk de
fout wilde begaan en niet of een normaal mens, in dergelijke omstandigheden, de ongeoorloofde daad zou hebben gewild. Aldus moet aan de hand van de concrete beoordeling
van de wil van de weggebruiker ieder beroep op de onverschoonbare fout worden uitgesloten wanneer de getroffene op het ogenblijk van het ongeval zijn onderscheidingsvermogen en zijn verstand kwijt is. In deze zaak kan de heer J. F. niet worden verweten dat
hij zich opzettelijk bezat heeft waardoor hij de controle over zijn handelingen verloor,
aangezien hij, in de medische betekenis van het woord, een alcoholist was; zijn vrije wil
werd dus volledig beneveld door een onweerstaanbare en onredelijke drang: hij kon het
drinken niet laten. De heer J. F. heeft zich niet opzettelijk dronken gedronken: hij heeft
gereageerd op een oncontroleerbare drang eigen aan zijn ziekte".
Grieven
Krachtens artikel 29bis, §1, zesde lid, van de wet van 21 november 1989 betreffende de
verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motor-rijtuigen, is de onverschoonbare
fout die de getroffene het in het eerste lid van die paragraaf bedoelde recht op vergoeding
ontneemt, de opzettelijke fout van uitzonderlijke ernst, waardoor degene die ze begaan
heeft zonder geldige reden wordt blootgesteld aan een gevaar waarvan hij zich bewust had
moeten zijn. De vier toepasselijke criteria zijn dus de opzettelijke aard van de fout, de uitzonderlijke ernst ervan, het gebrek aan reden en het besef dat de getroffene van het gevaar
had moeten hebben.
Met betrekking tot het besef van het gevaar, wordt de fout in abstracto beoordeeld. Het
maakt weinig uit of de getroffene al dan niet het gevaar beseft, aangezien hij zich, in de
omstandigheid van het ongeval, normalerwijze van dat gevaar bewust had moeten zijn;
wat telt, is het bestaan van een objectief gevaar waaraan de getroffene zicht zonder geldige reden heeft blootsgesteld.
De opzettelijke aard van de fout houdt verband met de voorwaarde van de toerekenbaarheid; aldus geldt de omschrijving onverschoonbare fout niet voor personen die op het
ogenblik van de handeling hun verstand of onderscheidingsvermogen kwijt zijn, zoals
personen die onder druk van een onweerstaanbare dwang hebben gehandeld, en ook
krankzinnigen. Het ontbreken van verstand of onderscheidingsvermogen op het ogenblik
van de handeling, een kenmerk van de morele ontoerekenbaarheid, belet aldus dat de handeling van de getroffene als een opzettelijk kan worden aangemerkt.
In dit geval erkent het vonnis eerst de "uitzonderlijke ernst" van de door de heer J. F.
begane fout, zijnde het feit dat hij 's nacht op een bijzonders schaars verlichte plaats, en
zonder enige reden, op de rijweg is gaan liggen, en oordeelt het vervolgens dat die fout
niet kan worden aangemerkt als "onverschoonbaar" in de zin van voornoemd artikel 29bis, §1, zesde lid, aangezien "In deze zaak de heer J. F. niet kan worden verweten dat hij
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zich opzettelijk bezat heeft waardoor hij de controle over zijn handelingen verloor, aangezien hij, in de medische betekenis van het woord, een alcoholist was; zijn vrije wil werd
dus volledig beneveld door een onweerstaanbare en onredelijke drang: hij kon het drinken
niet laten. De heer J. F. heeft zich niet opzettelijk dronken gedronken: hij heeft gereageerd
op een oncontroleerbare drang eigen aan zijn ziekte".
De omstandigheid dat de heer J. F. zich niet opzettelijk bedronken heeft maar dat hij
gereageerd heeft op een oncontroleerbare drang eigen aan zijn ziekte, kan noch de opzettelijke aard van de handeling, noch het besef dat de heer J. F. van het gevaar waaraan hij
zich blootstelde had moeten, uitsluiten.
Door aldus de omschrijving onverschoonbare fout te weren, zonder vast te stellen dat
de getroffene op het ogenblik van de handeling in toestand van onbewustzijn verkeerde
die samenhing met zijn alcoholopname, schendt het vonnis artikel 29bis, §1, eerste, vijfde
en zesde lid, van de wet van 21 november 1989.
(...)

IV. Beslissing van het Hof
1. Eerste middel
Overwegende dat artikel 29bis, §1, vijfde lid, van de wet van 21 november
1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, zoals het gold ten tijde van de feiten, de slachtoffers die een onverschoonbare fout hebben begaan het in het eerste lid van de bepaling bedoelde recht op de
vergoeding ontzegt; dat luidens het zesde lid, in dezelfde versie, enkel de opzettelijke fout van uitzonderlijke ernst waardoor degene die ze begaan heeft zonder
geldige reden wordt blootgesteld aan een gevaar waarvan hij zich bewust had
moeten zijn, onverschoonbaar is;
Overwegende dat uit de omstandigheid dat een persoon dronken is, met andere
woorden, dat hij geen blijvende controle over zijn handelingen meer heeft en dat
hij een zodanige drankzucht heeft dat hij het drinken niet kan laten, niet kan worden afgeleid dat hij niet beseft wat hij doet en dat de aldus begane fout geen enkele opzettelijke aard vertoont;
Dat het bestreden vonnis bijgevolg zijn beslissing dat de getroffene geen onverschoonbare fout heeft begaan, niet naar recht verantwoordt;
Dat het middel gegrond is;
(...)
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het uitspraak doet over de gegrondheid van de door de eerste zes verweerders tegen eiser ingestelde vordering;
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 in de
kosten van de laatste verweerster; houdt de overige kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de Rechtbank van Eerste Aanleg te Hoei,
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zitting houdende in hoger beroep.
2 september 2005 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Plas – Gelijkluidende conclusie van de h. de Koster, advocaat-generaal
met opdracht – Advocaten: mrs. Gérard, Draps en De Bruyn.

Nr. 405
1° KAMER - 2 september 2005

VERZEKERING — W.A.M.-VERZEKERING - VERZEKERAAR - VORDERING TOT
TERUGBETALING - VOORAFGAANDE KENNISGEVING - WERKING VAN DE WET IN DE TIJD.
De in de W.A.M.-wet vastgestelde uitvoeringsmodaliteiten van de regresvordering, gelden
slechts op de datum waarop de rechtsvordering is ontstaan voor zover die bepalingen op
die datum in werking zijn getreden1. (Art. 88, tweede lid W.A.M.-wet)
(AXA BELGIUM N.V. T. R.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.04.0143.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 14 mei 2003 gewezen door
het Hof van Beroep te Luik.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Christine Matray heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Philippe de Koster heeft geconclu-deerd.
III. Middel
Eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wetsbepalingen
- de artikelen 88, eerste en tweede lid, en 148, §1 en 2, van de wet van 25 juni 1992 op
de landverzekeringsovereenkomst;
- artikel 3 van het koninklijk besluit van 24 augustus 1992 tot vaststelling van de datum
van inwerkingtreding van de bepalingen van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst;
- de artikelen 2 en 1134 van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 16 van de wet van 11 juni 1874 betreffende de verzekering in het algemeen;
- artikel 16, tweede lid, van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte
aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen;
- artikel 149 van de Grondwet.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest stelt vast, onder meer met verwijzing naar de uiteenzetting van de
eerste rechter, dat verweerder, die voor burgerlijke aansprakelijkheid auto en materiële
1 Zie concl. O.M. in Pas. 2005, nr. 405.
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schade verzekerd was bij de maatschappij Urbaine UAP, in wier rechten eiseres is getreden, op 14 maart 1992 een verkeersongeval heeft veroorzaakt waarbij mevrouw B. zwaargewond raakte; dat verweerder per auto reed met een alcoholgehalte in zijn bloed van 1,7
tot 1,9 gram per liter; dat de Politierechtbank te Hoei bij een in kracht van gewijsde gegaan vonnis van 20 oktober 1992 verweerder tot twee verschillende straffen heeft veroordeeld, enerzijds, wegens onopzettelijke slagen en verwondingen, anderzijds wegens het
rijden onder invloed van alcohol, en hem volledig aansprakelijk voor het ongeval heeft
verklaard; dat verweerder voor de Rechtbank van Eerste Aanleg te Hoei tegen de maatschappij Urbaine UAP een vordering tot betaling van de schade aan zijn voertuig heeft ingesteld, op grond van de polis materiële schade; dat de maatschappij Urbaine UAP bij tegeneis tegen verweerder de regresvordering heeft ingesteld, bepaald bij de artikelen 24 en
25, 9°, van de modelovereenkomst voor de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen (in de versie ervan vóór die welke bij het koninklijk besluit van 14 december 1992 is voorgeschreven) teneinde provisioneel zijn veroordeling te verkrijgen tot
terugbetaling van de bedragen die zij aan het slachtoffer, mevrouw B., had uitgekeerd;
het bestreden arrest oordeelt vervolgens dat verweerders alcoholopname een doorslaggevende rol heeft gespeeld bij het ongeval, dat verweerder bewust moest zijn van zijn toestand, dat hij moest weten dat hij het door zijn verzekeraar gedekte risico verzwaarde en
de maatschappij Urbaine UAP bijgevolg mocht weigeren de materiële schade te vergoeden en haar regresvordering tegen verweerder mocht instellen
het bestreden arrest verklaart ten slotte de tegenvordering van eiseres tegen verweerder
niet-gegrond.
Het bestreden arrest grondt die beslissing op de onderstaande redenen:
"Vraag is of artikel 88, tweede lid, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst, is nageleefd, dat luidt als volgt: 'de verzekeraar is op straffe van verval van zijn recht van verhaal verplicht de verzekeringnemer, of in voorkomend geval de
verzekerde die niet de verzekeringnemer is, kennis te geven van zijn voornemen om verhaal in te stellen zodra hij op de hoogte is van feiten waarop dat besluit gegrond is'. De
bepalingen van de nieuwe wet zijn van toepassing op de overeenkomsten die aangegaan
zijn vóór de inwerkingtreding van de nieuwe wet, uiterlijk op 1 september 1994 (artikel
148, §2). Vast staat dat de naamloze vennootschap Urbaine UAP, bij een aangetekende
brief van 23 december 1992, verweerder onder meer het volgende heeft gemeld: 'blijkens
het bloedonderzoek op het ogenblik van de feiten was u kennelijk onder de invloed van
drank. Daaruit volgt dat onze maatschappij daardoor jegens u een regresvordering kan instellen met betrekking tot alle vergoedingen die wij in het kader van onze dekking burgerlijke aansprakelijkheid aan derden zouden moeten uitkeren'. Eigenlijk herinnert de verzekeringsmaatschappij aldus aan haar recht en niet aan de uitoefening ervan. Na de inwerkingtreding van de wet van 1992 heeft de verzekeraar niet te kennen gegeven dat hij een
regresvordering wilde instellen. Hij heeft zijn verhaal rechtstreeks ingesteld door bij conclusie van 14 maart 1997 een tegenvordering in te stellen. Voornoemd artikel 88 impliceert dat de verzekeraar verplicht is duidelijk en ondubbelzinnig aan de betrokken persoon
mee te delen dat hij van plan is verhaal in te stellen, zo niet vervalt zijn recht. De bewoordingen zelf van de brief van 23 december 1992 beantwoorden dus niet aan dat vereiste en
voldoen dus niet aan het bepaalde in artikel 88, tweede lid, zodat de naamloze vennootschap Urbaine UAP haar recht om jegens (verweerder) verhaal in te stellen verloren is".
Grieven
1. Eerste onderdeel
De rechtsvordering van de verzekeraar tegen de verzekerde tot terugbetaling van de bedragen die uitgekeerd zijn aan het slachtoffer van een ongeval dat veroorzaakt is door een
ernstige fout van zijn verzekerde berust op de contractuele verbintenis van de verzekerde
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en op diens ernstige fout. Hoewel de verzekeraar die terugbetaling slechts kan vorderen
nadat hij het slachtoffer heeft vergoed, ontstaan zijn virtueel recht op terugbetaling en de
daarmee gepaard gaande verbintenis van de verzekerde, op het ogenblik van het ongeval.
De wijze waarop een rechtsvordering wordt uitgeoefend, valt onder dezelfde wet als de
rechtsvordering zelf. Om te bepalen hoe het verhaal wordt uitgeoefend van de verzekeraar
tegen de verzekerde die een ernstige fout heeft begaan, moet dus worden verwezen naar
de wet die van toepassing was toen de fout werd begaan, namelijk op de dag van het ongeval en niet naar die wet die gold op het ogenblik dat de rechtsvordering tot terugbetaling van de aan het slachtoffer uitgekeerde bedragen is ingesteld.
In deze zaak blijkt uit de vaststellingen van het arrest dat 14 maart 1992 de datum is
van het ongeval dat het recht van eiseres deed ontstaan om tegen verweerder verhaal in te
stellen tot terugbetaling van de bedragen die uitgekeerd waren aan het slachtoffer van het
ongeval dat door zijn ernstige fout is veroorzaakt en dat genoemd verhaal gegrond was op
de artikelen 24 en 25, 9°, van de modelovereenkomst voor de verplichte aansprakelijkheids-verzekering inzake motorrijtuigen, in de versie ervan vóór die welke bij het koninklijk besluit van 14 december 1992 is voorgeschreven. Op het ogenblik waarop dat recht op
verhaal ontstond, diende eiseres geen enkel bijzonder vormvereiste na te leven vooraleer
zij haar rechtsvordering instelde (artikel 16, wet van 11 juni 1874 betreffende de verzekering in het algemeen; artikel 16, tweede lid, wet van 21 november 1989 betreffende de
verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen).
Om te beslissen dat eiseres haar recht op verhaal tegen verweerder verloren is, steunt
het arrest op de reden dat eiseres haar verhaal heeft ingesteld na 1 september 1994, zijnde
de uiterste datum waarop de wet van 25 juni 1992 van toepassing was op overeenkomsten
aangegaan voor haar inwerkingtreding (artikel 148, §2), en dat zij de regeling waarin artikel 88, tweede lid, van die wet voorziet niet heeft nageleefd.
Het virtuele recht van eiseres om van verweerder te terugbetaling te verkrijgen van haar
uitkeringen is ontstaan op 14 maart 1992, zodat de wijze waarop dat recht wordt uitgeoefend niet geregeld kan worden bij artikel 88 van de wet van 25 juni 1992, aangezien dat
artikel pas op 1 januari 1993 in werking is getreden (artikel 3, koninklijk besluit van 24
augustus 1992 besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de bepalingen van de wet van 25 juni 1992).
Het arrest schendt, enerzijds, de artikelen 2 en 1134 van het Burgerlijk Wetboek, 88,
eerste en tweede lid, en 148, §1 en 2, van de wet van 25 juni 1992 en 3 van het koninklijk
besluit van 24 augustus 1992, aangezien de rechtsvordering van eiseres gegrond is op verweerders contractuele verbintenis en op diens ernstige fout en aangezien de wijze waarop
die rechtsvordering geregeld is, niet kon worden vastgesteld door een wet die nog niet van
kracht was op het ogenblijk dat de rechtsvordering ontstond, en, anderzijds, de artikelen
16 van de wet van 11 juni 1874 en 16, tweede lid, van de wet van 21 november 1989, aangezien eiseres geen enkel bijzonder vormvereiste diende na te leven om haar recht op verhaal uit te oefenen.

IV. Beslissing van het Hof
1. Eerste middel
Overwegende dat het arrest vaststelt dat het ongeval waarvoor verweerder aansprakelijk is, plaatsvond op 14 maart 1992 en dat eiseres, die het slachtoffer vergoed heeft, tegen verweerder, haar verzekerde, een regresvordering heeft ingesteld, gegrond op de artikelen 24 en 25, 9°, van de modelovereenkomst zoals zij
bestond op het ogenblik van het ongeval;
Dat het arrest, om te beslissen dat eiseres haar recht op dat verhaal verloren is,
oordeelt dat zij niet voldaan heeft aan het vereiste van artikel 88, tweede lid, van
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de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst, om verweerder
kennis te geven van haar voornemen om verhaal in te stellen zodra zij op de
hoogte was van feiten waarop dat besluit gegrond is;
Overwegende dat, enerzijds, de rechtsvordering van de verzekeraar tegen de
verzekerde tot teruggave van de bedragen betaald aan het slachtoffer van een ongeval dat veroorzaakt is door de ernstige fout van de verzekerde, wat impliceert
dat de overeenkomst in die mogelijkheid voorziet, gegrond is op de contractuele
verbintenis van de verzekerde, en zijn virtueel recht op terugbetaling, alsook de
daarmee gepaard gaande verplichting van de verzekerde, ontstaan op het ogenblik van het ongeval;
Dat, anderzijds, een wijze waarop de regresvordering wordt uitgeoefend, zoals
de voorafgaande kennisgeving waarin artikel 88, tweede lid, van de wet van 25
juni 1992 voorziet, onder dezelfde wet valt als de rechtsvordering zelf;
Overwegende dat artikel 88 van de wet van 25 juni 1992, met betrekking tot
het recht van verhaal van de verzekeraar tegen de verzekerde, krachtens artikel 3
van het koninklijk besluit van 24 augustus 1992 tot vaststelling van de datum van
inwerkingtreding van de bepalingen van die wet, pas op 1 januari 1993 in werking is getreden;
Dat het arrest, door het bepaalde in het tweede lid van dat artikel toe te passen
op een regresvordering die valt onder de wet die gold op 14 maart 1992, het tijdstip waarop die rechtsvordering is ontstaan, alle in dit onderdeel aangewezen bepalingen schendt;
Dat het onderdeel gegrond is;
En overwegende dat er geen grond bestaat tot onderzoek van het tweede onderdeel dat niet tot ruimere cassatie kan leiden;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het de rechtsvordering van eiseres
niet-gegrond verklaart en het de kosten vergelijkt;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest;
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
over;
Verwijst de zaak de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.
2 september 2005 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: mvr. Matray – Gelijkluidende conclusie van de h. de Koster, advocaat-generaal
met opdracht – Advocaat: mr. Kirkpatrick.
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Nr. 406
1° KAMER - 2 september 2005

ONDERWIJS - BEZOLDIGINGSREGELS - ANTICUMULATIEREGELING - NIET-UITSLUITEND
AMBT - BEGELEIDSTER IN HET CONSERVATORIUM – TOEPASSING.
De in K.B. nr. 63 van 20 juli 1982 vervatte anticumulatieregeling is niet van toepassing op
degene die een niet-uitsluitend ambt uitoefent; zulks is het geval voor een begeleidster in
het conservatorium die ook nog andere opdrachten in andere instellingen vervult. (Artt. 2
en 10 K.B. nr. 63 van 20 juli 1982)
(V. T. FRANSE GEMEESCHAP)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.04.0437.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 13 november 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. Middel
Eiseres voert in haar verzoekschrift twee middelen aan waarvan het eerste als
volgt is gesteld.
Geschonden wetsbepalingen
- de artikelen 1, in fine, 2 en 10, §2, van het koninklijk besluit nr. 63 van 20 juli 1982
houdende wijziging van de bezoldigingsregels van toepassing op het onderwijzend en
daarmee gelijkgesteld personeel van het onderwijs met volledig leerplan en van het onderwijs voor sociale promotie of met beperkt leerplan, de eerste twee artikelen zoals ze zijn
gewijzigd bij de artikelen 1 en 2 van het koninklijk besluit nr. 161 van 30 december 1982
tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 april 1958 houdende bezoldigingsregeling
van het onderwijzend, wetenschappelijk en daarmee gelijkgesteld personeel van het Ministerie van Openbaar Onderwijs, van het koninklijk besluit van 15 april 1958 houdende
toekenning van een toelage voor overwerk aan sommige leden van hetzelfde personeel en
van het koninklijk besluit nr. 63 van 20 juli 1982 houdende wijziging van de bezoldigingsregels van toepassing op het onderwijzend en daarmee gelijkgesteld personeel van
het onderwijs met volledig leerplan en van het onderwijs voor sociale promotie of met beperkt leerplan;
- artikel 5 van het koninklijk besluit van 15 april 1958 houdende bezoldigingsregeling
van het onderwijzend, wetenschappelijk en daarmee gelijkgesteld personeel van het Ministerie van Openbaar Onderwijs, zoals het is aangevuld door het koninklijk besluit van 6
februari 1980 tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 april 1958 maar vóór de wijziging ervan bij artikel 473 van het decreet van 20 december 2001 tot vaststelling van de
regels die specifiek zijn voor het hoger kunstonderwijs georganiseerd in de hogere kunstscholen (organisatie, financiering, omkadering, statuut van het personeel, rechten en
plichten van studenten);
- de artikelen 25, 27, 29 en 36, §1, van de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving zoals ze respectievelijk zijn gewijzigd, het
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eerste, bij het koninklijk besluit nr. 413 van 29 april 1986, het tweede bij de wetten van 20
februari 1970 en 6 juli 1970, 11 juli 1973 en 1 augustus 1985, bij het koninklijk besluit nr.
62 van 20 juli 1982 en bij het decreet van 16 april 1991, het derde bij de wet van 11 juli
1973 en het vierde bij de koninklijke besluiten nrs. 413 van 29 april 1986 en 477 van 20
augustus 1986 en bij het decreet van 1 februari 1993.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest stelt vast dat de rechterlijke macht niet bevoegd was om het de
uurrooster van eiseres als begeleidster in het koninklijk conservatorium te Bergen vast te
stellen, maar dat het hof van beroep uitspraak diende te doen over het geschil betreffende
de betaling van de bezoldiging van eiseres - zijnde de weddentoelagen betreffende haar
prestaties in de muziekacademies van Baudour en van Saint-Ghislain -, en wijst vervolgens haar aanspraak op die weddentoelagen af, op grond dat:
"vast staat dat (eiseres) tijdens de litigieuze periode en ondanks het vernietigingsarrest
van de Raad van State van 5 februari 1997 (...), betaald is voor haar opdracht als begeleidster in het koninklijk conservatorium te Bergen, op grond van een lesrooster van 12 uur
per week, ook al heeft zij, volgens haar eigen zeggen, in werkelijkheid minder uren gepresteerd;
dat het, overeenkomstig het koninklijk besluit van 9 april 1978, om een volledig uurrooster gaat;
dat de eerste rechter met betrekking daartoe de rechtspraak van het arrest van de Raad
van State van 21 april 1993 terecht niet heeft gevolgd (...);
dat het immers evident is dat een regeling, behoudens andersluidende bepalingen, die
een weddenschaal vaststelt voor een welbepaalde opdracht, de normale werklast beoogt
en dus het volledige uurrooster van die opdracht;
dat (eiseres) tevergeefs de afwijkende bepaling van artikel 10, §3, van het koninklijk
besluit nr. 63 van 20 juli 1982 aanvoert;
dat die bepaling immers betrekking heeft op een benoeming als stagiair of op een definitieve benoeming voor prestaties die, krachtens artikel 10, §2, van voornoemd besluit,
voortaan niet meer bezoldigd zijn, namelijk in deze zaak prestaties in muziekacademies,
terwijl (eiseres) wat haar betreft, haar benoeming als stagiair in het koninklijk conservatorium te Bergen aanvoert;
dat (eiseres) eveneens tevergeefs staande houdt dat het koninklijk besluit van 6 februari
1980 alsook het voornoemd koninklijk besluit van 9 november 1978 onwettig zouden
zijn, welke koninklijke besluiten respectievelijk betrekking hebben op de termen 'niet-uitsluitend ambt' en 'volledige wedde', die van invloed zijn op de toepassing van voornoemd
koninklijk besluit nr. 63 in deze zaak;
dat de vertraging bij de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad immers niet het gebrek kan opleveren van de dringende noodzakelijkheid die werd aangevoerd om het advies van de Raad van State niet in te winnen, aangezien geenszins aangetoond is dat die
laattijdige bekendmaking te wijten is aan de steller van de betrokken akten;
dat, voor het overige, (verweerster) een exacte toepassing heeft gemaakt van de anticumulatieregeling die vervat is de artikelen 2 en 10, §2, van het voornoemde koninklijk besluit nr. 63 door de weddentoelage met betrekking tot de door (eiseres) in de muziekacademies uitgevoerde opdrachten af te schaffen".
Grieven
Krachtens de artikelen 25, 27, 29 en 36, §1, van de wet van 29 mei 1959 tot wijziging
van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving, heeft het onderwijzend personeel,
ten last van de Franse Gemeenschap, recht op de rechtstreekse betaling van de weddentoe-
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lagen voor de ambten die het in het gesubsidieerd onderwijs uitoefent, behalve indien een
bepaling van dezelfde rang voorschrijft dat een bezoldiging niet zal worden toegekend of
dat zij zal worden verminderd.
Het bestreden arrest weigert eiseres, op grond van de bepalingen van het koninklijk besluit nr. 63, het voordeel van de weddentoelagen toe te kennen voor haar opdrachten in de
academies van Baudour en van Saint-Ghislain.
Artikel 1, in fine, van voornoemd koninklijk besluit bepaalt:
"Behalve artikel 7 [dat betrekking heeft op de bezoldiging van tijdelijken en dus geen
verband houdt met het geschil] is dit besluit niet van toepassing op het niet-uitsluitend
ambt in de zin van artikel 5 van het koninklijk besluit van 15 april 1958 van het onder a)
hierboven vermelde koninklijk besluit van 15 april 1958 [zijnde het koninklijk besluit
houdende bezoldigingsregeling van het onderwijzend, wetenschappelijk en daarmee gelijkgesteld personeel van het Ministerie van Openbaar Onderwijs]".
Luidens artikel 5 van het koninklijk besluit van 15 april 1958, zoals het aangevuld is
door het koninklijk besluit van 6 februari 1980, "duidt de uitdrukking 'niet-uitsluitend
ambt' het ambt aan dat in één of verschillende scholen of inrichtingen van het kunstonderwijs van de Staat uitgeoefend wordt door de leraar, belast met de artistieke vakken en de
begeleider".
Hieruit volgt dat de anticumulatiebepalingen van het koninklijk besluit nr. 63 niet van
toepassing zijn op de leerkracht die een niet-uitsluitend ambt uitoefent. Het bestreden arrest dat, na te hebben vastgesteld dat eiseres definitief benoemd is als begeleidster in het
koninklijk conservatorium te Bergen vanaf 4 november 1982 en dat het om een niet-uitsluitend ambt gaat, op haar toch de artikelen 2 en 10 van voornoemd koninklijk besluit nr.
63 toepast, de in het middel aangewezen wettelijke bepalingen schendt.

IV. Beslissing van het Hof
1. Eerste middel
Over de door verweerster tegen het middel opgeworpen grond van niet-ontvankelijkheid: het middel is nieuw:
Overwegende dat het tot staving van een cassatieberoep in burgerlijke zaken
aangevoerde middel, dat gegrond is op wettelijke bepalingen of op een rechtsbeginsel die de openbare orde raken of van dwingend recht zijn, ontvankelijk is,
ook al is het niet aan de appelrechter voorgelegd en heeft deze evenmin erover
op eigen initiatief beslist;
Overwegende dat artikel 1, tweede lid, van het koninklijk besluit nr. 63 van 20
juli 1982 houdende wijziging van de bezoldigingsregels van toepassing op het
onderwijzend en daarmee gelijkgesteld personeel van het onderwijs met volledig
leerplan en van het onderwijs voor sociale promotie of met beperkt leerplan, dat
het daarin omschreven ambt uit het toepassingsgebied van dat besluit uitsluit,
dwingend is voor de houder van dat ambt, die het vrijwaart van de anticumulatieregeling waarin de artikelen 2 en 10, §2, van dat besluit voorzien;
Dat de grond van niet-ontvankelijkheid niet kan worden aangenomen;
Het middel zelf
Overwegende dat artikel 1, tweede lid, zoals het bestond ten tijde van het geschil, van het koninklijk besluit nr. 63 van 20 juli 1982 bepaalt dat genoemd besluit, behalve artikel 7, dat geen verband houdt met het geschil, niet van toepassing is op het niet-uitsluitend ambt in de zin van artikel 5 van het koninklijk be-
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sluit van 15 april 1958 houdende bezoldigingsregeling van het onderwijzend,
wetenschappelijk en daarmee gelijkgesteld personeel van het Ministerie van
Openbaar Onderwijs;
Dat luidens het vierde lid van laatstgenoemde bepaling, zoals zij in deze zaak
van toepassing is, de uitdrukking "niet-uitsluitend ambt" slaat op het ambt dat in
één of verschillende scholen of inrichtingen van het kunstonderwijs van de Staat
uitgeoefend wordt door de leraar, belast met de artistieke vakken en de begeleider;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat eiseres "begeleidster in het koninklijk
conservatorium te Bergen" is;
Overwegende dat het arrest bijgevolg, door te beslissen dat de in de artikelen 2
en 10, §2, van het koninklijk besluit nr. 63 van 20 juli 1982 vervatte anticumulatieregeling van toepassing is op eiseres, artikel 1, tweede lid, van dat besluit
schendt;
Dat het middel gegrond is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Vernietigt het bestreden arrest;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde arrest;
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
over;
Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.
2 september 2005 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Storck, warnemend voorzitter – Verslaggever: de h. Batselé – Gelijkluidende conclusie van de h. de Koster, advocaat-generaal met opdracht – Advocaten: mrs. Draps en Mahieu.

Nr. 407
3° KAMER - 5 september 2005

1º ARBEIDSOVEREENKOMST — EINDE — WILLEKEURIG ONTSLAG - BEDIENDE TOEPASSELIJKE WETSBEPALING.
2º CASSATIEMIDDELEN — BURGERLIJKE ZAKEN — VEREISTE VERMELDINGEN TOEPASSELIJKE WETSBEPALING – ONTVANKELIJKHEID.
1º Art. 63 Arbeidsovereenkomstenwet, dat betrekking heeft op het willekeurig ontslag van
een arbeider, is niet van toepassing op de bedienden1. (Art. 63
Arbeidsovereenkomstenwet)
2º Het middel dat de schending van een wetsbepaling aanvoert die niet van toepassing is

1 Zie J. CLESSE, Congé et contrat de travail, Luik, 1992, p. 168, nr. 152.
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op het geschil en die het bestreden arrest niet toepast, is niet ontvankelijk 2. (Art. 1080
Ger.W.)
(T. T. B.)

ARREST (vertaling)

(A.R. S.04.0177.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, dat op 22 juni 2004 onder het
nummer 7463/2003 van de algemene rol is gewezen door het Arbeidshof te Luik,
afdeling Namen.
II. Rechtspleging voor het Hof
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 63 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten;
- algemeen rechtsbeginsel dat rechtsmisbruik verbiedt;
- de artikelen 1134, 1319, 1320, 1322, 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissing
"Terwijl de arbeider zich bij ontslag kan beroepen op het vermoeden van willekeur en
het bedrag van zijn schade daarenboven forfaitair vastgesteld wordt, moet de bediende
daarentegen niet alleen aantonen dat zijn werkgever een fout heeft begaan, maar ook dat
hij specifieke schade geleden heeft en dat er tussen de fout en de schade een oorzakelijk
verband bestaat;
'De ontslagen bediende die beweert dat zijn ontslag willekeurig is, kan niet gewoon
aanvoeren dat het gegrond is op redenen die niet zijn bewezen of zelfs niet bestaan, maar
moet het vaststaand bewijs leveren van het feit dat de rechtshandeling, d.i. de beëindiging
van de arbeidsovereenkomst, in concreto rechtsmisbruik oplevert, ofwel helemaal niet in
verhouding staat tot het gediende belang, ofwel wijst op een bedoeling om te schaden, ofwel het recht van zijn sociale functie afwendt, of nog dat zij op een abnormaal bedrag
wijst, en dat zij hem daarenboven nog een andere schade berokkent dan die welke door de
compensatoire vergoeding forfaitair gedekt wordt.
'Het willekeurig karakter van het ontslag van een bediende kan noch uit het gebrek aan
motivering van dat ontslag, noch, in voorkomend geval, uit de onjuistheid van de aangevoerde grond' worden afgeleid, maar 'uit de omstandigheden waarin dat ontslag gegeven
wordt'.
De voorwaarden waaronder het ontslag van een bediende om een dringende reden als
willekeurig kan worden beschouwd, zijn de volgende: het oogmerk om te schaden, het
ontbreken van een wettige reden (ontslag om een onbeduidende reden), een oneigenlijk
gebruik van de economische en sociale opzet van de wet (vergeldingsmaatregelen ten aanzien van een gewettigde eis), de omstandigheden rond het ontslag (twijfel over de eerlijkheid en de moraliteit van de werknemer), de buitensporige uitoefening van het recht, het
evenredigheidscriterium en, ten slotte, de niet-naleving van een ontslagprocedure.
2 Cass., 21 sept. 2001, A.R. C.00.0619.F, nr. 484; zie Cass., 4 jan. 2002, A.R. F.00.0048.F, nr. 9.
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Er werd terecht geoordeeld dat het ontslag van een bediende, die een wijziging van haar
overeenkomst weigerde, niet willekeurig was. De werkgever kan immers de arbeidsvoorwaarden slechts wijzigen mits zijn personeelsleden hiermee instemmen en bij gebrek aan
die instemming rest hem slechts het ontslag, hetzij om de overeenkomst definitief te beëindigen, hetzij om een nieuwe overeenkomst te sluiten aan de voorwaarden die na de opzeggingstermijn zijn opgelegd en aanvaard;
Een ontslag dat gegeven wordt als vergelding voor een terechte eis, is daarentegen op
zich willekeurig. Dat is het geval, wanneer een werknemer 'opkomt tegen de weigering
van de werkgever om de wetgeving die inzake overwerk toe te passen'. De rechter moet
evenwel oordelen of het ontslag al dan niet een gevolg is van de gewettigde eis;
Het staat in de rechtspraak vast dat de werkgever de enige persoon is die de noodwendigheden van de onderneming kan beoordelen en dat de rechtbanken zich niet in het beheer mogen mengen;
[Eiser], die het hoofd moest bieden aan ernstige moeilijkheden en de lonen van zijn
personeel niet eenzijdig mocht wijzigen, kon de overeenkomst beëindigen;
De uitoefening van dat recht is op zich niet willekeurig;
Het misbruik ligt daarentegen wel in het feit dat de voortzetting van de overeenkomst
(onder de nieuwe voorwaarden die misschien zouden zijn aanvaard...) verbonden wordt
aan de erkenning van malversaties die [verweerster] en andere personeelsleden worden
aangewreven, terwijl die versie door geen enkel feit gestaafd wordt, zelfs niet door de 'bekentenissen' van de boekhouder;
Er moet daarentegen erop gewezen worden dat [eiser] correct gehandeld heeft, aangezien hij, ondanks zijn woede, geen ontslag om dringende redenen heeft gegeven en een
normale opzeggingstermijn heeft laten presteren onder de vroegere loonsvoorwaarden;
Het misbruik heeft schade berokkend maar die schade is niet zo groot als die welke de
eerste rechter heeft toegekend;
De geleden schade is morele schade, aangezien de financiële schade is vergoed door het
toekennen van een opzegging. De verbittering van [verweerster] en van haar collega's is
weliswaar begrijpelijk, maar hun teleurstelling verantwoordt het gevorderde bedrag niet,
en zelfs niet het bedrag dat door de eerste rechter is toegekend. Ook de moeilijkheid om in
dergelijke omstandigheden een zeer lange opzeggingstermijn te presteren, kan geen verantwoording vormen voor schade. Het is een gevolg van het recht van de werkgever om
de opzegging te laten verrichten. Die schade wordt billijker vergoed door een bedrag van
vijfduizend euro dan door een bedrag van tienduizend euro".
Grieven
1. Eerste onderdeel
Het arrest is met tegenstrijdige redenen omkleed.
Het arrest erkent immers dat de beëindiging van een arbeidsovereenkomst ten gevolge
van de weigering van de bediende om een wijziging van die overeenkomst te aanvaarden,
geen willekeurig ontslag oplevert.
Zijn beslissing dat het ontslag van verweerster willekeurig was, gelet op de voorwaarden die eiser aan de voortzetting van de overeenkomst had verbonden, terwijl het zelf erkent dat de voorwaarden voor de beëindiging op zich niet willekeurig waren, is bijgevolg
tegenstrijdig.
Het arrest schendt bijgevolg artikel 149 van de Grondwet.
2. Tweede onderdeel
Het ontslag is niet willekeurig wanneer het gegeven wordt om redenen die gegrond zijn
op de noodwendigheden van de onderneming.
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Eiser betoogde wat dat betreft in zijn conclusie
"Dat [eiser] - met klem - herhaalt dat het behoud van de lonen zoals ze werden uitbetaald, het notariskantoor in een catastrofale kostenspiraal stortte;
Dat [verweerster] bewust geweigerd heeft een compromis te aanvaarden, waardoor zij
haar dienstbetrekking kan behouden, zonder terugkeer naar het verleden;
Dat de weigering om te onderhandelen en een compromis te sluiten, gegrond was op
het begrip van de 'verworven rechten', terwijl die 'rechten' alleen verworven werden door
het aanwenden van boekhoudkundige kunstgrepen;
Dat niet wordt betwist dat die weigering om een compromis te sluiten, net als de onherroepelijke aftakeling van de werkverhouding ten gevolge van het verlies van vertrouwen
van de werkgever in zijn personeel, geleid heeft tot het ontslag;
Dat het ontslag in die omstandigheden niet willekeurig kan zijn;
Dat, immers, 'een ontslag niet willekeurig is wanneer een werknemer die aangeworven
is voor onbepaalde tijd, ontslagen wordt om redenen die berusten op de noodwendigheden
inzake de werking van de onderneming, de instelling of de dienst' (Cass., 4 februari 2002,
www.cass.be);
Dat luidens artikel 63, eerste lid, van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, onder willekeurige afdanking het ontslag van een werknemer wordt verstaan
die is aangeworven voor onbepaalde tijd, om redenen die geen verband houden met de geschiktheid of het gedrag van de werknemer of die niet berusten op de noodwendigheden
inzake de werking van de onderneming, de instelling of de dienst; dat het bijgevolg voldoende is dat de aangevoerde grond verband houdt met de geschiktheid of het gedrag van
de werknemer of berust op de noodwendigheden inzake de werking van de onderneming,
opdat het ontslag niet willekeurig is;
Dat, a fortiori, een ontslag dat gegrond is op het overleven van een openbare dienst en
op het noodzakelijk vertrouwen tussen de werkgever en de bediende, a fortiori wanneer
het personeel contact heeft met de cliëntèle, geenszins als willekeurig kan worden beschouwd, aangezien er een risico op sabotage bestaat".
Het arrest antwoordt niet op die conclusie en schendt bijgevolg artikel 149 van de
Grondwet.
3. Derde onderdeel
Artikel 63 van de wet van 3 juli 1978 bestraft alleen de beëindiging van de overeenkomst in willekeurige omstandigheden. Het voorstellen van nieuwe arbeidsvoorwaarden
aan de bediende, ongeacht de voorwaarden van dit voorstel, vormt dus niet het voorval dat
bedoeld wordt in artikel 63 en houdt geen verband met de criteria die in die bepaling worden opgesomd om vast te stellen of het ontslag al dan niet willekeurig is.
Wanneer eiser, vóór de beëindiging van de overeenkomst, voorstelt de overeenkomst
voort te zetten op voorwaarde dat verweerster bepaalde malversaties erkent, kan dat bijgevolg niet het in artikel 63 bedoelde misbruik vormen en dan schendt het arrest, dat eiser
op die grond bestraft, bijgevolg die bepaling (schending van artikel 63 van de wet van 3
juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten).
4. Vierde onderdeel
Zoals het [arbeids]hof vaststelt, moet de bediende die, met toepassing van artikel 63
van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeids-overeenkomsten, aanspraak maakt op
vergoeding wegens willekeurig ontslag, niet alleen het misbruik bij dat ontslag bewijzen,
maar ook het oorzakelijk verband tussen dat misbruik en de schade waarvoor hij vergoeding vordert.
De bediende moet met andere woorden aantonen dat zijn schade noodzakelijkerwijs

Nr. 407 - 5.9.05

HOF VAN CASSATIE

1551

voortvloeit uit zijn ontslag en niet uit een feit dat daarmee geen verband houdt.
De schade die de bediende lijdt door voorwaarden die hem vóór zijn ontslag worden
voorgesteld in het kader van een voortzetting van de overeenkomst, houdt uiteraard geen
verband met het daaropvolgend ontslag en kan derhalve niet als grond dienen voor een
vordering tot vergoeding van het willekeurig ontslag.
Het arrest, dat eiser tot schadevergoeding veroordeelt wegens willekeurig ontslag, alleen op grond dat hij, vóór het ontslag, de voortzetting van de overeenkomst heeft voorgesteld onder onaanvaardbare voorwaarden, schendt aldus artikel 63 van de wet van 3 juli
1978 en de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek.
5. Vijfde onderdeel
Het compromisvoorstel bij de arbeidsovereenkomst van verweerster impliceerde geenszins dat zij malversaties diende te erkennen die zij of andere personeelsleden zouden hebben begaan.
Dat voorstel vermeldde onder de titel "Verzakingen van de werkgever" uitsluitend:
"mits de bediende voorgaand artikel 1 naleeft en niet terugkomt op de daarin aangegane
verbintenissen, om welke reden en op welke wijze dan ook, ook niet onrechtstreeks, door
een tussenpersoon of op een andere wijze, ziet de werkgever ervan af
- een rechtspleging in te leiden om het onverschuldigd betaalde terug te vorderen dat de
bediende verkregen heeft uit lonen, voordelen, vakantiegelden, premies... die hem teveel
zijn uitbetaald en die hierboven beter zijn omschreven;
- klacht tegen de bediende neer te leggen, met burgerlijkepartijstelling of in een andere
hoedanigheid, waarbij hij als dader of mededader aangeklaagd wordt wegens huisdiefstal
en verduistering van gelden";
Die tekst bevatte bijgevolg slechts een eenzijdige verzaking, aan eisers zijde, aan het
instellen van strafvervolgingen, maar geen enkele erkenning, aan verweersters zijde, van
de gegrondheid van de feiten die tot staving van die vervolgingen zouden zijn aangevoerd.
Het arrest, dat oordeelt dat die tekst een dergelijke erkenning bevatte, voegt bijgevolg
aan de tekst een vermelding toe die hij niet bevat en schendt bijgevolg de bewijskracht ervan (schending van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek).

IV. Beslissing van het Hof
Eerste onderdeel:
Overwegende dat het niet tegenstrijdig is te oordelen, enerzijds, dat "het ontslag van een bediende, die een wijziging van haar overeenkomst weigert, niet
willekeurig is", dat, "[eiser], die het hoofd moest bieden aan ernstige moeilijkheden en de lonen van zijn personeel niet eenzijdig mocht wijzigen, de overeenkomst kon beëindigen" en, anderzijds, dat "het misbruik daarentegen wel in het
feit ligt dat de voortzetting van de overeenkomst ([onder] nieuwe voorwaarden
die misschien zouden zijn aanvaard...) verbonden wordt aan de erkenning van
malversaties die [verweerster] [...] worden aangewreven, terwijl die versie door
geen enkel feit gestaafd wordt";
Dat het onderdeel feitelijke grondslag mist;
Tweede onderdeel:
Overwegende dat het arrest, dat erkent dat, te dezen, de uitoefening van het
ontslagrecht "op zich geen misbruik" vormde, gelet op "de ernstige moeilijkheden" waarmee eiser te kampen had, en dat hij die moeilijkheden alleen maar kon
oplossen door de arbeidsovereenkomst tussen de partijen te beëindigen, niet
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hoeft te antwoorden op de conclusie waarin eiser het willekeurig karakter van het
ontslag aanvocht op grond van de situatie die hij het hoofd moest bieden;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
Derde onderdeel:
Overwegende dat het arrest vaststelt dat verweerster een bediende was die
voor eiser in loondienst werkte;
Overwegende dat artikel 63 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten alleen betrekking heeft op arbeiders;
Dat het onderdeel, dat de schending aanvoert van een wetsbepaling die niet
van toepassing is op het geschil en die het arrest overigens niet toepast, niet ontvankelijk is;
Vierde onderdeel:
Overwegende dat het onderdeel, in zoverre het de schending aanvoert van artikel 63 van de wet van 3 juli 1978, om dezelfde reden als het derde onderdeel niet
ontvankelijk is;
Overwegende, voor het overige, dat het arrest, in tegenstelling tot wat het onderdeel beweert, verweerster geen vergoeding toekent voor de schade die zij geleden zou hebben door de voorwaarden waaronder eiser haar voorgesteld had de
overeenkomst voort te zetten, maar vergoeding toekent voor de schade die zij geleden heeft wegens het willekeurig karakter van het ontslag ten gevolge van haar
weigering om dat voorstel te aanvaarden;
Dat het onderdeel, in zoverre het ontvankelijk is, feitelijke grondslag mist;
Vijfde onderdeel:
Overwegende dat het compromisvoorstel bij de arbeidsovereenkomst tussen de
partijen dat aan verweerster is voorgelegd, vermeldt dat "[eiser] ervan afziet
klacht tegen de bediende neer te leggen, met burgerlijkepartijstelling of in een
andere hoedanigheid, waarbij hij als dader of mededader aangeklaagd wordt wegens huisdiefstal en verduistering van gelden";
Overwegende dat het arrest, dat de bewoordingen van dat voorstel trouwens
nauwgezet weergeeft, geen uitlegging ervan geeft die niet verenigbaar is met de
bewoordingen ervan, door te oordelen dat het voortzetten van de overeenkomst
tussen de partijen ondergeschikt is gemaakt aan "de erkenning van malversaties
die [verweerster] worden aangewreven";
Dat het onderdeel feitelijke grondslag mist;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiser in de kosten.
5 september 2005 - 3° kamer – Voorzitter: de h. Echement, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Storck – Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advocaat-ge-
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neraal – Advocaat: mr. Heenen.

Nr. 408
2° KAMER - 6 september 2005

1º RECHTBANKEN — STRAFZAKEN — STRAFVORDERING - SAISINE – VOORWERP.
2º RECHTBANKEN — STRAFZAKEN — STRAFVORDERING – DATUM VAN HET PLEGEN VAN
HET MISDRIJF - IN AANMERKING TE NEMEN ELEMENTEN – VOORWAARDE.
1º De saisine van de rechter, die gevat wordt voor een feit en niet slechts voor een
kwalificatie, heeft tot voorwerp een als misdrijf omschreven feit dat op een bepaalde
datum of in een bepaalde tijdsperiode werd gepleegd. (Art. 182 Sv.)
2º Mits de rechter zijn uitspraak beperkt tot het misdrijf waarvoor hij gevat is, verbiedt geen
wetsbepaling hem aan de hand van voordien of nadien verrichte gedragingen of
onthoudingen de datum van het plegen van het vastgestelde misdrijf vast te stellen 1. (Art.
182 Sv.)
(H. e.a. T. H.)

ARREST

(A.R. P.05.0411.N)

I. Bestreden beslissing
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest, op 9 februari 2005 gewezen
door het Hof van Beroep te Antwerpen, correctionele kamer, dat enkel oordeelt
op burgerlijk gebied.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Etienne Goethals heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman 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
(...)
3. Derde onderdeel
Overwegende dat de rechter gevat wordt voor een feit en niet slechts voor een
kwalificatie; dat zijn saisine niet tot voorwerp heeft een bepaalde datum of een
bepaalde termijn, maar een als misdrijf omschreven feit dat op die datum of in
die tijdsperiode werd gepleegd; dat geen wetsbepaling hem verbiedt mede aan de
hand van voordien of nadien verrichte gedragingen of onthoudingen de datum
van het plegen van het ten laste gelegde feit vast te stellen, mits hij zijn uitspraak
beperkt tot het misdrijf waarvoor hij gevat is;
1 Cass., 4 sept. 1959, A.C. 1960, 10; Cass., 14 dec. 1964, Pas. 1965, I, 383.
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Overwegende dat de appèlrechters met hun vaststelling dat de eisers niet de
minste verantwoording kunnen geven betreffende de wijze waarop deze gelden
"nadien" aangewend werden, enkel oordelen dat de verduistering of de verspilling op de datum van de telastlegging, zoals omschreven in de akte van aanhangigmaking, werd gepleegd; dat zij bijgevolg de eisers niet schuldig verklaren aan
misdrijven die buiten de akte van aanhangingmaking en aldus buiten hun saisine
vallen;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
(...)
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt de cassatieberoepen;
Veroordeelt de eisers in de kosten.
6 september 2005 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Goethals – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaat-generaal
– Advocaat: mr. B. Spriet, Turnhout.

Nr. 409
2° KAMER - 6 september 2005

1º CASSATIE — VERNIETIGING. OMVANG — STRAFZAKEN — STRAFVORDERING —
BEKLAAGDE EN VERDACHTE - VERVAL VAN HET RECHT TOT STUREN - ONWETTIGHEID –
GEVOLGEN.
2º STRAF — ANDERE STRAFFEN - VERVAL VAN HET RECHT TOT STUREN - ONWETTIGHEID
- VERNIETIGING - OMVANG – GRENZEN.
1º en 2° Wanneer op het enkel hoger beroep van de beklaagde, de appèlrechters het door
het beroepen vonnis voor een bewezen verklaarde telastlegging opgelegde verval van
het recht tot sturen van alle motorvoertuigen van de categorie B uitbreiden tot alle
categorieën van voertuigen zoals bepaald in artikel 2, §1 van het koninklijk besluit van 23
maart 1998, en aldus ten onrechte de toestand van de beklaagde hebben verzwaard,
vernietigt het Hof de bestreden beslissing in zoverre deze voor die telastlegging een straf
oplegt en verwijst het de zaak naar een vonnisgerecht zitting houdend in hoger beroep1 2.
(Art. 427 Sv.; Art. 2, §1 K.B. 23 maart 1998)
(P.)

ARREST

(A.R. P.05.0462.N)
1 Cass., 15 maart 2000, A.R. P.99.1419.F, nr. 178; Cass., 21 maart 2000, A.R. P.98.0605.N, nr. 192.
2 Cass., 14 juni 1971, A.C. 1971, 1031. In dit laatste geval heeft het Hof de bestreden beslissing
slechts gecasseerd in zoverre een vervallenverklaring werd uitgesproken van het recht een voertuig te
besturen als veiligheidsmaatregel, en heeft het verder geoordeeld dat er geen grond was tot
verwijzing.
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I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis, op 24 februari 2005 in hoger
beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Leuven.
II. Rechtspleging voor het Hof
Afdelingsvoorzitter Edward Forrier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser stelt in een memorie twee middelen voor. Die memorie is aan dit arrest
gehecht en maakt daarvan deel uit.
IV. Beslissing van het Hof
A. Onderzoek van de middelen
1. Eerste middel
1.1. Eerste grief
Overwegende dat de grief niet preciseert welke onwettigheid het bestreden
vonnis bevat;
Dat de grief wegens onnauwkeurigheid niet ontvankelijk is;
1.2. Tweede grief
Overwegende dat het beroepen vonnis eiser voor de bewezen verklaarde telastlegging B (vluchtmisdrijf) vervallen verklaart van het recht alle motorvoertuigen
van de categorie B te besturen voor een termijn van 45 dagen;
Overwegende dat het openbaar ministerie tegen dit vonnis geen hoger beroep
heeft ingesteld;
Overwegende dat op het enkel hoger beroep van eiser, het beroepen (lees: bestreden) vonnis het opgelegde verval van het recht tot sturen uitbreidt tot alle categorieën van voertuigen zoals bepaald in artikel 2, §1, van het koninklijk besluit
van 23 maart 1998;
Dat de appèlrechters aldus onterecht de toestand van eiser hebben verzwaard;
Dat de grief gegrond is;
(...)
B. Ambtshalve onderzoek van het overige van de beslissingen op de strafvordering
Overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is
gewezen;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Vernietigt het bestreden vonnis in zoverre dit uitspraak doet over de aan eiser
op te leggen straf voor de telastlegging B;
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-
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deeltelijk vernietigde vonnis;
Veroordeelt eiser in negen tiende van de kosten en laat het overige tiende ten
laste van de Staat;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de Correctionele Rechtbank te Brussel,
zitting houdend in hoger beroep.
6 september 2005 - 2° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaat-generaal – Advocaat: mr. W. Van Betsbrugge, Leuven.

Nr. 410
2° KAMER - 6 september 2005

1º INTERNATIONALE VERDRAGEN — EUROPESE UNIE —
SCHENGENUITVOERINGSOVEREENKOMST — ARTIKEL 54 — VERDOVENDE MIDDELEN —
SLUIKHANDEL — FINANCIËLE MANIPULATIES IN VERBAND MET SLUIKHANDEL — FEITEN GEPLEEGD IN
BELGIË EN IN HET BUITENLAND — AFZONDERLIJKE FEITEN — DEZELFDE FEITEN — EENHIED VAN
OPZET — PREJUDICIEEL GESCHIL — VRAAG OM UITLEGGING.
2° EUROPESE UNIE — PREJUDICIELE GESCHILLEN —
SCHENGENUITVOERINGSOVEREEENKOMST — ARTIKEL 54 — VERDOVENDE MIDDELEN —
SLUIKHANDEL — FINANCIËLE MANIPULATIES IN VERBAND MET SLUIKHANDEL — FEITEN GEPLEEGD IN
BELGIË EN IN HET BUITENLAND — AFZONDERLIJKE FEITEN — DEZELFDE FEITEN — EENHIED VAN
OPZET — PREJUDICIEEL GESCHIL — VRAAG OM UITLEGGING.
3°PREJUDICIELE GESCHILLEN — EUROPESE UNIE —
SCHENGENUITVOERINGSOVEREEENKOMST — ARTIKEL 54 — VERDOVENDE MIDDELEN —
SLUIKHANDEL — FINANCIËLE MANIPULATIES IN VERBAND MET SLUIKHANDEL — FEITEN GEPLEEGD IN
BELGIË EN IN HET BUITENLAND — AFZONDERLIJKE FEITEN — DEZELFDE FEITEN — EENHIED VAN
OPZET — VRAAG OM UITLEGGING.
4° RECHTSGEGINSELEN (ALGEMENE) — BEGINSEL NON BIS IN INDEM —
EUROPESE UNIE — SCHENGENUITVOERINGSOVEREEENKOMST — ARTIKEL 54 — VERDOVENDE
MIDDELEN — SLUIKHANDEL — FINANCIËLE MANIPULATIES IN VERBAND MET SLUIKHANDEL —
FEITEN GEPLEEGD IN BELGIË EN IN HET BUITENLAND — AFZONDERLIJKE FEITEN — DEZELFDE
FEITEN — EENHIED VAN OPZET — PREJUDICIEEL GESCHIL — VRAAG OM UITLEGGING.
5° INTERNATIONALE VERDRAGEN — EUROPESE UNIE —
SCHENGENUITVOERINGSOVEREEENKOMST — ARTIKEL 54 — VERDOVENDE MIDDELEN —
SLUIKHANDEL — FINANCIËLE MANIPULATIES IN VERBAND MET SLUIKHANDEL — FEITEN GEPLEEGD IN
BELGIË EN IN HET BUITENLAND — VEROORDELING IN HET BUITENLAND — AFZONDERLIJKE FEITEN
— DOOR EENHIED VAN MISDADIG OPZET VERBONDEN FEITEN — VERVOLGBAARHEID IN BELGIË —
PREJUDICIEEL GESCHIL — VRAAG OM UITLEGGING.
6° EUROPESE UNIE — PREJUDICIEEL GESCHILLEN — EUROPESE UNIE —
SCHENGENUITVOERINGSOVEREENKOMST — ARTIKEL 54 — VERDOVENDE MIDDELEN —
SLUIKHANDEL — FINANCIËLE MANIPULATIES IN VERBAND MET SLUIKHANDEL — FEITEN GEPLEEGD IN
BELGIË EN IN HET BUITENLAND — VEROORDELING IN HET BUITENLAND — AFZONDERLIJKE FEITEN
— DOOR EENHIED VAN MISDADIG OPZET VERBONDEN FEITEN — VERVOLGBAARHEID IN BELGIË —
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PREJUDICIEEL GESCHIL — VRAAG OM UITLEGGING.
7° PREJUDICIEEL GESCHILLEN — EUROPESE UNIE —
SCHENGENUITVOERINGSOVEREENKOMST — ARTIKEL 54 — VERDOVENDE MIDDELEN —
SLUIKHANDEL — FINANCIËLE MANIPULATIES IN VERBAND MET SLUIKHANDEL — FEITEN GEPLEEGD IN
BELGIË EN IN HET BUITENLAND — VEROORDELING IN HET BUITENLAND — AFZONDERLIJKE FEITEN
— DOOR EENHIED VAN MISDADIG OPZET VERBONDEN FEITEN — VERVOLGBAARHEID IN BELGIË —
VRAAG OM UITLEGGING.
8° RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE) — BEGINSEL NON BIS IN INDEM —
EUROPESE UNIE — SCHENGENUITVOERINGSOVEREENKOMST — ARTIKEL 54 — VERDOVENDE
MIDDELEN — SLUIKHANDEL — FINANCIËLE MANIPULATIES IN VERBAND MET SLUIKHANDEL —
FEITEN GEPLEEGD IN BELGIË EN IN HET BUITENLAND — VEROORDELING IN HET BUITENLAND —
AFZONDERLIJKE FEITEN — DOOR EENHIED VAN MISDADIG OPZET VERBONDEN FEITEN —
VERVOLGBAARHEID IN BELGIË — PREJUDICIEEL GESCHIL — VRAAG OM UITLEGGING.
1º, 2°, 3° en 4° Wanneer het Hof de vraag rijst of artikel 54 van de Overeenkomst van 19
juni 1990 ter uitvoering van het Akkoord van Schengen van 14 juni 1985, in samenhang
gelezen met artikel 71 van deze overeenkomst, zo moet begrepen worden dat het met
zich meebrengt dat strafbare feiten bestaande in het in Nederland verwerven,
voorhanden hebben gehad en/of hebben overgedragen van geldsommen in buitenlandse
valuta, afkomstig ui de handel in verdovende middelen, die verschillend zijn van strafbare
feiten bestaande uit het in België omzetten van gelden afkomstig uit de handel in
verdovende middelen, die in Nederland werden ontvangen, als 'dezelfde feiten' te
beschouwen zijn nanneer de rechter vaststelt dat zij door eenheid van opzet verbonden
zijn en aldus juridisch één feit opleveren, stelt het Hof een prejudiciële vraag aan het Hof
van Justitie van de Europese Gemeenschappen. (Artt. 35 van het Verdrag betreffende de
Europese Unie; Art. 36, 2a i) en ii) Enkelvoudig Verdrag Verdovende middelen; Artt. 54
en 71 S.U.O. en art. 65 Sw.)
5°, 6°, 7° en 8° Wanneer voor het Hof de vraag rijst of aan de regel 'kan niet vervolgd
worden ter zake van dezelfde feiten' uit artikel 54 van de Overeenkomst van 19 juni 1990
ter uitvoering van het Akkoord van Schengen van 14 juni 1985, die uitleg moet gegeven
worden dat wanneer onder 'dezelfde feiten' ook dienen te worden begrepen verschillende
feiten die door eenheid van opzet verbonden zijn en aldusz “”n feit opleveren, dit inhoudt
dans een beklaagde voor het misdrijf van witwassen in België niet meer vervolgbaar
wordt wanneer hij voor andere feiten, gepleegd met hetzelfde opzet, veroordeeld werd in
Nederland, ongeacht alle andere feiten die binnen dezelfde tijdsruimte werden gepleegd,
maar die pas na het onherroepelijk buitenlands vonnis in België aan het licht zullen
komen en/of vervolgd worden, dans wel of in dit geval de feitenrechter deze andere feiten
bijkomend kan bestraffen, rekening houdend met de reeds uitgesproken straffen,
behoudens indien deze hem voor een juiste bestraffing van al de misdrijven voldoende
lijken, en zonder dat het geheel van de straffen uitgesproken het maximum van de
zwaarste straf mag te boven gaan, stelt het Hof een prejudiciële vraag aan het Hof van
Justitie van de Europese Gemeenschappen. (Artt. 35 van het Verdrag betreffende de
Europese Unie; Art. 36, 2a i) en ii) Enkelvoudig Verdrag Verdovende middelen; Artt. 54
en 71 S.U.O. en art. 65 Sw.)
(G. T. R. e.a.)

Advocaat-generaal Timperman heeft in substantie gezegd:
(…)
Wat betreft eiseres K.:
1. Eiseres, vervolgd wegens feiten van witwassen1 in België in een periode tussen 2 november 1994 en 13 februari 1996, had voor de feitenrechter de onontvankelijkheid van de
1 Inbreuk op art. 505, 1° lid, 2°, 3° en 4° van het Strafwetboek.
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strafvordering opgeworpen op grond van het gezag van gewijsde van een vonnis van de
arrondissementsrechtbank te Middelburg (Nl) van 11 december 1998 dat haar veroordeelde wegens feiten van opzetheling en overtreding van de opiumwet in de periode van 1 oktober 1994 tot en met 10 februari 1997.
2. Met overname van de redengeving van de eerste rechter verwierpen de appèlrechters
de exceptie, waarbij zij onder andere oordeelden dat het Verdrag van New York van 30
maart 1961 primeert op de bepalingen van de SUO2 zodat de in België vervolgde witwaspraktijken niettegenstaande de eenheid van opzet tussen die feiten en diegene gepleegd in
Nederland, als afzonderlijke feiten dienen te worden beschouwd.
3. Wat het aspect van de primauteit van het Verdrag van New York op de Schengenuitvoeringsovereenkomst betreft ligt het oordeel van de appèlrechters volledig in de lijn van
de rechtspraak van Uw Hof. Reeds meermaals oordeelde Uw Hof dat ongeacht het in artikel 54 van de Schengenovereenkomst vervatte ‘non bis in idem-beginsel’ uit de bepalingen van artikel 71 van die overeenkomst, van artikel 36.2.a (i) van het Enkelvoudig Verdrag van 30 maart 1961 inzake verdovende middelen en van artikel 22.2.a (i) van het Verdrag van 21 februari 1971 inzake psychotrope stoffen volgt dat de op het grondgebied van
verschillende overeenkomstsluitende partijen gepleegde feiten, wat de sluikhandel in verdovende middelen en psychotrope stoffen betreft, afzonderlijke misdrijven zijn die afzonderlijk worden bestraft3. In mijn conclusie voor het arrest van Uw Hof van 05 oktober
2004, gewezen naar aanleiding van een gelijkaardige doch niet identieke casus4, heeft
mijn ambt op grond van overwegingen van rechtspolitieke, rechtstechnische en rechtsvergelijkende aard reeds de vraag gesteld of zulk standpunt niet aan herziening toe was5.
4. Het eerste middel bestrijdt de zienswijze van de appèlrechters met betrekking tot de
hiërarchie tussen de overeenkomsten, en voert aan dat aan de geldingskracht van artikel
54 van de Schengenuitvoeringsovereenkomst geen afbreuk wordt gedaan door artikel 71
van diezelfde overeenkomst juncto artikel 36.2.a (i) en 36.2.a (ii). Subsidiair, voor zover
Uw Hof zou aanvaarden dat laatstgenoemde bepalingen een invloed hebben op artikel 54
SUO, wordt in het middel het stellen van een prejudiciële vraag aan het Europees Hof van
Justitie voorgesteld. Die vraag bestaat er dan in of artikel 54 SUO zo moet worden uitgelegd dat de strafbare feiten waarvoor eiseres in Nederland werd veroordeeld, en de strafbare feiten waarvoor zij thans in België wordt vervolgd te beschouwen zijn als dezelfde
feiten in de zin van dat artikel? Dit behelst dus, anders uitgedrukt, de vraag of artikel 54
SUO en het erin vervatte beginsel non bis in idem zijn volle uitwerking behoudt wanneer
in Nederland werd veroordeeld voor opzetheling en inbreuk op de opiumwet, en in België
thans wordt vervolgd wegens witwassen. Het komt mij voor dat, in het licht van Uw arrest
van 5 oktober 2004, de prejudiciële vraag dient te worden gesteld mits de hiernavolgende
correcties.
5. Eiseres zelf omschrijft deze laatste feiten als het in België omzetten bij wisselkantoren van sommen die in Nederland werden ontvangen afkomstig uit de handel in verdovende middelen6, zoals dit zou blijken uit de vaststellingen van het bestreden arrest zelf7. Ik
denk niet dat de appèlrechters zo ver gaan: enerzijds oordelen zij weliswaar, door overna2 Schengenuitvoeringsovereenkomst van 19 juni 1990, goedgekeurd bij W. 18 maart 1993 (B.S. 15
oktober 1993).
3 Cass., 29 juni 1999, A.R. P.99.0754.N, nr. 408.
4 In de voorgaande zaak was eiser veroordeeld door een Noorse rechtbank wegens invoer van een
partij drugs die nadien alhier het voorwerp uitmaakte van een vervolging wegens uitvoer. Het ging
dus om hetzelfde materieel feit. In België werd hij eveneens bijkomend vervolgd wegens witwassen.
In huidige zaak wordt alleen vastgesteld dat de feiten in Nederland en deze in België verbonden zijn
door een en hetzelfde misdadig opzet.
5 Conclusie O.M., Cass., 5 oktober 2004, A.R. P.04.0265.N, www.cass.be.
6 Memorie eiseres, 6° blad.
7 Memorie eiseres, 5° blad.
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me van de motieven van de eerste rechter, dat de gelden die het voorwerp uitmaken van
de in België vervolgde misdrijven afkomstig zijn uit de verkoop van drugs, anderzijds
stellen zij nergens dat die gelden dezelfde zijn als deze afkomstig uit de in Nederland
strafrechtelijk beteugelde feiten. De appèlrechters beperken er zich toe te oordelen dat er
eenheid van opzet is tussen de witwaspraktijken in België en de in Nederland eerder berechte feiten, met andere woorden dat het om verschillende feiten gaat die verbonden zijn
door een zelfde misdadig opzet zodat zij, moesten zij alle binnen het Rijk zijn gepleegd,
één juridisch feit zouden opleveren te bestraffen bij toepassing van artikel 65 van het
Strafwetboek. Dit heeft tot gevolg dat de door eiseres gesuggereerde prejudiciële vraag
anders dient te worden geformuleerd en erin zou bestaan of het in artikel 54 SUO vervatte
begrip dezelfde feiten zo moet worden uitgelegd dat het ook verschillende feiten (drugs en
drugsgerelateerde feiten) omvat gepleegd in verschillende staten die echter, in toepassing
van het juridisch instrumentarium van de thans vervolgende Staat, als één juridisch feit
moeten worden beschouwd. In geval van positief antwoord vloeit daar de vraag uit voort
of artikel 54 SUO dan inhoudt dat eiseres in België niet meer vervolgbaar is voor witwassen van zodra ze veroordeeld werd in Nederland (en aan de andere voorwaarden van het
artikel is voldaan) voor een gelijkaardig feit gepleegd met hetzelfde misdadig opzet.
6. Op het tweede middel, dat de veroordeling tot verbeurdverklaring van een geldsom
bekritiseert, dient m.i. gelet op de problematiek van het eerste middel en de daaraan verbonden prejudiciële vraagstelling, vooralsnog geen antwoord te worden gegeven.
Conclusie: opschorting van de uitspraak over het cassatieberoep totdat het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen uitspraak zal gedaan hebben over de prejudiciële
vraagstelling.
(…)
ARREST

(A.R. P.05.0583.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep sub I is gericht tegen het arrest, op 19 maart 1999 gewezen
door het Hof van Beroep te Gent, kamer van inbeschuldigingstelling.
De cassatieberoepen sub II, III en IV zijn gericht tegen het arrest, op 15 maart
2005 gewezen door het Hof van Beroep te Gent, correctionele kamer.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Etienne Goethals heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
Advocaat-generaal Timperman heeft in substantie gezegd:
(…)
III. Cassatiemiddelen
Eiseres sub IV stelt in een memorie twee middelen voor. Die memorie is aan
dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.
De eisers sub I, II en III stellen geen middel voor.
IV. Beslissing van het Hof
A. Ontvankelijkheid van het cassatieberoep van eiser sub II
Overwegende dat de beslissing op de civielrechtelijke vordering van de verweerder M.H bij verstek is gewezen; dat het cassatieberoep dat is ingesteld vóór
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de gewone termijn van verzet is verstreken, in zoverre voorbarig, mitsdien niet
ontvankelijk is;
B. Onderzoek van de middelen van eiseres sub IV
Eerste middel
Overwegende dat eiseres in België wordt vervolgd wegens verschillende inbreuken op artikel 505, eerste lid, 2°, hetzij artikel 505, eerste lid, 2°, 3° en 4°
Strafwetboek wegens wisseltransacties in België tussen 2 november 1994 en 13
februari 1996;
Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt
dat eiseres op 11 december 1998 in Nederland door de Arrondissementsrechtbank van Middelburg werd veroordeeld wegens het meermaals medeplegen van
opzetheling in de periode van 1 oktober 1994 tot en met 1 mei 1995, te Terneuzen, in elk geval in Nederland, en het opzettelijk handelen in strijd met een in de
opiumwet gegeven verbod, in de periode van 1 oktober 1994 tot en met 10 februari 1997;
Dat het bestreden arrest, met overname van de motieven van het beroepen vonnis, oordeelt dat eiseres zich niet kan beroepen op artikel 54 Schengenuitvoeringsovereenkomst daar met toepassing van artikel 71 van dezelfde overeenkomst en artikel 36.2.a.i en ii van het Enkelvoudig Verdrag van de Verenigde
Naties inzake de verdovende middelen, opgemaakt op 30 maart 1961 te New
York, naar analogie met de drugsdelicten zelf, de daarmee verband houdende
witwaspraktijken in België dienen aangezien te worden als afzonderlijke feiten,
en dit niettegenstaande de eenheid van opzet tussen de in België gepleegde witwasdelicten en dezelfde misdrijven gepleegd in Nederland;
Overwegende dat het middel aanvoert dat de appèlrechters, ingevolge het
voormelde vonnis van de Arrondissementsrechtbank van Middelburg, niet zonder schending van artikel 54 van de Schengenuitvoeringsovereenkomst van 19
juni 1990, eiseres konden veroordelen wegens voormelde witwasdelicten;
Dat het middel dienaangaande ondergeschikt het Hof verzoekt hiernavolgende
prejudiciële vraag te stellen aan het Europees Hof van Justitie:
“Moet artikel 54 van de Schengenuitvoeringsovereenkomst van 19 juni 1990,
gelezen in samenhang met artikel 71 van die overeenkomst, aldus worden uitgelegd dat strafbare feiten bestaande in het in Nederland verwerven, voorhanden
hebben gehad en/of hebben overgedragen van geldsommen in buitenlandse valuta, afkomstig uit de handel in verdovende middelen (waarvoor vervolgd en veroordeeld in Nederland als opzetheling, met inbreuk op artikel 416 Wetboek van
Strafrecht) enerzijds, en strafbare feiten bestaande in het in België omzetten bij
wisselkantoren, van de betreffende geldsommen afkomstig uit de handel in verdovende middelen, die in Nederland werden ontvangen (vervolgd in België als
heling en andere verrichtingen met betrekking tot zaken die uit een misdrijf
voorkomen, met inbreuk op artikel 505 Strafwetboek) anderzijds, te beschouwen
zijn als ‘dezelfde feiten’ in de zin van het vermelde artikel 54?”;
Overwegende dat, anders dan zoals in het middel wordt gesteld, het oordeel
van de appèlrechters dat tussen de alhier gepleegde witwasdelicten en dezelfde
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misdrijven gepleegd in Nederland “eenheid van opzet” bestaat, niet noodzakelijk
de vaststelling inhoudt dat de geldsommen die het voorwerp uitmaken van de
witwasdelicten in België de geldsommen zijn afkomstig uit de handel in verdovende middelen, die in Nederland werden verworven, voorhanden waren of werden overgedragen en waarvoor eiseres aldaar werd veroordeeld;
Dat uit voormeld oordeel alleen volgt dat het in beide landen om verschillende
feiten gaat die evenwel de opeenvolgende en voortgezette uitvoering zijn van
eenzelfde misdadig opzet zodat zij – mochten zij allen in België zijn gepleegd –
als één juridisch feit zouden worden beschouwd dat overeenkomstig artikel 65
Strafwetboek zou worden bestraft;
Dat aldus de vraag rijst of aan het begrip “dezelfde feiten” uit artikel 54 van de
Schengenuitvoeringsovereenkomst, in samenhang gelezen met artikel 71 van die
overeenkomst, de uitleg moet worden gegeven dat hieronder ook dienen te worden begrepen verschillende feiten, bestaande in het in een Overeenkomstsluitende Staat omzetten bij wisselkantoren van geldsommen afkomstig uit de handel in
verdovende middelen, en het ontvangen in een andere Overeenkomstsluitende
Staat van geldsommen afkomstig uit de handel in verdovende middelen, welke
feiten door eenheid van opzet verbonden zijn en aldus naar Belgisch recht strafrechtelijk één feit opleveren;
Dat bijgevolg de door eiseres voorgestelde vraag in die zin wordt aangepast;
Overwegende dat in zoverre deze vraag bevestigend wordt beantwoord, een
tweede vraag rijst over het begrip “kan niet worden vervolgd ter zake van dezelfde feiten” uit artikel 54 van de Schengenuitvoeringsovereenkomst, meer bepaald
of hieraan de uitleg moet worden gegeven dat wanneer onder “dezelfde feiten”
ook dienen te worden begrepen verschillende feiten die door eenheid van opzet
verbonden zijn en aldus één feit opleveren, hetgeen inhoudt dat een beklaagde
voor het misdrijf van witwassen in België niet meer vervolgbaar wordt zodra hij
voor andere feiten, gepleegd met eenzelfde opzet, bij een in kracht van gewijsde
gegane beslissing veroordeeld werd in Nederland, ongeacht alle andere feiten die
binnen diezelfde tijdsruimte werden gepleegd, maar die pas na het buitenlandse
vonnis in België aan het licht zullen komen en/of vervolgd worden, dan wèl of in
dit geval een bijkomende bestraffing, zoals bepaald in artikel 65, tweede lid,
Strafwetboek toegelaten is;
C. Ambtshalve onderzoek van de beslissingen op de strafvordering tegen de
eisers sub I, II en III
Overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissingen overeenkomstig de wet
zijn gewezen;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt de cassatieberoepen van G G en M.V;
Veroordeelt hen in de kosten van hun cassatieberoepen.
(...)
Schort de uitspraak over het cassatieberoep van N K op totdat het Hof van Jus-
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titie van de Europese Gemeenschappen bij wijze van prejudiciële beslissing over
de hierna volgende vragen uitspraak zal hebben gedaan:
1. “Moet artikel 54 van de Schengenuitvoeringsovereenkomst van 19 juni
1990, gelezen in samenhang met artikel 71 van die overeenkomst, aldus worden
uitgelegd dat strafbare feiten bestaande in het in Nederland verwerven, voorhanden hebben gehad en/of hebben overgedragen van geldsommen in buitenlandse
valuta, afkomstig uit de handel in verdovende middelen (waarvoor vervolgd en
veroordeeld in Nederland als opzetheling, met inbreuk op artikel 416 Wetboek
van Strafrecht), die verschillend zijn van de strafbare feiten bestaande in het in
België omzetten bij wisselkantoren, van geldsommen afkomstig uit de handel in
verdovende middelen, die in Nederland werden ontvangen (vervolgd in België
als heling en andere verrichtingen met betrekking tot zaken die uit een misdrijf
voorkomen, met inbreuk op artikel 505 Strafwetboek) ook als ‘dezelfde feiten’ in
de zin van het vermelde artikel 54 te beschouwen zijn wanneer de rechter vaststelt dat zij door eenheid van opzet verbonden zijn en aldus juridisch één feit opleveren?”
2. Indien vraag 1 bevestigend wordt beantwoord:
“Moet aan het begrip ‘kan niet worden vervolgd ter zake van dezelfde feiten’
uit artikel 54 van de Schengenuitvoeringsovereenkomst, die uitleg worden gegeven dat wanneer onder ‘dezelfde feiten’ ook dienen te worden begrepen verschillende feiten die door eenheid van opzet verbonden zijn en aldus één feit opleveren, dit inhoudt dat een beklaagde voor het misdrijf van witwassen in België niet
meer vervolgbaar wordt zodra hij voor andere feiten, gepleegd met eenzelfde opzet, veroordeeld werd in Nederland, ongeacht alle andere feiten die binnen diezelfde tijdsruimte werden gepleegd, maar die pas na het onherroepelijk buitenlands vonnis in België aan het licht zullen komen en/of vervolgd worden, dan
wèl of in dit geval de feitenrechter deze andere feiten bijkomend kan bestraffen,
rekening houdend met de reeds uitgesproken straffen, behoudens indien deze
hem voor een juiste bestraffing van al de misdrijven voldoende lijken, en zonder
dat het geheel van de straffen uitgesproken het maximum van de zwaarste straf
mag te boven gaan?”
Gelast de overzending aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen van een door de voorzitter en de griffier van het Hof ondertekende expeditie
van deze beslissing;
Houdt in zoverre de beslissing over de kosten aan.
6 september 2005 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Dhaeyer, waarnemend voorzitter –
Verslaggever: de h. Goethals – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaatgeneraal – Advocaten: mrs. R. Verstraeten, Brussel en C. De Baets, Brussel.

Nr. 411
2° KAMER - 6 september 2005

1º CASSATIE — VERNIETIGING. OMVANG — STRAFZAKEN — STRAFVORDERING —
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BEKLAAGDE EN VERDACHTE - MISDAAD - NIET CORRECTIONALISEERBARE MISDAAD - NIET
GECORRECTIONALISEERDE MISDAAD - HOF VAN BEROEP - BEVOEGDHEID - BESLISSING UITBREIDING VAN DE CASSATIE – VERWIJZING.
2º RECHTBANKEN — STRAFZAKEN — STRAFVORDERING - BEVOEGDHEID - MISDAAD NIET CORRECTIONALISEERBARE MISDAAD - NIET GECORRECTIONALISEERDE MISDAAD - HOF VAN
BEROEP - BESLISSING - CASSATIEBEROEP - VERNIETIGING - UITBREIDING VAN DE CASSATIE –
VERWIJZING.
3º VERWIJZING NA CASSATIE — STRAFZAKEN - STRAFVORDERING - BEVOEGDHEID
- MISDAAD - NIET CORRECTIONALISEERBARE MISDAAD - NIET GECORRECTIONALISEERDE MISDAAD HOF VAN BEROEP - BESLISSING - CASSATIEBEROEP - VERNIETIGING - UITBREIDING VAN DE
CASSATIE – GEVOLG.
1º, 2° en 3° Wanneer het Hof een beslissing van het hof van beroep vernietigt waarbij de
appèlrechters zich bevoegd achtten om kennis te nemen van een niet
correctionaliseerbare of niet gecorrectionaliseerde misdaad, breidt het de cassatie uit tot
het beroepen vonnis en de verwijzingsbeschikking van het onderzoeksgerecht en verwijst
het de zaak naar een kamer van inbeschuldigingstelling. (Art. 2, eerste en derde lid, 3°
Wet Verzachtende Omstandigheden; Art. 427 Sv.)
(L. e.a. T. M.)

Advocaat-generaal Timperman heeft in substantie gezegd:
1. Eisers werden vervolgd en veroordeeld voor een aantal vermogensdelicten
waaronder diefstallen met geweld. Het hof van beroep ging met betrekking tot één van die
feiten (tenlastelegging C), na een door het hof bevolen deskundigenonderzoek, over tot
herkwalificatie in deze zin dat feiten aanvankelijk omschreven als een inbreuk op artikel
472 van het Strafwetboek werden heromschreven als zijnde een inbreuk op artikel 473
van het Strafwetboek, namelijk dat het geweld of de bedreigingen hetzij een ongeneeslijk
lijkende ziekte, hetzij een blijvende fysische of psychische onbekwaamheid, hetzij een
volledig verlies van het gebruik van een orgaan, hetzij een zware verminking tot gevolg
had.
2. Eiser L. voert in zijn enige middel terecht aan dat de appèlrechters zich, na
herkwalificatie, onbevoegd hadden dienen te verklaren voor het geheel1. Het feit is
immers na herkwalificatie grotendeels niet meer correctionaliseerbaar, en in zoverre het
wél nog correctionaliseerbaar is2 brengt het een strafverzwaring met zich mee en gaat het
om een omstandigheid die het onderzoeksgerecht niet kon kennen op het ogenblik van de
verwijzing. Het middel dat de schending aanvoert van artikel 2, derde lid, 3° van de Wet
van 4 oktober 1867 is bijgevolg gegrond. Schending van dezelfde wetsbepaling moet dan
ambtshalve aangevoerd worden ten aanzien van de eisers H. en M. die geen
cassatiemiddelen hebben voorgesteld.
3. Omvang van de cassatie:
Waar het vanzelfsprekend is dat Uw Hof het bestreden arrest dient te vernietigen, rijst
de vraag of het vanuit overwegingen van proceseconomische aard niet aangewezen
voorkomt om ook het in hoger beroep bestreden vonnis van de correctionele rechtbank
alsmede de verwijzingsbeschikking van de raadkamer te vernietigen? De enkele
vernietiging van het bestreden arrest zou tot gevolg hebben dat Uw Hof verwijst naar een
ander hof van beroep dat zich in voorkomend geval onbevoegd zou moeten verklaren om
kennis te nemen van de strafvordering. Dit zou dan aanleiding geven tot een procedure
1 Onbevoegdheid voor het geheel gelet op de klaarblijkelijke samenhang tussen het heromschreven
feit onder de tenlastelegging C en de overige feiten.
2 In zoverre dat het geweld een blijvende fysische of psychische onbekwaamheid tot gevolg heeft.
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van regeling van rechtsgebied die zou uitmonden in een vernietiging van de
verwijzingsbeschikking waardoor Uw Hof de zaak vervolgens zou verwijzen naar een hof
van beroep, kamer van inbeschuldigingstelling.
Aldus rijst de vraag of Uw Hof niet onmiddellijk naar een onderzoeksgerecht in hoger
beroep zou kunnen verwijzen? Een juridische grondslag als dusdanig biedt zich weliswaar
niet aan. Een oplossing via toepassing van de figuur van de ambtshalve regeling van
rechtsgebied is uiteraard uitgesloten omdat de voorwaarden daartoe niet vervuld zijn: er is
nooit enig bevoegdheidsconflict geweest, de procedure was niet gestremd en bovenal
wordt het arrest van het hof van beroep gecasseerd. Een uitbreiding van de cassatie bij
toepassing van de artikelen 408, eerste lid en 413, eerste lid van het Wetboek van
Strafvordering3 ligt evenmin voor de hand: dergelijke uitbreiding strekt zich uit tot de
oudste nietige akte. In voorliggend geval zijn noch de verwijzingsbeschikking noch het
vonnis van de correctionele rechtbank op zich aangetast door enige nietigheid. Niettemin
dient te worden vastgesteld dat in de zaken waar Uw Hof overgaat tot een vernietiging
van de verwijzingsbeschikking bij toepassing van de artikelen 525 en volgende van het
Wetboek van Strafvordering, of bij toepassing van de daarop gesteunde jurisprudentiële
uitbreidingsgevallen, deze verwijzingsbeschikking doorgaans zelf niet aangetast is door
enige nietigheid4. Bijgevolg denk ik dat, om proceseconomische redenen, in voorliggend
geval ook de beschikking van de raadkamer én het vonnis van de correctionele rechtbank
dienen te worden vernietigd. Het principe van de afwezigheid van gezag van gewijsde van
het tussen te komen arrest lijkt mij niet van aard om de voorgestelde gang van zaken te
kunnen compliceren.
Conclusie:
Vernietiging van het bestreden arrest, van het vonnis van de correctionele rechtbank en
van de verwijzingsbeschikking met verwijzing naar een kamer van inbeschuldiginstelling.
(...)
ARREST

(A.R. P.05.0659.N)

I. Bestreden beslissing
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest, op 31 maart 2005 gewezen
door het Hof van Beroep te Antwerpen, correctionele kamer.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Paul Maffei heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
De eiser sub I stelt in een memorie een middel voor. Die memorie is aan dit arrest gehecht en maakt er deel van uit.
De eisers sub II en III stellen geen middel voor.
IV. Beslissing van het Hof
A. Onderzoek van het middel van de eiser sub I
Overwegende dat de eiser bij beschikking van de raadkamer van 29 november
3 Cass., 8 november 1943, Pas. 1944, I, 45.
4 Wanneer na correctionalisatie een door het onderzoeksgerecht niet gekende verzwarende
omstandigheid aan het licht kwam.
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2001 met aanneming van verzachtende omstandigheden naar de correctionele
rechtbank werd verwezen onder meer wegens de telastlegging C, zijnde het misdrijf bedoeld in de artikelen 469 en 472 Strafwetboek;
Overwegende dat het arrest de telastlegging C herkwalificeert door de verzwarende omstandigheid als bepaald in artikel 473 Strafwetboek aan te houden, met
name dat het geweld of de bedreiging hetzij een ongeneeslijk lijkende ziekte,
hetzij een blijvende fysieke of psychische ongeschiktheid, hetzij het volledig verlies van een orgaan, hetzij een zware verminking ten gevolge heeft gehad;
Dat zoals heromschreven, dat feit strafbaar is met opsluiting van twintig tot
dertig jaar, hetzij een zwaardere straf dan deze die van toepassing is op het misdrijf waarvoor de raadkamer bij de verwijzing verzachtende omstandigheden
heeft aangenomen;
Overwegende dat het arrest stelt dat de verzwarende omstandigheid bedoeld in
artikel 473 Strafwetboek blijkt uit het deskundigenverslag neergelegd op 4 maart
2004 ingevolge de onderzoeksmaatregel bevolen bij tussenarrest van 27 november 2003; dat hieruit volgt dat die verzwarende omstandigheid de raadkamer bij
de verwijzing onbekend was, zodat de feiten, zoals door het arrest geherkwalificeerd, niet gedekt zijn door de correctionalisering;
Overwegende dat krachtens artikel 2, derde lid, 3°, van de wet van 4 oktober
1867 op de verzachtende omstandigheden, als het gaat om een misdaad bedoeld
in artikel 472 Strafwetboek die met toepassing van artikel 473 van dat wetboek
met opsluiting van twintig tot dertig jaar wordt gestraft, correctionalisering enkel
mogelijk is wanneer het geweld of de bedreiging voor het slachtoffer geen andere gevolgen heeft dan een blijvende fysieke of psychische ongeschiktheid; dat
daarentegen geen correctionalisering mogelijk is wanneer het geweld of de bedreiging hetzij een ongeneeslijk lijkende ziekte, hetzij het volledig verlies van
een orgaan, hetzij een zware verminking ten gevolge heeft gehad zoals de door
het arrest geherkwalificeerde telastlegging vermeldt;
Overwegende dat hieruit volgt dat het hof van beroep niet bevoegd was om
kennis te nemen van de feiten van de telastlegging C zoals geherkwalificeerd;
Overwegende dat er samenhang lijkt te bestaan tussen de feiten van de telastlegging C en deze van de overige telastleggingen waarvoor eiser naar de correctionele rechtbank werd verwezen; dat het hof van beroep derhalve evenmin bevoegd was om van die feiten kennis te nemen;
Overwegende dat het arrest de eiser tot straf en in kosten veroordeelt wegens
de bewezen verklaarde telastleggingen en het hof van beroep zich aldus bevoegd
verklaart daarvan kennis te nemen; dat het aldus de beslissing niet naar recht verantwoordt;
Dat het middel gegrond is;
B. Ambtshalve onderzoek van de beslissingen op de strafvordering ingesteld
tegen de eisers sub II en III
Ambtshalve middel
Geschonden wettelijke bepaling
- artikel 2, eerste en derde lid, 3°, wet van 4 oktober 1867 op de verzachtende omstan-
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digheden.

Overwegende dat gelet op de redenen vermeld in het antwoord op het middel
aangevoerd door de eiser sub I, het arrest de vermelde wetsbepalingen schendt;
C. Omvang van de cassatie
Overwegende dat de hierna uit te spreken vernietiging van de beslissingen op
de strafvordering tegen de eisers, de vernietiging met zich meebrengt van de beslissing op de tegen hen ingestelde burgerlijke rechtsvordering die er het gevolg
van is, alsmede van alle beslissingen tot de verwijzingsbeschikking;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Vernietigt het bestreden arrest alsmede het arrest van het Hof van Beroep te
Antwerpen van 27 november 2003, het vonnis van de Correctionele Rechtbank
te Antwerpen van 22 oktober 2002 en de verwijzingsbeschikking van de Raadkamer te Antwerpen van 29 oktober 2001;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van de vernietigde beslissingen;
Laat de kosten ten laste van de Staat;
Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling.
6 september 2005 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Maffei – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaat-generaal –
Advocaten: mrs. J. Van Leuven, Antwerpen en A. Collin, Antwerpen.

Nr. 412
2° KAMER - 6 september 2005

1º ARBEIDSOVEREENKOMST — BEGRIP. BESTAANSVEREISTEN. VORM —
ALGEMEEN - WERKGEVERSGEZAG – UITOEFENING.
2º ARBEIDSOVEREENKOMST — BEGRIP. BESTAANSVEREISTEN. VORM —
ALGEMEEN - WERKGEVERSGEZAG - UITOEFENING - TER BESCHIKKING STELLEN VAN WERKNEMERS
– GEVOLG.
1º Het werkgeversgezag kan slechts worden uitgeoefend door de natuurlijke of
rechtspersoon die krachtens een arbeidsovereenkomst met een werknemer verbonden
is. (Artt. 2, 3 en 17, 2° Arbeidsovereenkomstenwet; Art. 31, §1, eerste lid Wet 24 juli
1987)
2º Een fysiek persoon die in een vennootschap het werkgeversgezag uitoefent over de
werknemers waarmee deze vennootschap door een arbeidsovereenkomst is verbonden,
kan geen werkgeversgezag uitoefenen in andere vennootschappen die niet krachtens
een arbeidsovereenkomst met die werknemers zijn verbonden en die derden zijn ten
aanzien van de eerstgenoemde vennootschap. (Art. 31, §1, eerste lid Wet 24 juli 1987)
(L.)
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ARREST

(A.R. P.05.0678.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 7 april 2005 gewezen door
het Hof van Beroep te Gent, correctionele kamer.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Ghislain Dhaeyer heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser stelt in een memorie een middel voor. Die memorie is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.
IV. Beslissing van het Hof
A. Ontvankelijkheid van het cassatieberoep
Overwegende dat het cassatieberoep in zoverre het gericht is tegen de beslissing waarbij eiser wegens het feit A is vrijgesproken, bij gebrek aan belang niet
ontvankelijk is;
B. Onderzoek van het middel
Overwegende dat artikel 31, §1, eerste lid, van de wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen ten behoeve van gebruikers bepaalt dat verboden is de activiteit die buiten de in de
hoofdstukken I en II voorgeschreven regels, door een natuurlijke persoon of een
rechtspersoon wordt uitgeoefend om door hen in dienst genomen werknemers ter
beschikking te stellen van derden die deze werknemers gebruiken en over hen
enig gedeelte van het gezag uitoefenen dat normaal aan de werkgever toekomt;
Overwegende dat de appèlrechters vaststellen dat:
- eiser wordt vervolgd als "aangestelde of lasthebber";
- hij afgevaardigd bestuurder was van Kalamazoo Belgium nv, Lelietrans nv,
Dacar nv en van DDL Packaging nv;
- de in de telastlegging B genoemde personen werknemers waren van Kalamazoo Belgium nv;
Overwegende dat de appèlrechters bewezen verklaren dat die werknemers
werden ter beschikking gesteld van Lelietrans nv, Dacar nv en DDL Packaging
nv die deze werknemers gebruikten en over hen enig gezag uitoefenden dat normaal aan de werkgever toekomt;
Overwegende dat het middel aanvoert dat eiser in al de voormelde vennootschappen afgevaardigd bestuurder was en er het werkgeversgezag uitoefende zodat hij geen derde was die over de werknemers van Kalamazoo Belgium nv gezag uitoefende dat aan hun werkgever toekomt;
Overwegende dat van elkaar onderscheiden rechtspersonen derden zijn voor
elkaar;
Dat het werkgeversgezag slechts kan worden uitgeoefend door de natuurlijke
of rechtspersoon die krachtens een arbeidsovereenkomst met een werknemer is
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verbonden;
Dat de fysieke persoon die in een vennootschap het werkgeversgezag uitoefent
over de werknemers waarmee deze vennootschap door een arbeidsovereenkomst
is verbonden, geen werkgeversgezag kan uitoefenen in andere vennootschappen
die niet krachtens een arbeidsovereenkomst met die werknemers zijn verbonden
en die derden zijn ten aanzien van de eerstgenoemde vennootschap;
Dat het feit dat eenzelfde fysieke persoon afgevaardigd bestuurder is van alle
vennootschappen daaraan niet afdoet;
Dat het middel faalt naar recht;
C. Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
Overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is
gewezen;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiser in de kosten.
6 september 2005 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Dhaeyer – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaat-generaal
– Advocaten: mrs. R. Peeters, Brussel, D. Vandenbulcke, Brussel en I. Van Wijmersch,
Brussel.

Nr. 413
2° KAMER - 7 september 2005

1º MISDRIJF — RECHTVAARDIGING EN VERSCHONING — VERSCHONING MOORD - UITLOKKING - VERSCHONINGSGROND – VOORWAARDEN.
2º SLAGEN EN VERWONDINGEN. DODEN — OPZETTELIJK TOEBRENGEN
VAN VERWONDINGEN EN OPZETTELIJK DODEN - MOORD - UITLOKKING VERSCHONINGSGROND – VOORWAARDEN.
1º en 2° In de regel, dienen de zware gewelddaden die ter verschoning van een moord in
aanmerking komen door het slachtoffer van de doodslag te zijn aangewend; toch moet
de verschoning eveneens worden aangenomen wanneer de dader van de doodslag de
aanstoker van die gewelddaden die bij het plegen ervan getuige was, heeft gedood1. (Art.
411 Sw.)
(S. e.a. T. P. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.05.0291.F)
1 NYPELS en SERVAIS, Le Code pénal belge interprété principalement au point de vue de la pratique,
Brussel, dl. III, 1898, p. 58-61, nr. 13; J. CONSTANT, Précis de Droit pénal, 1975, p. 410, nr. 396.
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I. Bestreden beslissing
De cassatieberoepen zijn gericht tegen een arrest, op 26 januari 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
De eisers E. S. en P. L. voeren een middel aan in een memorie, waarvan een
voor eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
Eiser V. D. B. voert eveneens een middel aan in een memorie, waarvan een
voor eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
IV. Beslissing van het Hof
A. Over de cassatieberoepen van E. S. en P. L.:
Over het middel:
Eerste onderdeel:
Overwegende dat de eisers het bestreden arrest verwijten de verschoningsgrond van uitlokking aan te nemen voor de moord die de eerste verweerder
wordt ten laste gelegd, zonder vast te stellen dat het slachtoffer zelf op de één of
andere wijze aan de bij artikel 411 van het Strafwetboek vereiste zware gewelddaden heeft deelgenomen;
Dat het middel dus de kwestie van de toelaatbaarheid van de verschoningsgrond van uitlokking opwerpt, wanneer de moordenaar die baseert op gewelddaden begaan door een andere persoon dan degene die is gedood;
Overwegende dat in de regel, de zware gewelddaden die ter verschoning van
een moord in aanmerking komen door het slachtoffer van de doodslag dienen
aangewend te zijn; dat er immers geen verschoning kan bestaan voor degene die,
uitgelokt door zware gewelddaden, zijn woede ontlaadt op iemand die nergens
deel heeft aan de uitlokking;
Overwegende, echter, dat de verschoning eveneens moet worden aangenomen
wanneer de dader van de doodslag de aanstoker van de gewelddaden die bij het
plegen ervan getuige was, heeft gedood;
Maar overwegende dat het arrest niet vaststelt dat J. L. de fysieke dader was
van de gewelddaden die door de inverdenkinggestelde zijn aangevoerd, noch dat
hij de aanstoker ervan was;
Dat de appelrechters aldus hun beslissing op de strafvordering wegens telastlegging A niet naar recht verantwoorden;
Dat het onderdeel gegrond is;
(...)
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Vernietigt het bestreden arrest;
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Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde arrest;
Laat de kosten ten laste van de Staat;
Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling, anders samengesteld.
7 september 2005 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. de Codt – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. R. Verstraeten, Brussel, C. De Baets, Brussel en F. Motte-de Raedt, Brussel.

Nr. 414
2° KAMER - 7 september 2005

MISDRIJF — DEELNEMING – VEREISTE.
Strafbare deelneming vereist dat de deelnemer - dader of medeplichtige - ervan kennis
heeft dat hij aan een welbepaalde misdaad of wanbedrijf deelneemt; hiertoe is vereist en
volstaat het ook dat de deelnemer kennis heeft van alle omstandigheden die aan de
handeling van de hoofddader, het kenmerk van een misdaad of wanbedrijf verlenen; het
is evenwel niet vereist dat de deelnemer bovendien van de plaats waar of het tijdstip
waarop het misdrijf zal worden gepleegd, van de identiteit van het slachtoffer, van de
beweegreden van de dader, en van het bedrag van de schade, kennis heeft 1. (Artt. 66 en
67 Sw.)
(F. T. A. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.05.0348.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 9 februari 2005 gewezen
door het Hof van Beroep te Brussel, correctionele kamer.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiseres voert twee middelen aan in een memorie, waarvan een voor eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
IV. Beslissing van het Hof
A. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing op de burgerlijke
rechtsvorderingen die tegen de eerste drie verweerders zijn ingesteld:
Over het tweede middel:
Overwegende dat het middel, in zoverre het kritiek uitoefent op de feitelijke
1 Zie Cass., 18 mei 1993, A.R. 6359, nr. 244.
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beoordeling van de gegevens van de zaak door de bodemrechters of het onderzoek van die gegevens vereist waarvoor het Hof niet bevoegd is, niet ontvankelijk is;
Overwegende dat strafbare deelneming vereist dat de deelnemer - dader of medeplichtige - ervan kennis heeft dat hij aan een welbepaalde misdaad of wanbedrijf deelneemt;
Overwegende dat hiertoe is vereist en volstaat dat de deelnemer kennis heeft
van alle omstandigheden die aan de handeling van de hoofddader, het kenmerk
van een misdaad of wanbedrijf verlenen; dat evenwel niet vereist is dat de deelnemer bovendien van de plaats waar of het tijdstip waarop het misdrijf zal worden gepleegd, van de identiteit van het slachtoffer, van de beweegreden van de
dader, van het bedrag van de schade, kennis heeft;
Overwegende dat het arrest, in antwoord op de conclusie van eiseres, om de
verweerders vrij te spreken, oordeelt dat niet is aangetoond dat zij van het opzet
van de hoofddader om zich bedrieglijk andermans zaak toe te eigenen op de
hoogte waren; dat immers, volgens het arrest, de verweerders, toen zij de documenten die hun werden voorgelegd ondertekenden, niet wisten dat de dader deze
alleen maar zou aanwenden om zich onrechtmatig makelaarscommissies ten nadele van de verzekeraar te doen overhandigen, door deze opzettelijk te misleiden
omtrent bankkredieten die door levensverzekeringen gegarandeerd moeten worden;
Dat het arrest aldus het bestaan uitsluit, uit hoofde van verweerders, van een
bewuste medewerking aan de oplichting, zonder dat het daarom vereist, in tegenstelling tot wat het middel aanvoert, dat deze laatsten van alle uitvoeringsmodaliteiten van voormeld misdrijf kennis zouden hebben gehad;
Dat de appelrechters, bijgevolg, hun beslissing regelmatig met redenen omkleden en naar recht verantwoorden;
Dat het middel, wat dat betreft, niet kan worden aangenomen;
(...)
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiseres in de kosten.
7 september 2005 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. de Codt – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal – Advocaat: mr. D. Philippe, Brussel.

Nr. 415
2° KAMER - 7 september 2005

1º INTERESTEN — COMPENSATOIRE INTERESTEN – BEGRIP.
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2º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — SCHADE —
INTEREST - COMPENSATOIRE INTERESTEN – BEGRIP.
3º INTERESTEN — COMPENSATOIRE INTERESTEN - TIJDSTIP VAN HET VONNIS VASTSTAANDE SCHADE DIE IN HAAR GEHEEL OP EEN VROEGER TIJDSTIP KAN WORDEN BEGROOT HOOFDBEDRAG DAT OP DAT TIJDSTIP IS BEREKEND - UITGESTELDE BETALING - BIJKOMENDE SCHADE
– GEVOLG.
4º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — SCHADE —
BEOORDELINGSBEVOEGDHEID. RAMING. PEILDATUM – PEILDATUM - TIJDSTIP VAN HET VONNIS VASTSTAANDE SCHADE DIE IN HAAR GEHEEL OP EEN VROEGER TIJDSTIP KAN WORDEN BEGROOT HOOFDBEDRAG DAT OP DAT TIJDSTIP IS BEREKEND - UITGESTELDE BETALING - BIJKOMENDE SCHADE
- COMPENSATOIRE INTERESTEN.
1º en 2° De compensatoire interesten maken een integrerend deel uit van de vergoeding
die voor het herstel van de door een fout veroorzaakte schade wordt toegekend; zij zijn
een aanvullende vergoeding ter compensatie van de schade die voortvloeit uit de
vertraging die bij de schadeloosstelling is opgelopen1. (Artt. 1382 en 1383 B.W.)
3º en 4° De regel dat de rechter de schade moet ramen op het ogenblik van de uitspraak,
verbiedt hem niet het hoofdbedrag van de vergoeding te berekenen op een vroeger
tijdstip, zo hij van mening is dat de schade op dat ogenblik al vaststond en voor begroting
vatbaar was en bijgevolg tot herstel aanleiding kon geven, noch om in dat geval op dat
bedrag compensatoire interesten toe te kennen om de bijkomende schade wegens het
uitstel van betaling van het hoofdbedrag te vergoeden2.
(C. T. D.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.05.0500.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 7 maart 2005 door de Correctionele Rechtbank te Dinant in hoger beroep gewezen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Frédéric Close heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser voert vijf middelen aan in een memorie, waarvan een voor eensluidend
verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
IV. Beslissing van het Hof
Over het eerste middel:
Overwegende dat het vonnis, met geen enkele considerans, eisers conclusie
beantwoordt waarin hij de appelrechters verzoekt om van de vergoeding die aan
verweerder voor de hulp van een derde tijdens de periode van volledige tijdelijke
ongeschiktheid is toegekend, de reeds door het ziekenfonds daartoe betaalde bedragen af te trekken; dat de appelrechters aldus hun beslissing niet regelmatig
1 Zie Cass., 23 sept. 1986, A.R. 9927, nr. 41.
2 Zie Cass., 13 sept. 2000, A.R. P.99.1485.F, nr. 464, met concl. adv.-gen. SPREUTELS.
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met redenen omkleden;
Dat het middel gegrond is;
Over het tweede middel:
Eerste onderdeel:
Overwegende dat het vonnis de conclusie van eiser niet beantwoordt, die aanvoert dat op de vergoeding die aan verweerder voor de toekomstige schade die
voortvloeit uit de hulp van een derde ten gevolge van zijn blijvende ongeschiktheid, geen compensatoire interesten mochten worden toegekend; dat de appelrechters aldus hun beslissing niet regelmatig met redenen omkleden;
Dat dit onderdeel gegrond is;
Over het derde middel:
Overwegende dat de compensatoire interesten een integrerend deel uitmaken
van de vergoeding die voor het herstel van de door een fout veroorzaakte schade
wordt toegekend; dat zij een aanvullende vergoeding zijn ter compensatie van de
schade die voortvloeit uit de vertraging die bij de schadeloosstelling is opgelopen;
Overwegende dat de regel dat de rechter de schade moet ramen op het ogenblik van de uitspraak, hem niet verbiedt het hoofdbedrag van de vergoeding te
berekenen op een vroeger tijdstip, zo hij van mening is dat de schade op dat
ogenblik al vaststond en voor begroting vatbaar was en bijgevolg tot herstel aanleiding kon geven, noch om in dat geval op dat bedrag compensatoire interesten
toe te kennen om de bijkomende schade wegens het uitstel van betaling van het
hoofdbedrag te vergoeden;
Overwegende dat het bestreden vonnis om het inkomensverlies te ramen dat
met de blijvende ongeschiktheid van eiser gepaard gaat, een onderscheid maakt
tussen schade in het verleden, geleden van 1 juli 2000, tijdstip van de consolidatie, tot 7 maart 2005, datum van de uitspraak van het vonnis, en de toekomstige
schade, die vanaf die laatste datum wordt geleden en die het door kapitalisatie
begroot;
Dat de appelrechters aldus noodzakelijkerwijze beslissen dat die toekomstige
schade op het ogenblik van de consolidatie niet kon worden begroot zoals ze
werd begroot en dat zij dus niet vanaf die dag kon worden vergoed;
Dat zij bijgevolg geen compensatoire interesten konden toekennen op de herstelvergoeding;
Dat zij door die interesten aan verweerder toe te kennen, hem een vergoeding
toekennen die de daadwerkelijk geleden schade overstijgt en hun beslissing niet
naar recht verantwoorden;
Dat het middel gegrond is;
Over het vierde middel:
Eerste onderdeel:
Overwegende dat het vonnis, met geen enkele considerans, eisers conclusie
beantwoordt waarin hij aanvoert dat de vergoeding, voor een toekomstige schade, waarop verweerder recht heeft ten gevolge van de morele schade die uit zijn
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permanente ongeschiktheid vanaf 7 maart 2005 voortvloeit, geen compensatoire
interesten mag opleveren; dat de appelrechters aldus hun beslissing niet regelmatig met redenen omkleden;
Dat dit onderdeel gegrond is;
Over het vijfde middel:
Eerste onderdeel:
Overwegende dat het vonnis de conclusie van eiser niet beantwoordt die opkomt tegen het feit dat compensatoire interesten worden berekend op de vergoedingen die, vanaf 7 maart 2005, de huishoudelijke schade van verweerder en zijn
verplaatsingsonkosten moeten dekken, aangezien het respectievelijk om schade
"voor een toekomstige periode" en voor een "toekomstige uitgave" gaat; dat de
appelrechters aldus hun beslissing niet regelmatig met redenen omkleden;
Dat dit onderdeel gegrond is;
Tweede onderdeel:
Overwegende dat de appelrechters, die vaststellen dat de schade door gederfde
levensvreugde die voortvloeit uit de blijvende ongeschiktheid van verweerder
vanaf 7 maart 2005, de datum van hun uitspraak, een toekomstige schade was,
hun beslissing om het bedrag tot vergoeding van die schade door gederfde levensvreugde vanaf 7 maart 2005, vanaf 1 juli 2000 met compensatoire interesten
te verhogen, om gelijkaardige redenen als deze in antwoord op het derde middel
vermeld, niet naar recht verantwoorden;
Dat dit onderdeel gegrond is;
En overwegende dat er geen grond is tot onderzoek van de tweede onderdelen
van het tweede en vierde middel, die niet tot ruimere cassatie kunnen leiden;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het eiser veroordeelt om aan verweerder een schadevergoeding van 17.478,84 euro te betalen voor de hulp van
een derde tijdens de volledige tijdelijke ongeschiktheid en in zoverre het vanaf
de gemiddelde datum van 1 juli 2000, de schadevergoeding van 367.981,15 euro
voor hulp van een derde vanaf 7 maart 2005, de schadevergoeding van
413.983,21 euro voor het inkomensverlies voor het tijdvak van blijvende ongeschiktheid dat vanaf dan begon te lopen, deze van 201.362,29 euro voor de morele schade van verweerder ten gevolge van diens blijvende ongeschiktheid geleden vanaf diezelfde datum, en de schadevergoedingen van 89.494,35 euro,
44.747,18 euro en 80.544,92 euro, die respectievelijk overeenkomen met de
huishoudelijke schade van verweerder, zijn verplaatsingsonkosten en zijn schade
door gederfde levensvreugde, voor hetzelfde tijdvak vanaf 7 maart 2005, met
5 % compensatoire interesten verhoogt;
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 verweer-
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der in de andere helft ervan;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de Correctionele Rechtbank te Namen,
zitting houdende in hoger beroep.
7 september 2005 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Close – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal – Advocaat: mr. De Bruyn..

Nr. 416
2° KAMER - 7 september 2005

1º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — BESLISSINGEN VATBAAR VOOR
CASSATIEBEROEP — STRAFVORDERING — BESLISSINGEN UIT HUN AARD NIET VATBAAR VOOR
CASSATIEBEROEP - UITZONDERINGEN - ONDERZOEKSGERECHTEN - BESCHIKKING TOT VERWIJZING HOGER BEROEP - ONTVANKELIJKHEID – VOORWAARDE.
2º HOGER BEROEP — STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN
INBEGREPEN) — BESLISSINGEN EN PARTIJEN - BESCHIKKING VAN DE RAADKAMER INVERDENKINGGESTELDE – VERZUIM IN DE BESCHIKKING TOT VERWIJZING – ONTVANKELIJKHEID.
3º ONDERZOEKSGERECHTEN - REGELING VAN DE RECHTSPLEGING NEERLEGGING VAN CONCLUSIE - BEZWAREN – REDENGEVING.
4º REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — OP CONCLUSIE —
STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN) ONDERZOEKSGERECHTEN - REGELING VAN DE RECHTSPLEGING - BEZWAREN – VASTSTELLING.
5º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — BESLISSINGEN VATBAAR VOOR
CASSATIEBEROEP — STRAFVORDERING — ALGEMEEN - BESLISSINGEN AL DAN NIET ONMIDDELLIJK
VATBAAR VOOR CASSATIEBEROEP - INVERDENKINGGESTELDE - VERWIJZING DOOR DE RAADKAMER HOGER BEROEP - BESLISSING VAN DE KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING –
ONTVANKELIJKHEID.
1º Krachtens art. 416, tweede lid Sv., kan een inverdenkinggestelde slechts onmiddellijk
cassatieberoep instellen tegen het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat
uitspraak doet over zijn hoger beroep tegen de beschikking tot verwijzing, op voorwaarde
dat hij tegen deze beschikking hoger beroep kon instellen 1. (Artt. 131, §1, 135, §2,
235bis, 416, tweede lid en 539 Sv.)
2º Het ontbreken, in de verwijzingsbeschikking, van redengeving betreffende het bestaan
van voldoende bezwaren, maakt een verzuim uit van deze beschikking, zodat het hoger
beroep daartegen van de inverdenkinggestelde ontvankelijk is wanneer het middel tot
staving van voormeld hoger beroep met recht een dergelijk verzuim aanvoert; het hoger
beroep van de inverdenkinggestelde is daarentegen niet ontvankelijk wanneer de kamer
van inbeschuldigingstelling, ondanks het feit dat een dergelijk verzuim wordt aangevoerd,
wettig vaststelt dat de beroepen beschikking dienaangaande met redenen is omkleed 2.
(Artt. 135, §2 en 416, tweede lid Sv.)
3º en 4° Wanneer een conclusie het feitelijk bestaan van voldoende bezwaren betwist of
1 Cass., 19 april 2005, A.R. P.05.0317.N, nr. 233.
2 Cass., 13 april 2005, A.R. P.05.0275.F, nr. 222, met concl. adv.-gen. m.o. CORNELIS.
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aanvoert, antwoordt het onderzoeksgerecht daarop met de onaantastbare beoordeling
dat die bezwaren al dan niet bestaan3.
5º Niet ontvankelijk is het cassatieberoep ingesteld tegen een arrest van de kamer van
inbeschuldigingstelling waarbij het hoger beroep van eiser naar recht niet ontvankelijk
wordt verklaard met de beslissing dat het voorwerp van het hoger beroep van eiser niet
tot de gevallen behoort waarin de wet dit rechtsmiddel tegen de beschikking tot
verwijzing aan de inverdenkinggestelde toekent4. (Artt. 129, 130, 131, §1, 135, §2, 416,
tweede lid en 539 Sv.)
(C.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.05.0839.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 24 mei 2005 gewezen door
het Hof van Beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Paul Mathieu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser voert één middel aan.
IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat krachtens artikel 416, tweede lid, van het Wetboek van
Strafvordering, een inverdenkinggestelde slechts onmiddellijk cassatieberoep
kan instellen tegen het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat uitspraak doet over zijn hoger beroep tegen de beschikking tot verwijzing, op voorwaarde dat hij tegen deze beschikking hoger beroep kon instellen;
Overwegende dat het ontbreken, in de verwijzingsbeschikking, van redengeving betreffende het bestaan van voldoende bezwaren, een verzuim uitmaakt van
deze beschikking, zodat het hoger beroep daartegen van de inverdenkinggestelde
ontvankelijk is wanneer het middel tot staving van voormeld hoger beroep met
recht een dergelijk verzuim aanvoert;
Dat het hoger beroep van de inverdenkinggestelde daarentegen niet ontvankelijk is wanneer de kamer van inbeschuldigingstelling, ondanks het feit dat een
dergelijk verzuim is aangevoerd, wettig vaststelt dat de beroepen beschikking
dienaangaande met redenen is omkleed;
Overwegende dat, wanneer een conclusie het feitelijk bestaan van voldoende
bezwaren betwist of aanvoert, het onderzoeksgerecht daarop antwoordt met de
onaantastbare beoordeling dat die bezwaren al dan niet bestaan;
Overwegende dat eiser hoger beroep heeft ingesteld tegen de beschikking die
hem naar de correctionele rechtbank verwees en voor de kamer van inbeschuldigingstelling heeft geconcludeerd dat die beschikking de conclusie die voor de
3 Zie Cass., 23 mei 2001, A.R. P.01.0317.F, nr. 307, met concl. O.M.
4 Zie Cass., 13 april 2005, A.R. P.05.0275.F, nr. 222, met concl. adv.-gen. m.o. CORNELIS.
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raadkamer was neergelegd niet beantwoordde en dat dit gebrek aan antwoord een
verzuim was in de zin van artikel 135, §2, van het Wetboek van strafvordering;
Overwegende dat het arrest oordeelt dat eiser "er geen belang bij heeft een
strafrechtelijke kwalificatie aan te voeren die strenger wordt bestraft dan deze die
in de beschikking tot verwijzing is weerhouden; dat een verkeerde strafrechtelijke kwalificatie nooit een onregelmatigheid, verzuim of nietigheidsgrond van de
beschikking tot verwijzing uitmaakt in de zin van artikel 135, §2, van het Wetboek van Strafvordering; dat het eventueel aan de bodemrechter staat om de feiten van de telastlegging A 2, a en b, correct te kwalificeren";
Dat het arrest, anderzijds, oordeelt "dat [eiser] daarenboven, wat de tweede en
derde grief betreft, de materiële en morele bestanddelen van het misdrijf betwist
door middelen aan te voeren die de grond van de zaak raken; dat de bestreden
beslissing die middelen heeft beantwoord middels de onaantastbare vaststelling
dat er bezwaren zijn die de verwijzing van inverdenkinggestelde voor de in de telastlegging A 2, a en b, vermelde feiten verantwoorden, wat inhoudt dat de raadkamer van oordeel was dat de materiële en morele bestanddelen van het misdrijf
verenigd waren, in tegenstelling tot hetgeen [eiser] aanvoert; dat de bestreden beschikking dus door geen enkele onregelmatigheid, verzuim of nietigheidsgrond
is aangetast in de zin van artikel 135, §2, van het Wetboek van Strafvordering";
Dat het op grond van deze redenen het beroep niet ontvankelijk verklaart;
Overwegende dat het voorwerp van het hoger beroep van eiser niet, zoals het
arrest beslist, tot de gevallen behoort waarin de wet dit rechtsmiddel tegen de beschikking tot verwijzing aan de inverdenkinggestelde toekent;
Dat het cassatieberoep bijgevolg niet ontvankelijk is;
En overwegende dat er geen grond is om acht te slaan op de memorie van eiser, die geen verband houdt met de ontvankelijkheid van zijn cassatieberoep;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiser in de kosten.
7 september 2005 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Mathieu – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal – Advocaat: mr. J. Goemaere, Brussel.

Nr. 417
1° KAMER - 8 september 2005

SUCCESSIERECHTEN - TARIEVEN - VLAAMSE GEWEST - TARIEVEN TUSSEN
SAMENWONENDEN - SAMENWONENDEN – BEGRIP.
Personen die wegens een ernstige ziekte noodgedwongen opgenomen worden in een
instelling of verzorgingstehuis worden, voor de toepassing van de successietarieven
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tussen samenwonenden in het Vlaamse Gewet, geacht te blijven samenwonen met de
partner met wie ze voor hun opname ten minste drie jaar ononderbroken een
gemeenschappelijke huishouding voerden. (Art. 48, vijfde lid W.Succ.)
(BELGISCHE STAAT - Minister van Financiën T. D.)

ARREST

(A.R. C.04.0112.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 9 september 2003 door het
Hof van Beroep te Gent gewezen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Voorzitter Ivan Verougstraete heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
III. Middel
Eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 48 van het Wetboek der successierechten, zoals gewijzigd bij decreet van het
Vlaams Parlement van 15 juli 1997, en zoals van kracht vóór de wijziging van deze tekst
bij decreet van 30 juni 2000;
- artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet.
Aangevochten beslissingen
Het arrest "bevestigt het bestreden vonnis" met verwijzing van eiser tot de kosten. Het
vonnis: "verklaart de vordering ontvankelijk en gegrond; beveelt de herberekening van de
in casu verschuldigde registratierechten, en beveelt de eventuele teruggave rekening houdende met wat voorafgaat, meer de moratoriumintresten. Veroordeelt (eiser) tot de kosten".
De uitspraak van het arrest is gesteund op de volgende motivering:
"Het toepasselijk artikel 48 van het Wetboek der successierechten, ingevoerd door artikel 2 van het decreet van het Vlaams Parlement van 15 juli 1997 (B. S. 1 oktober 1997),
bepaalt:
'Voor de toepassing van dit artikel wordt onder samenwonenden verstaan een persoon
of personen die op de dag van het openvallen van de nalatenschap minstens drie jaar ononderbroken met de erflater samenwonen, te bewijzen met een uittreksel uit het bevolkingsregister, en er een gemeenschappelijke huishouding mee voeren, hetgeen een weerlegbaar vermoeden inhoudt. Het voeren van een gemeenschappelijke huishouding blijkt
onder meer uit de voortgezette wil van de partijen daartoe en de bijdrage van de partijen
in de kosten van deze huishouding'.
Volgens de administratie moet uit deze tekst worden afgeleid dat het samenwonen enkel kan bewezen worden met een uittreksel uit het bevolkingsregister en geenszins op een
andere wijze kan worden aangetoond, (Verweerster) daarentegen verdedigt de stelling dat
een uittreksel uit het bevolkingsregister een bewijsmiddel is ('te bewijzen met...') en geen
voorwaarde voor de toepassing van het verlaagd tarief zoals de administratie wil doen
aannemen.
De voorbereidende werkzaamheden van het bedoeld decreet tonen aan dat het de bedoeling was van de decreetgever van 1997 om een verlaagd successierechtentarief toe te
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passen voor personen die reeds een zekere tijd - alsdan minstens drie jaar - samenwonenden waren en hen niet te onderwerpen aan het tarief van toepassing op voor elkaar vreemde personen. Dit blijkt zeer duidelijk uit de toelichting bij het voorstel van decreet ingediend door twee parlementsleden waarin wordt gesteld (zie Parlementaire stukken van het
Vlaams Parlement - stuk 694, 1996-1997, - nr. 1):
'Personen, die jarenlang een gemeenschappelijke huishouding hebben, worden indien
ze niet gehuwd zijn door de fiscus der successierechten als vreemd voor elkaar beschouwd.
De indieners vinden dit onbillijk. Personen die gedurende ten minste drie jaar ononderbroken samenwonen, op vrije basis, een gemeenschappelijk huishouden vormen en elkaar
in hun testament begunstigen, mogen niet als vreemden worden belast.
De indieners voeren voor deze samenwonenden in het Wetboek der successierechten
een nieuwe categorie in'.
Ook de lezing van het verslag in het Vlaams Parlement namens de Commissie van Financiën en Begroting bij het voorstel van decreet (stuk 694, 1996-1997, - nr. 6) dwingt de
overtuiging af dat het juist de bedoeling was van de decreetgever om de samenwonenden
die gedurende minstens drie jaar een gemeenschappelijke huishouding vormden te laten
genieten van een verlaagd successierechtentarief.
Dat (verweerster) met de overledene samenwoonde en met hem een gemeenschappelijke huishouding voerde sedert 23 oktober 1981 wordt niet betwist. Het staat ook vast dat
de opname van L.F. in een rustoord de laatste maanden van zijn leven zich opdrong ingevolge ernstige gezondheidsproblemen (ziekte van Alzheimer). Dit belet echter niet dat
deze partners nog steeds 'samenwonenden' waren in de zin en in de geest van het decreet,
te meer daar wordt aangetoond en overigens ook niet wordt betwist dat (verweerster) tijdens de opname dagelijks haar partner kwam bezoeken en voor hem zorgde.
De omstandigheid dat op de vraag van het rustoord en zuiver om administratieve redenen, het domicilie van de erflater overgebracht werd op het adres van de instelling enkele
maanden vóór zijn overlijden wijzigt daar niets aan en maakt voor deze samenwonenden
een geval van overmacht uit.
Nergens kan worden afgeleid uit de tekst van het decreet dat enkel een bevolkingsattest
het bewijs van samenwonen kan leveren en dat een dergelijk attest een voorwaarde uitmaakt om als samenwonende te worden aangezien. Integendeel, uit het parlementair verslag blijkt dat de decreetgever de bewijsvoering van het samenwonen gemakkelijk heeft
willen maken voor de partners door te verwijzen naar een uittreksel uit het bevolkingsregister. Dit sluit echter niet uit dat tevens uit andere feiten of gegevens kan worden geput
om de samenwoning aan te tonen en ook dat overmacht kan verhinderen, zoals te dezen,
dat een uittreksel uit het bevolkingsregister tot op de dag van het openvallen van de nalatenschap kan worden voorgelegd.
ln de gegeven omstandigheden dient dan ook te worden aangenomen dat (verweerster)
de voorwaarden vervult voorzien in het toenmalig artikel 48 van het Wetboek der successierechten zoals gewijzigd door artikel 2 van het decreet van het Vlaamse Parlement van
15 juli 1997 om te genieten van het verlaagd successierechtentarief".
Grieven
De tekst van artikel 48, Wb. Succ., zoals van kracht op 3 april 1998, zijnde de datum
van openvallen van de nalatenschap van wijlen L.F., en die in extenso in het arrest wordt
aangehaald, bepaalt dat het verlaagd tarief toegepast mag worden voor personen "die op
de dag van het openvallen van de nalatenschap minstens drie jaar ononderbroken met de
erflater samenwonen, te bewijzen met een uittreksel uit het bevolkingsregister..."
Deze tekst is bindend, en laat niet toe ervan af te wijken om redenen van billijkheid. De
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rechter mag evenmin, om redenen van billijkheid, toepassing maken van deze tekst zoals
geamendeerd bij het later in werking getreden decreet van 30 juni 2000.
Deze tekst vereist het effectief samenwonen tot op de dag van het overlijden, en het bewijs daarvan met een uittreksel uit het bevolkingsregister. Dit bewijsmiddel is door de
tekst opgelegd. Het is de rechter niet toegestaan, bij afwijking daarvan, dit opgelegde bewijsmiddel te vervangen door vermoedens gesteund op de voortgezette wil van de partijen
om gezamenlijk te blijven wonen.
Samenwonen is een concrete feitelijke toestand. Er kan geen samenwonen bestaan "in
de zin en in de geest van het decreet" zonder effectief samenwonen, dit is gehuisvest zijn
onder hetzelfde dak. Ook wordt aan de wet niet voldaan wanneer dit samenwonen niet bewezen wordt door middel van een uittreksel uit het bevolkingsregister.
In het arrest worden enerzijds omstandigheden van feitelijke aard aangevoerd, anderzijds voorbereidende werken van beide decreten geciteerd en wordt het voorleggen van
een uittreksel uit het bevolkingsregister als verplicht bewijsmiddel genegeerd. Dit brengt
echter geen antwoord op het door eiser aangevoerd argument, dat gesteund is op het legaliteitsbeginsel en op het vereiste van strikte toepassing van de wet. Daartoe mag verwezen
worden naar de conclusie, op 31 december 2002 door eiser ter griffie van het hof van beroep neergelegd, in het bijzonder onder nummer 6 en 7 (blz. 5-6) en op de conclusie, neergelegd op dezelfde griffie op 27 maart 2003, onder nummer 3 en 4 (blz. 2).
Besluit
Het arrest, dat van de ondubbelzinnige betekenis van de tekst afwijkt om het verlaagd
tarief toe te passen wanneer de erflater en de begunstigde niet op de dag van het overlijden effectief samenwonen, en waarmee het aangevoerd samenwonen niet met een uittreksel uit het bevolkingsregister bewezen is, schendt artikel 48 van het Wetboek der successierechten, in de tekst zoals van kracht op 3 april 1998.
Het arrest, dat nalaat te antwoorden op de conclusie van eiser waarin de nadruk werd
gelegd op de strikte toepassing van de wet en op de verplichting het samenwonen te bewijzen met een uittreksel uit het bevolkingsregister, voldoet niet aan de opgelegde motiveringsplicht (schending van artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet).

IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat, krachtens de te dezen voor het Vlaamse Gewest toepasselijke bepaling van artikel 48, vijfde lid, van het Wetboek van Successierechten, zoals gewijzigd bij het decreet van 15 juli 1997 houdende regeling van de successietarieven tussen samenwonenden, voor de toepassing van het tarief tussen samenwonenden, onder "samenwonenden" wordt verstaan, een persoon of personen die op de dag van het openvallen van de nalatenschap minstens drie jaar ononderbroken met de erflater samenwonen, te bewijzen met een uittreksel uit het
bevolkingsregister, en er een gemeenschappelijke huishouding mee voeren, hetgeen een weerlegbaar vermoeden inhoudt;
Dat deze bepaling voorts stipuleert dat het voeren van een gemeenschappelijke
huishouding onder meer blijkt uit de voortgezette wil van de partijen daartoe en
de bijdrage van de partijen in de kosten van deze huishouding;
Dat uit de parlementaire voorbereiding van het voormelde decreet blijkt dat het
de bedoeling was van de decreetgever om een verlaagd successierechtentarief toe
te passen voor de samenwonenden die gedurende minstens drie jaar een gemeenschappelijke huishouding vormden;
Dat in de geest van de wet personen die wegens een ernstige ziekte noodge-
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dwongen opgenomen worden in een instelling of verzorgingstehuis voor de toepassing van voormelde bepaling, geacht worden te blijven samenwonen met de
partner met wie ze voor hun opname ten minste drie jaar ononderbroken een gemeenschappelijke huishouding voerden, nu een dergelijke gedwongen opname
op zich zelf niet aantoont dat aan de "voortgezette wil" van de partijen tot het
voeren van een gemeenschappelijke huishouding een einde zou zijn gekomen;
Dat de omstandigheid dat op de vraag van de instelling de erflater om administratieve redenen in de bevolkingsregisters werd ingeschreven op het adres van
de instelling enkele maanden voor zijn overlijden hieraan geen afbreuk doet;
Overwegende dat het middel ervan uitgaat dat in geval van gedwongen opname in een tehuis - gepaard gaande met een verandering van het officieel domicilie "op initiatief van de directie" - van een reeds meer dan drie jaar ononderbroken samenwonende persoon waardoor hij niet meer "gehuisvest is onder hetzelfde dak", "er geen samenwonen kan bestaan in de zin en in de geest van het decreet";
Dat het middel in zoverre faalt naar recht;
Overwegende dat het arrest voorts het in het middel bedoelde verweer verwerpt en beantwoordt met de erin weergegeven redenen;
Dat het middel in zoverre feitelijke grondslag mist;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eisers in de kosten.
8 september 2005 - 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Verougstraete, voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal – Advocaten: mrs.
Claeys Boúúaert en Geinger.

Nr. 418
1° KAMER - 8 september 2005

1º CASSATIEBEROEP — BURGERLIJKE ZAKEN — ALGEMEEN - DRAAGWIJDTE VAN
HET CASSATIEBEROEP - EIS VAN VERWEERDER TOT UITBREIDING VAN HET CASSATIEBEROEP –
TOELAATBAARHEID.
2º REGISTRATIE (RECHT VAN) - RECHTSHANDELINGEN ONDERWORPEN
AAN EEN SCHORSENDE VOORWAARDE – BEGRIP.
1º Een incidentele eis van verweerder in cassatie die ertoe strekt een grotere draagwijdte
te geven aan het cassatieberoep is niet ontvankelijk nu het Hof alleen kennis kan nemen
van de punten van de beslissing die in het inleidende verzoekschrift zijn aangegeven.
(Art. 1095 Ger.W.)
2º Een verbintenis is onder een opschortende voorwaarde aangegaan als zij afhangt van
een toekomstige en onzekere gebeurtenis ofwel van een gebeurtenis die reeds heeft
plaatsgehad maar aan partijen nog onbekend is; de nakoming of de niet-nakoming van
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een van de verbintenissen waartoe partijen zich hebben verbonden, kan niet worden
beschouwd als een opschortende voorwaarde1. (Art. 16 W.Reg.; Art. 1181 B.W.)
(BELGISCHE STAAT - Minister van Financien T. RECONDITIONEREN VAN ASBEST N.V. e.a.)

Conclusie van de heer advocaat-generaal D. Thijs:
1. Onderhavige betwisting betreft de bepaling van de grondslag voor de heffing van de
registratierechten op de verkoop van een grond.
Verweerders hadden een vervuilde grond aangekocht voor een prijs van 7.500.000 BEF
en daarnaast de verbintenis aangegaan om de saneringsverplichtingen van de verkoper op
het vlak van het bodemsaneringsdecreet over te nemen. In de aankoopakte werd die last
pro fisco geraamd op 21.500.000 BEF. Later bleek de saneringslast slechts 13.000.000
BEF te bedragen.
Verweerders betwistten in hoofdorde de aanslag in de registratierechten in zoverre die
op de saneringslast betrekking had, argumenterend dat het een wettelijke last betrof die
niet tot de heffingsgrondslag behoort. In hoger beroep vorderden verweerders in
ondergeschikte orde de vermindering van de heffingsgrondslag met het verschil tussen de
initiële raming van de saneringskosten en de uiteindelijk verschuldigde saneringskosten.
Het bestreden arrest wees de vordering in hoofdorde af, maar willigde de vordering in
ondergeschikte orde in en verminderde dienvolgens de heffingsgrondslag op grond
waarvan het litigieus registratierecht dient te worden geheven.
2. In het tweede onderdeel van het enig middel tot cassatie voert eiser aan dat uit de
door de bodemrechter vastgestelde feiten niet in rechte het bestaan van een verkoop onder
opschortende voorwaarde kan afgeleid worden, zodat het bestreden arrest de artikelen
1168 en 1181 van het Burgerlijk Wetboek en de artikelen 16, 44 en 45 van het
Registratiewetboek zou schenden.
3. De koper heeft zich in casu verbonden tot betaling van een prijs en tot de sanering
indien de grond vervuild zou blijken na het bodemonderzoek.
Het beding in de notariële akte luidt ter zake als volgt: “De koper heeft bij brief van de
minister verzocht toelating te geven om de verplichtingen met betrekking tot het uitvoeren
van een oriënterend bodemonderzoek voor de beschreven gronden te laten plaatsvinden
na de geplande overdracht. De koper heeft de verplichting op zich genomen de bodem te
saneren indien blijkt uit het oriënterend bodemonderzoek dat er verontreinigingen worden
aangetroffen”.
De verkoop was aldus onmiddellijk voltrokken tussen partijen gelet op de overdracht
van het goed en de betaling van de prijs van 7.500.000 BEF. Slechts de uitvoering van de
bijkomende verbintenis die de koper aangegaan had ten opzichte van een derde om de
saneringskosten te dragen ter ontlasting van de verkoper was ondergeschikt gemaakt aan
de voorwaarde dat het bodemonderzoek vervuiling zou uitwijzen.
Vraag is dan ook of de omstandigheid dat één van de verbintenissen van de koper onder
opschortende voorwaarde is aangegaan, toelaat te besluiten dat de rechtshandeling die het
voorwerp is van de registratie, namelijk de verkoopovereenkomst, als dusdanig onder
opschortende voorwaarde is aangegaan, met uitstel van de vereffening van het evenredig
registratierecht.
4. Vooreerst moet er op gewezen worden dat wat de opschortende voorwaarde betreft
artikel 16 van het Reg. Wb. niet zonder meer mag worden gelezen in het verlengde van de
desbetreffende artikelen uit het B.W. (de artt. 1168 en 1181 B.W.).
De voorwaarde wordt in ons B.W. immers enkel behandeld als een modaliteit van
1 Zie de conclusie van het O.M.
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verbintenissen. Zij betreft niet het ontstaan van de overeenkomst zelf, maar enkel de
uitvoering van een of meerdere uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenissen (W.
VAN GERVEN en S. COVEMAEKER, Verbintenissenrecht, Acco Leuven, 2001, p. 310).
Lange tijd bestond een controverse over de aard van de opschortende voorwaarde in het
burgerlijk recht. Volgens de klassieke opvatting was een opschortende voorwaarde een
toekomstige en onzekere gebeurtenis waarvan het bestaan van de overeenkomst (en bijgevolg van de daaruit voortvloeiende verbintenissen) afhankelijk werd gesteld (Cass., 9 februari 1933, Pas. 1933, I, 103 met concl. Proc.-Gen. LECLERCQ).
Deze opvatting werd in de rechtsleer bestreden (cfr. H. D E PAGE, Traité élémentaire de
droit civil belge, I, Brussel, Bruylant, 1948, nr. 153bis).
Uw Hof heeft zich bij die kritiek aangesloten en gesteld dat de overeenkomst waarbij
een verbintenis onder opschortende voorwaarde is aangegaan, bestaat hangende de voorwaarde, ook al is de uitvoering van de verbintenis opgeschort. De overeenkomst doet voor
het overige rechten en plichten voor partijen ontstaan en de partij die een niet door de
voorwaarde opgeschorte verplichting niet nakomt, kan schadevergoeding verschuldigd
zijn (Cass., 5 juni 1981, A.C. 1980-81, nr. 576, 1157, met concl. adv.-gen. LENAERTS;
Cass., 18 februari 1993, A.C. 1993, nr. 103; Cass., 5 april 1993, A.C. 1993, nr. 174).
De opschortende voorwaarde schort dus niet het ontstaan op van de overeenkomst zelf,
evenmin als zij de uitwerking opschort van alle uit de overeenkomst voortvloeiende
rechten en plichten. Zij schort slechts een gedeelte van die rechten en plichten op, nl. van
diegene die het voorwerp uitmaken van de opgeschorte verbintenis.
Waar de appelrechters ten deze aannemen dat de door de koper aangegane verbintenis
tot saneren onder opschortende voorwaarde werd aangegaan, verliezen zij het uit het oog
dat zulks geen invloed kon hebben op het bestaan van de overeenkomst zelf, en dus op de
heffing van het evenredig registratierecht dat de actuele rechtshandelingen treft, ook al
worden bepaalde verbintenissen die eruit voortvloeien aangegaan onder opschortende
voorwaarde.
De modaliteiten van een rechtshandeling zijn immers geen beletsel voor de heffing van
de registratierechten.
5. In zoverre de appelrechters de saneringsverbintenis als een voorwaardelijke
verbintenis konden kwalificeren, rijst de vraag of zij op die grond de mogelijkheid hadden
om de verkoopovereenkomst zelf te kwalificeren als een rechtshandeling onder
opschortende voorwaarde in de zin van artikel 16 Reg. Wb.
De artikelen 1168 en 1181 B.W. situeren zich immers op het niveau van de uit de
rechtshandeling voortvloeiende verbintenissen (cfr. supra). Artikel 16 Reg. Wb. blijkt
evenwel uitdrukkelijk rechtshandelingen zelf te viseren, en niet de hieruit voortvloeiende
afzonderlijke verbintenissen.
Artikel 16 luidt met name als volgt:
“De rechtshandeling waarop het evenredig recht verschuldigd is, doch welke aan een
schorsende voorwaarde onderworpen is, geeft alleen tot heffing van het algemeen vast
recht aanleiding zolang de voorwaarde niet is vervuld.
Wordt de voorwaarde vervuld, zo is het recht verschuldigd dat bij het tarief voor de
handeling is gesteld, behoudens toerekening van het reeds geheven recht. Het wordt berekend naar het tarief dat van kracht was op de datum waarop het recht aan de Staat zou verworven geweest zijn indien de handeling een onvoorwaardelijke was geweest, en op de bij
dit Wetboek vastgelegde en op de datum van de vervulling der voorwaarde beschouwde
belastbare grondslag.” (eigen onderlijning)
Deze wetsbepaling vormt een belangrijke uitzondering op het principe dat de
modaliteiten van een rechtshandeling in beginsel geen beletsel vormen voor de heffing

1584

HOF VAN CASSATIE

8.9.05 - Nr. 418

van het registratierecht.
Het beginsel dat eraan ten grondslag ligt is dat het evenredig registratierecht immers
uitsluitend de actuele rechtshandelingen treft. Als gevolg daarvan is een rechtshandeling
die principieel onderworpen is aan het evenredig recht, doch aan een schorsende
voorwaarde is onderworpen, slechts onderworpen aan het algemeen vast recht zo lang de
voorwaarde niet is vervuld.
Voor de toepassing van bedoelde uitzonderingsbepaling moet “de opschortende
voorwaarde” begrepen worden als een modaliteit van een rechtshandeling, bestaande uit
een toekomstige en onzekere gebeurtenis, waarvan de contractanten de uitvoering van de
rechtshandeling zelf willen doen afhangen. De opschortende voorwaarde schort het effect
van de rechtshandeling op. (G. POPPE, “De registratierechten bij aankoop en verkoop van
onroerende goederen: een overzicht”, Fiscaal praktijkboek 2000-2001 – Indirecte
belastingen, Ced.Samsom, p. 166).
Dat zal bijvoorbeeld het geval zijn wanneer een schenking van een onroerend goed
gedaan werd onder schorsende voorwaarde zodat de eigendomsoverdracht uitgesteld
wordt tot de dag waarop de voorwaarde wordt vervuld (Cass., 9 juli 1931, Pas. 1931, I,
218).
Volgens auteur WERDEFROY kan men slechts spreken van een “rechtshandeling
onderworpen aan een opschortende voorwaarde” in de zin van art. 16 Reg. W. wanneer al
de bij overeenkomst gecontracteerde verbintenissen over en weder onder opschortende
voorwaarde werden bedongen (F. WERDEFROY, Registratierechten, 4de herwerkte uitgave,
I, nr. 554).
Dat er enkel in dat geval geen sprake meer kan zijn van een actuele rechtshandeling, is
volkomen in overeenstemming te brengen met de hoger geciteerde rechtspraak van Uw
Hof volgens dewelke de overeenkomst waarbij een verbintenis onder opschortende
voorwaarde is aangegaan, bestaat hangende de voorwaarde, ook al is de uitvoering van de
verbintenis opgeschort.
Om van een rechtshandeling onder opschortende voorwaarde te kunnen gewagen
moeten alleszins de meerderheid van de verbintenissen uit de overeenkomst of de
belangrijkste verbintenissen moeten zijn opgeschort, zowel van de kant van de koper (cfr.
de betaling van de prijs), als van de kant van de verkoper (cfr. overdracht van het
verkochte goed).
Het zou in die optiek volkomen onlogisch voorkomen dat, wanneer een rechtshandeling
verschillende verbintenissen doet ontstaan, de omstandigheid dat één onbelangrijke
bijkomende verbintenis onder opschortende voorwaarde werd aangegaan, zou voor gevolg
hebben dat de hele rechtshandeling geacht moet worden onder opschortende voorwaarde
te zijn aangegaan.
Uit de feitelijke vaststellingen van de appelrechters blijkt ten deze dat:
1. de geregistreerde verkoopovereenkomst verschillende verbintenissen deed
ontstaan, zowel aan de zijde van de verkoper als aan de zijde van de koper;
2. de betaling van de bedongen prijs en de overdracht van het verkochte goed
onmiddellijk plaatsvonden en zodoende niet werden verbonden aan de voorwaarde van vaststelling van de verontreiniging van de bodem;
3. de sanering slechts één van de tegenprestaties was van de koper, die, naast de
betaling van de prijs vereist waren om het goed te verwerven;
4. bij de registratie van de notariële akte de bevoegde ontvanger heffing deed
van het overgangsrecht op de overeengekomen prijs vermeerderd met de door
partijen in de akte zelf pro fisco begrote kosten van de bodemsanering.
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Uit de feitelijke vaststellingen verwoord in het bestreden arrest blijkt niet dat de meest
essentiële verbintenissen voortspruitende uit de verkoopovereenkomst, zoals de levering
van het goed en de betaling van de verkoopprijs, aan enige voorwaarde waren
onderworpen.
Enkel op grond van het voorwaardelijk karakter van de saneringsverbintenis konden de
appelrechters dan ook niet rechtsgeldig besluiten tot het bestaan van een verkoop onder
opschortende voorwaarde zoals beoogd in artikel 16 Reg. Wb.
Dat de akte geregistreerd werd onder heffing van het evenredig recht toont aan dat ook
de partijen bij de overeenkomst de rechtshandeling op dat ogenblik als een actuele en niet
als een voorwaardelijke rechtshandeling catalogeerden.
Gelet op de onmiddellijke overdracht van het goed en de betaling van de prijs kan
worden besloten dat de rechtshandeling in casu actueel was voor de vaststelling van de
bodemverontreiniging.
Het verslag aan de Koning bij het K.B. houdende het Reg. Wb. (B.S. 1 december 1939,
8005, inzake art. 16) stelt dat artikel 16 een uitdrukkelijke bevestiging inhoudt van het
sedert altijd aangenomen beginsel dat, om de heffing van het evenredig recht mogelijk te
maken, de rechtshandeling actueel moet zijn, m.a.w. niet aan schorsende voorwaarde mag
onderhevig zijn (zie concl. van ondergetekende bij Cass., 5 februari 2004, A.R. nr.
C.01.0497.N, www.cass.be).
De rechtshandeling zal in de regel alleszins actueel zijn zodra het goed is overgedragen
wat de heffing van het ‘overgangsrecht’ overigens volkomen wettigt.
Het middel komt dan ook gegrond voor.
De incidentele eis door verweerders geformuleerd in hun memorie van antwoord die er
toe strekt de cassatie ambtshalve uit te breiden tot het gehele arrest en aldus een grotere
draagwijdte te geven aan het cassatieberoep, komt onontvankelijk voor nu Uw Hof
overeenkomstig art. 1095 Ger. W. enkel de punten van de bestreden beslissing mag
onderzoeken die in het verzoekschrift zijn aangegeven.
Besluit: VERNIETIGING van het bestreden arrest in zoverre het beslist dat de heffingsgrondslag van het betwiste registratierecht dient verminderd te worden.
ARREST

(A.R. C.04.0407.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 18 mei 2004 door het Hof
van Beroep te Antwerpen gewezen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Voorzitter Ivan Verougstraete heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
III. Middel
Eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1168 en 1181 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 16, 44 en 45 van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten.
Aangevochten beslissingen
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Het arrest:
"Verklaart het hoger beroep van (verweerders) ontvankelijk, en deels
gegrond;
Beveelt de vermindering van de belastbare grondslag van de aanslag in de registratie
betreffende de verkoopakte van 22.11.2000, verleden voor notaris T.V., met standplaats te
Geel, bedrijfsgebouw op en met industrieterrein, gelegen te Mol, Lichtstraat en Vaartstraat, gekadastreerd sectie C, deel van nummer 1447, opp. 49 a 36 ca, afgebeeld als "lot
1" en nummer 1446/L en deel van nummer 1445/H/2 met een opp. van 17 a 4 ca, afgebeeld als "lot 2", met een bedrag van 210.709,50 euro.
Beveelt de herberekening van de aanslag en veroordeelt (eiser) tot terugbetaling van
alle sommen die op grond van deze aanslag zouden zijn geïnd, verhoogd met de nalatigheidsintresten sedert 9 november 2001.
Wijst het meer gevorderde af als ongegrond en verwijst de partijen ieder in de helft van
de kosten".
Tot motivering van deze uitspraak, na een uiteenzetting van de relevante feiten en na
aanduiding van de motieven die leiden tot het verwerpen van de hoofdeis van verweerders, wordt in het arrest de subsidiaire stelling van verweerders samengevat:
"(Verweerders) stellen echter dat de verplichting tot sanering dient te worden beschouwd als een opschortende voorwaarde in de zin van artikel 16 Wb. Reg. en dat er bij
het vervullen van de voorwaarde slechts een evenredig recht verschuldigd is; (verweerders) stellen dat de voorwaarde slechts vervuld is na de uitvoering van de bodemsaneríngswerken, waarbij door OVAM een attest wordt afgeleverd".
Na aanhaling van de tekst van artikel 16 Wb. Reg., wordt dan verder
overwogen:
"Overeenkomstig de bepalingen van het ministerieel besluit van 30 augustus 2000 (artikel 2, §2) dient de verwerver tot zekerheid van de uitvoering van de in artikel 3, §1, bedoelde verbintenis financiële zekerheid voor een bedrag van 21.500.000 BEF voor een
termijn van 5 jaar, welke periodiek om de 4,5 jaar op verzoek van OVAM hernieuwbaar
is te stellen. De akte houdende de financiële zekerheid wordt voorafgaand aan de overdracht aan OVAM bezorgd.
Het was slechts nadat uit het bodemonderzoek werd vastgesteld dat de bodem verontreinigd was, dat de sanering diende te worden uitgevoerd en dat de uiteindelijke definitieve kostprijs voor de sanering door OVAM werd bepaald op 322.261,58 euro (13.000.000
BEF).
De heffingsgrondslag dient verminderd te worden met 210.709,50 euro".
Grieven
(...)
2. Tweede onderdeel
De voorwaarde is een modaliteit van de overeenkomst tussen de partijen. Van haar kan
afhangen of de tussen partijen bedongen prestatie al dan niet verschuldigd is. Een omstandigheid die niets verandert aan de onderlinge prestaties van de partijen maar die een
schuld van een der partijen tegenover een derde beïnvloedt, is geen voorwaarde in de zin
van de artikelen 1168 en 1181 van het Burgerlijk Wetboek.
Kenmerkend voor de opschortende voorwaarde in een overeenkomst is dat de verbintenis van een der partijen tegenover de andere, of een deel ervan, in het onzekere blijft. In
het geval van een verkoop onder opschortende voorwaarde blijven aldus de verplichting
tot betaling van de prijs, die de koper aan de verkoper moet betalen, en de verplichting tot
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levering van het goed, tot de vervulling van de voorwaarde uitgesteld.
Volgens de uitspraak van het arrest is de overeenkomst onder opschortende voorwaarde
gesloten. Evenwel wordt niet vastgesteld dat, indien de voorwaarde vervuld wordt, daardoor de verplichting van de koper jegens de verkoopster enige wijziging zou ondergaan.
Uit de in het arrest vastgestelde feiten blijkt niet dat de uitvoering van de tussen de partijen gesloten verkoop van het beschreven onroerend goed verbonden zou zijn aan een
toekomstig en onzeker feit, waardoor de levering van het goed of de betaling van de prijs,
volledig of voor een deel, van een latere gebeurtenis afhankelijk blijft. De overdracht van
eigendom is onmiddellijk voltrokken en de verkoper ontvangt zonder uitstel hetgeen hem
verschuldigd is. Het in de overeenkomst opgenomen beding vertoont dus niet de kenmerken van een opschortende voorwaarde.
De overeenkomst, zoals zij door de bodemrechter wordt beschreven, draagt aan de koper de eigendom over van een onroerend goed, zonder enige bepaling die een wijziging
zou brengen aan de verbintenissen tussen de koper aan de verkoper. Wel blijft op de koper
een last opgelegd tegenover derden, waarvan de prijs nog niet gekend is. Deze modaliteit
kan eventueel van de verbintenis een kanscontract maken; zij vertoont niet de kenmerken
van een voorwaarde, zoals omschreven in de artikelen 1168 van het Burgerlijk Wetboek
en 16 Wb. Reg.
Het arrest miskent ook de toepassing van de wetgeving inzake het registratierecht, zoals
de heffing van het recht is voorgeschreven voor een onder opschortende voorwaarde gesloten overeenkomst. Volgens deze voorschriften moet immers, bij het sluiten van de
overeenkomst, het algemeen vast recht op het voorwaardelijk beding geheven worden,
waarna het volledig recht verschuldigd is bij de vervulling van de voorwaarde. Uit het arrest blijkt dat deze gang van zaken niet werd gevolgd, en het arrest bevat geen woord om
dit toe te lichten.
Besluit
Uit de door de bodemrechter vastgestelde feiten kan niet in rechte het bestaan van een
verkoop onder opschortende voorwaarde afgeleid worden. Door te beslissen dat de verkoop onder opschortende voorwaarde werd gesloten, schendt het arrest bijgevolg de artikelen 1168 en 1181 van het Burgerlijk Wetboek, en het artikel 16, Wb. Reg. waardoor
ook de door de artikelen 44 en 45 Wb. Reg. voorgeschreven heffing niet nageleefd wordt
(schending van deze artikelen).

IV. Beslissing van het Hof
1. Tweede onderdeel
Overwegende dat, krachtens 1168 van het Burgerlijk Wetboek, een verbintenis
voorwaardelijk is wanneer men deze doet afhangen van een toekomstige en onzekere gebeurtenis;
Dat een verbintenis onder een opschortende voorwaarde is aangegaan als zij
afhangt van een toekomstige en onzekere gebeurtenis ofwel van een gebeurtenis
die reeds heeft plaatsgehad maar aan partijen nog onbekend is;
Dat de nakoming of de niet-nakoming van een van de verbintenissen waartoe
partijen zich hebben verbonden, niet kan worden beschouwd als een opschortende voorwaarde;
Overwegende dat het arrest oordeelt dat de sanering een van de tegenprestaties
is die, naast de prijs, vereist is voor de verwerving van het goed; dat die tegenprestatie een bij de prijs te voegen last is waarop ook het registratierecht verschuldigd is;
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Dat uit dit oordeel volgt dat die verplichting geen opschortende voorwaarde
kan zijn;
Overwegende dat het arrest verder oordeelt: "het was slechts nadat uit het bodemonderzoek werd vastgesteld dat de bodem verontreinigd was, dat de sanering
diende te worden uitgevoerd en dat de uiteindelijke definitieve kostprijs voor de
sanering door OVAM werd bepaald"; dat derhalve, volgens het arrest, de verplichting tot sanering een opschortende voorwaarde is;
Dat het arrest aldus zijn beslissing niet naar recht verantwoordt;
Dat het onderdeel gegrond is;
2. Incidentele eis van verweersters
Overwegende dat verweersters in hun memorie van antwoord vragen om het
bestreden arrest te vernietigen in zoverre het van oordeel is dat de saneringslast
zoals opgelegd door het bodemsaneringsdecreet dient te worden opgenomen in
de belastbare basis voor de heffing van de registratierechten in de zin van de artikelen 44 en 45 van het Wetboek van registratie-, hypotheek- en griffierechten;
Overwegende dat het Hof, krachtens artikel 1095 van het Gerechtelijk Wetboek, alleen kennis kan nemen van de punten van de beslissing die in het inleidende verzoekschrift zijn aangegeven;
Dat een incidentele eis van verweersters die ertoe strekt een grotere draagwijdte te geven aan het cassatieberoep, niet ontvankelijk is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het beslist dat de heffingsgrondslag
van het bestreden registratierecht dient verminderd te worden met 210.709,50
euro en uitspraak doet over de kosten;
Verwerpt de incidentele eis van verweersters;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest;
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
over;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.
8 september 2005 - 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Verougstraete, voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal – Advocaten: mrs.
Claeys Boúúaert en J. Souvereyns, Brussel.

Nr. 419
1° KAMER - 9 september 2005

BESLAG — ALLERLEI - COLLECTIEVE SCHULDENREGELING - KWIJTSCHELDING VAN SCHULDEN
– VOORWAARDE.
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Naar recht verantwoord is de beslissing die, na de heropening van het debat, het verzoek
tot collectieve schuldenregeling afwijst omdat het, bij ontstentenis van precieze en
recente informatie, niet vaststaat dat eiser wel degelijk verkeert in een zodanige toestand
dat een haast volledige kwijtschelding van zijn schulden nodig is teneinde zijn financiële
toestand te herstellen en hem in staat te stellen een menswaardig leven te leiden 1. (Artt.
1675/3 en 1675/13 Ger.W.)
(H.B. T. D.E. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.04.0288.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 15 maart 2004 gewezen door
het Hof van Beroep te Bergen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Albert Fettweis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddel
Eiser voert een middel aan:
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 23, eerste lid, van de Grondwet;
- de artikelen 1675/3, derde lid, en 1675/13, §1, van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen en redenen
In het arrest van 25 (lees 29) april 2003, dat is gewezen tot verdere behandeling van de
zaak, (1) stelt het hof van beroep vast "dat (eiser), bij beschikking van 20 augustus 2001
van de beslagrechter [van de] Rechtbank van Eerste Aanleg te Charleroi, in aanmerking
genomen is voor de procedure van collectieve schuldenregeling, en dat [de eerste verweerder] tot bemiddelaar is aangewezen; dat schuldvorderingen voor een totaalbedrag van
3.166.403 frank ter kennis zijn gebracht van de bemiddelaar terwijl (eiser) geen andere inkomsten heeft dan de hem door het o.c.m.w. als bestaansminimum uitgekeerde tegemoetkomingen; dat de bemiddelaar een aanzuiveringsregeling met een looptijd van vier jaar
heeft voorgesteld tegen maandelijkse betaling van het als symbolisch aangemerkte globale
bedrag van twintig euro, te verdelen onder de schuldeisers; dat, aangezien verschillende
schuldeisers dat voorstel hebben afgewezen, de bemiddelaar op 29 april 2002 een verzoek
tot gerechtelijke aanzuivering heeft ingediend; dat de beslagrechter in zijn vonnis van 14
februari 2003 zegt dat het verzoek tot collectieve schuldenregeling niet gegrond diende te
worden verklaard, daar de financiële draagkracht (van eiser) zo gering is dat elke minnelijke of gerechtelijke aanzuiveringsregeling uitgesloten is"; (2) zegt het hof van beroep
"dat de toestand van definitief onvermogen van verweerder niet a priori het verlenen van
een gerechtelijke aanzuiveringsregeling in de weg staat; dat die toestand evenwel voor de
rechter geen reden mag zijn om automatisch kwijtschelding van haast alle schulden te verlenen zonder concreet onderzoek naar de toestand van eiser; dat bij de parlementaire voorbereiding van de wet een dergelijke kwijtschelding alleen werd gezien als een ultieme oplossing wanneer geen enkele andere maatregel mogelijk is; dat zij preciseert dat in een
dergelijk geval de regeling niet meer dan een symbolisch karakter zal hebben, en dat alleen maatregelen ter begeleiding van de schuldenaar hun volle betekenis zullen
1 Andersluidende concl. O.M. in Pas. 2005, nr. 419.
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behouden"; (3) beveelt het hof van beroep de heropening van de debatten op grond "dat
(eiser) in casu betoogt dat hij verkeert in een toestand van volledig onvermogen, die hij
als definitief voorstelt zodat hem kwijtschelding van al zijn schulden moet worden verleend tegen betaling van symbolische bedragen; dat de rechter, alvorens te zeggen of aan
eiser al dan niet een gerechtelijke aanzuiveringsregeling dient te worden verleend, met
precisering van de eventueel vereiste begeleidende maatregelen, de toestand (van eiser) in
concreto dient te onderzoeken teneinde de oorsprong en de oorzaken van het voortduren
ervan, alsook zijn toekomstperspectieven te leren kennen; dat (eiser) daarover weinig uitleg heeft verstrekt, zodat de debatten dienen te worden heropend opdat hij in de gelegenheid zou worden gesteld dat te doen".
Met bevestiging van de beslissing van de eerste rechter wijst het bestreden arrest het
verzoek tot collectieve schuldenregeling van eiser af.
Het bestreden arrest steunt die beslissing op de volgende gronden:
Eiser "beperkt zich in zijn conclusie ertoe de inhoud van de tussen zijn raadsman en de
beslagrechter in 2001 gewisselde brieven weer te geven, wat uiteraard geen enkele opheldering verschaft over het voortduren van de toestand nadien en over de toekomstperspectieven (van eiser) (...). In zijn pleidooi beperkt zijn raadsman, afgezien van de theoretische
overwegingen over de evolutie van de rechtspraak, zich ertoe te preciseren dat (eiser) nog
altijd steun krijgt van het o.c.m.w. en dat er geen verandering in het vooruitzicht is. Zoals
reeds in het vorige arrest gepreciseerd, staat de toestand van definitief onvermogen van
verweerder niet a priori het verlenen van een gerechtelijke aanzuiveringsregeling in de
weg. Die toestand mag evenwel voor de rechter geen reden zijn om automatisch kwijtschelding van haast alle schulden te verlenen zonder concreet onderzoek naar de toestand
van verweerder. Tot de regeling met kwijtschelding van schulden zal enkel worden besloten indien de rechter dat nodig acht in situaties waarin verweerder bijzonder veel schulden
heeft zodat hij niet genoeg middelen heeft om zijn schuldeisers terug te betalen. Een haast
volledige kwijtschelding van schulden zal kunnen worden verleend in de meest extreme
gevallen, wanneer de schuldenaar alleen nog door die maatregel een menswaardig leven
kan leiden. In dat geval is het herstel van de financiële toestand en niet de mate waarin de
schuldenaar in staat is zijn schulden terug te betalen het essentiële criterium. Bij ontstentenis van precieze en recente informatie staat het te dezen niet vast dat (eiser) wel degelijk
verkeert in een zodanige toestand dat een haast volledige kwijtschelding van zijn schulden
nodig is teneinde zijn financiële toestand te herstellen en hem in staat te stellen een menswaardig leven te leiden".
Grieven
Krachtens artikel 23, eerste lid, van de Grondwet "heeft ieder het recht een menswaardig leven te leiden".
De wetgever heeft met name om de naleving van die grondwetsbepaling te waarborgen
de procedure van de collectieve schuldenregeling in het Gerechtelijk Wetboek opgenomen. Krachtens artikel 1675/3 van dat wetboek kan de rechter de schuldeisers een gerechtelijke aanzuiveringsregeling opleggen indien de schuldenaar met zijn schuldeisers geen
akkoord heeft bereikt over de hun voorgestelde minnelijke aanzuiveringsregeling (eerste
en tweede lid). Volgens het derde lid van die bepaling "strekt de aanzuiveringsregeling ertoe de financiële toestand van de schuldenaar te herstellen, met name hem in staat te stellen in de mate van het mogelijke zijn schulden te betalen en tegelijkertijd te waarborgen
dat hij zelf en zijn gezin een menswaardig leven kunnen leiden" (artikel 1675/3, derde
lid).
Met dat doel kan de door de rechter opgelegde aanzuiveringsregeling maatregelen bevatten betreffende betalingstermijnen, interesten en zekerheden (artikel 1675/12, §1, van
het Gerechtelijk Wetboek). Artikel 1675/13, §1, luidt als volgt: "indien de maatregelen
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voorzien in artikel 1675/12, §1, niet volstaan om de in artikel 1675/3, derde lid, genoemde
doelstelling te bereiken, kan de rechter, op vraag van de schuldenaar, besluiten tot elke
andere gedeeltelijke kwijtschelding van schulden, zelfs van kapitaal onder de volgende
voorwaarden: - alle goederen die voor beslag in aanmerking komen, worden te gelde gemaakt op initiatief van de schuldbemiddelaar, overeenkomstig de regels inzake de gedwongen tenuitvoerleggingen [...] - na de tegeldemaking van de voor beslag vatbare goederen maakt het saldo, nog verschuldigd door de schuldenaar, het voorwerp uit van een
aanzuiveringsregeling met inachtname van de gelijkheid van de schuldeisers, behalve wat
de lopende onderhoudsverplichtingen betreft, bedoeld in artikel 1412, eerste lid. Onverminderd artikel 1675/15, §2, kan de kwijtschelding van schulden maar verkregen worden
als de schuldenaar de door de rechter opgelegde aanzuiveringsregeling heeft nageleefd, en
behoudens terugkeer van de schuldenaar tot beter fortuin voor het einde van de gerechtelijke aanzuiveringsregeling".
Wanneer de in artikel 1675/12, §1, van het Gerechtelijk Wetboek genoemde maatregelen niet volstaan om de financiële toestand van de schuldenaar te herstellen en hem in
staat te stellen een menswaardig leven te leiden, kan de gerechtelijke aanzuiveringsregeling dus een haast vollledige kwijtschelding van het kapitaal van de schulden omvatten,
waarbij het evenwel is vereist dat de schuldenaar een symbolisch bedrag betaalt aan zijn
schuldeisers na de tegeldemaking van al zijn voor beslag vatbare goederen. De rechter
dient zich te laten leiden door het criterium van het herstel van de financiële toestand van
de schuldenaar waardoor deze opnieuw in staat is om na de terugbetaling van het teveel
aan schulden, een leven te leiden overeenkomstig artikel 23, eerste lid, van de Grondwet.
In gevallen van extreme schuldenlast, wanneer er een wanverhouding bestaat tussen de
inkomsten van de schuldenaar en zijn schulden, kan dus alleen een haast volledige kwijtschelding van het kapitaal van de schulden het herstel van de financiële toestand van de
schuldenaar bewerken. In een dergelijk geval moet de rechter, teneinde de naleving van
het doel van de wet te verzekeren, namelijk de onvermogende personen in staat te stellen
weer met een nieuwe lei te beginnen na een periode van toegestane inspanning, een kwijtschelding van het kapitaal van de schulden verlenen indien de schuldenaar daarom verzoekt en hij aanvaardt dat zijn voor beslag vatbare goederen worden verkocht.
De rechter mag in gevallen van extreme schuldenlast een collectieve schuldenregeling
met gedeeltelijke kwijtschelding van het kapitaal van de schulden enkel weigeren indien
de schuldenaar met die regeling niet wil of niet kan meewerken met die regeling, zodat
zijn financiële toestand in weerwil van de gevraagde regeling erop zal blijven achteruitgaan. Daarentegen kunnen de eventuele fouten van de schuldenaar die hem met die schulden hebben belast de weigering van een gerechtelijke aanzuiveringsregeling niet rechtvaardigen.
In het arrest alvorens recht te doen van 25 (lees 29) april 2003 legt het hof van beroep
te dezen het totaalbedrag van de schulden van eiser vast (3.166.403 frank) en stelt het tevens vast dat zijn inkomsten beperkt zijn tot de door het o.c.m.w. als bestaansminimum
uitgekeerde tegemoetkomingen. Het bestreden arrest ontkent niet dat, zoals de raadsman
van eiser in zijn pleidooi heeft betoogd, laatstgenoemde geen andere inkomsten in het
vooruitzicht had dan de steun van het o.c.m.w., ook al heeft eiser volgens het arrest in zijn
conclusie geen enkele opheldering verstrekt over het voortduren van zijn toestand sedert
2001 noch over zijn toekomstperspectieven. Het bestreden arrest ontkent trouwens niet
dat eiser bereid is een symbolisch bedrag te betalen aan zijn schuldeisers. Het bestreden
arrest betwist niet dat hij de mogelijkheid of de middelen bezit om dat te doen. Het heeft
overigens vastgesteld noch dat het terug te betalen kapitaal zou verhoogd zijn noch dat eiser de tegeldemaking van zijn voor beslag vatbare goederen zou hebben geweigerd. Uit
die vaststellingen blijkt dat eiser zich bevond in de toestand die de wetgever voor ogen
stond toen hij bepaalde dat een collectieve schuldenregeling met gedeeltelijke kwijtschel-
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ding van het kapitaal kon worden verleend.
Derhalve heeft het bestreden arrest niet wettig kunnen beslissen dat "het niet vaststaat
dat (eiser) wel degelijk verkeert in een zodanige toestand dat een haast volledige kwijtschelding van zijn schulden nodig is teneinde zijn financiële toestand te herstellen en hem
in staat te stellen een menswaardig leven te leiden"; door de afwijzing van het verzoek tot
collectieve schuldenregeling op die reden te gronden schendt het bestreden arrest artikel
23, eerste lid, van de Grondwet en de artikelen 1675/3, derde lid, en 1675/13, §1, van het
Gerechtelijk Wetboek in zoverre zij ertoe strekken de schulden van onvermogende personen kwijt te schelden opdat zij opnieuw een menswaardig leven zouden kunnen leiden.

IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat het bestreden arrest niet ontkent dat, wanneer een persoon
diep in de schulden zit, de rechter de collectieve schuldenregeling als bedoeld in
de wet van 5 juli 1998 op hem kan toepassen en hem een haast totale kwijtschelding van zijn schulden kan verlenen teneinde zijn financiële toestand te herstellen en hem in staat te stellen voortaan een menswaardig leven te leiden;
Overwegende dat het arrest, zonder door het middel te worden bekritiseerd,
vermeldt dat het essentiële criterium om uit te maken of een zodanige kwijtschelding van schulden moet worden verleend, "het herstel van de financiële toestand
is en niet de mate waarin de schuldenaar in staat is zijn schulden terug te
betalen";
Dat het zegt dat een dergelijke kwijtschelding van schuld niet "kan worden
verleend zonder een concreet onderzoek naar de toestand van de schuldenaar",
die de nodige opheldering dient te verschaffen over de evolutie van zijn toestand
en zijn toekomstvooruitzichten;
Overwegende dat het bestreden arrest dat, na de heropening van de debatten,
zegt "dat het te dezen, bij ontstentenis van precieze en recente informatie, niet
vaststaat dat [eiser] wel degelijk verkeert in een zodanige toestand dat een haast
volledige kwijtschelding van zijn schulden nodig is teneinde zijn financiële toestand te herstellen en hem in staat te stellen een menswaardig leven te leiden",
zijn afwijzing van het verzoek tot collectieve schuldenregeling af te wijzen, naar
recht verantwoordt;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiser in de kosten.
9 september 2005 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Fettweis – Andersluidende conclusie2 van de h. Henkes, advocaat-generaal – Advocaat: mr. Kirkpatrick.

2 Ibid.
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Nr. 420
1° KAMER - 9 september 2005

WEGVERKEER — WEGVERKEERSREGLEMENT VAN 01-12-1975 —
REGLEMENTSBEPALINGEN — ARTIKEL 1 - OPENBARE WEG - BEGRIP – MIDDENBERM.
De middenbermen die verschillende rijbanen van een voor het openbaar verkeer in het
algemeen openstaande weg van elkaar scheiden, maken deel uit van de openbare weg 1.
(Art. 1 Wegverkeersreglement 1975)
(V. T. Gemeente Ath e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.04.0382.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis, op 26 maart 2004 in hoger beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Doornik.
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 een middel aan:
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1, 2.1, 9.2, 20.1, 21.1, 22.1, 42.2.1.1°, 42.4.1, 42.4.4 van het koninklijk
besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer;
- het artikel 135, §2, van de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988;
- de artikelen 1382, 1383 en 1384, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen en redenen
Het bestreden vonnis verwijst eerst naar de uiteenzetting van de feiten in het beroepen
vonnis, volgens hetwelk "de vordering betrekking heeft op de schade ten gevolge van een
ongeval dat op 16 maart 1997 omstreeks 22u30 gebeurd is op de boulevard de Mons te
Ath; dat ongeval heeft de dood veroorzaakt van D..., echtgenoot van eiseres [...]; op de
plaats van de feiten is de boulevard de Mons verdeeld in twee aparte rijbanen, die van elkaar gescheiden zijn door betonnen middenbermen; voornoemd viaduct loopt boven
spoorwegen en boven verschillende openbare wegen; op bepaalde plaatsen is de ruimte
tussen de betonnen bermen overdekt met een door de N.M.B.S. aangebrachte beveiliging
in zink; op de plaats van het ongeval evenwel is er over een afstand van 100 meter geen
enkele beveiliging aangebracht; het viaduct loopt er over een diepte van 15 meter terwijl
op de plaats van de val de bermen 38 centimeter van elkaar staan; de dag van de feiten
omstreeks 22u45 wilde de echtgenoot van eiseres, toen hij op het links op het viaduct gelegen trottoir te voet naar huis liep in de richting Mons-Ath [...], de rijbaan oversteken;
daartoe stapte hij over de middenberm en viel vijftien meter diep op de grond". Het bestreden vonnis voegt aan die uiteenzetting toe "dat uit de toedracht van het ongeval, zoals
het door de verbalisanten is vermeld in het geseponeerde opsporingsonderzoek [...], blijkt
dat het toekomstige slachtoffer voor zijn val schrijlings op het eerste muurtje zat".
1 Zie Cass., 6 jan. 1993, A.R. 231, nr. 8.
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Met wijziging van de beslissing van de eerste rechter die voor recht had gezegd dat de
aansprakelijkheid voor het ongeval voor de helft bij het slachtoffer en voor de helft hoofdelijk bij de verweersters lag, beslist het bestreden vonnis vervolgens dat "wijlen D. de
gehele aansprakelijkheid draagt voor het ongeval en dat de (verweersters) van alle aansprakelijkheid moeten worden ontslagen", en het verwerpt bijgevolg de rechtsvordering
die eiseres tegen de verweersters had ingesteld tot vergoeding van de door haar ten gevolge van het overlijden van haar echtgenoot geleden schade, en het veroordeelt haar samen
met het vrijwillig in de zaak tussengekomen N.V.S.M. in de kosten van beide instanties.
Het bestreden vonnis motiveert die beslissing als volgt:
"Ten onrechte is de eerste rechter ervan uitgegaan dat de weg een kennelijk gebrek vertoonde, nl. het feit dat de betonnen middenbermen van het viaduct een 'opening' van ongeveer 38 centimeter vertoonden waaronder een diepte van ongeveer 15 meter lag; hij preciseert evenwel duidelijk [...] dat het viaduct verdeeld is in twee aparte rijbanen. Het is van
belang stil te staan bij de plaats van het ongeval, namelijk de twee middenbermen op het
viaduct, waarop voetgangers niet mogen komen en waar zij nog minder overheen mogen
stappen; ze kunnen niet worden aangemerkt als een openbare weg voor voetgangers in de
zin van artikel 1 van het koninklijk besluit van 1 december 1975. Derhalve is er geenszins
sprake van een ongeval op de weg waarvan wordt beweerd dat hij een gebrek zou vertonen, wat meteen de toepassing van de voornoemde bepalingen uitsluit (namelijk de artikelen 1382, 1383, 1384, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek en 135, §2, van de nieuwe
Gemeentewet); dat enkel de fout van het slachtoffer in aanmerking moet worden genomen, daar hij zich vrijwillig in een goed zichtbare en goed te voorziene gevaarssituatie
heeft begeven, door schrijlings op de eerste blok van de berm te gaan zitten, ofschoon hij
zich noodzakelijkerwijs rekenschap moest geven van de opening tussen de eerste en de
tweede berm met het daaraan verbonden risico dat hij zou vallen wat dan ook gebeurde"
Grieven
1. Eerste onderdeel
Het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer "geldt voor het verkeer op de openbare weg door voetgangers,
voertuigen, trek-, last- of rijdieren en vee" (artikel 1). Een openbare weg in de zin van die
bepaling is elke weg die voor het verkeer te land van het publiek in het algemeen openstaat en die toegankelijk is voor alle weggebruikers, en niet alleen voor bepaalde categorieën van personen. Het verkeer op de openbare weg is enkel verboden aan de voetgangers als een bijzondere bepaling van het wegverkeersreglement zulks voorschrijft. Aldus
is het verkeer voor hen verboden op de autosnelwegen (artikel 21.1) en op de autowegen
(artikel 22.1), alsook op de buiten de rijbaan aangelegde sporen waar trouwens elk verkeer verboden is (artikel 20..1).
"De term 'rijbaan' doelt op het deel van de openbare weg dat voor het voertuigenverkeer
in het algemeen is ingericht" (artikel 2.1° van het Wegverkeersreglement). Ofschoon de
voetgangers de begaanbare trottoirs, de delen van de openbare weg voor hen voorbehouden door het verkeersbord D9 of de verhoogde bermen moeten volgen en, zo er geen zijn,
de begaanbare gelijkgrondse bermen (artikel 42.2.1.1°), mogen zij nochtans de rijbaan
haaks op haar aslijn oversteken, zonder er te slenteren of te blijven staan zonder dat het
nodig is; zij dienen enkel de oversteekplaatsen voor voetgangers te volgen wanneer er op
minder dan ongeveer 30 meter een is (artikel 42.4.1). De voetgangers mogen zich slechts
voorzichtig op de rijbaan begeven en met inachtneming van de naderende voertuigen (artikel 42.4.4). De omstandigheid dat de openbare weg bestaat uit twee duidelijk van elkaar
gescheiden rijbanen schept enkel een bijzondere verplichting voor de bestuurders: "wanneer de openbare weg twee of drie rijbanen omvat die duidelijk van elkaar gescheiden
zijn, inzonderheid door een effen grond, een niet voor voertuigen toegankelijke ruimte,
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een verschil in niveau, mogen de bestuurders de ten opzichte van hun rijrichting links gelegen rijbaan niet volgen, behoudens plaatselijke reglementering" (artikel 9.2 van het
Wegverkeersreglement).
Geen enkele bepaling van het Wegverkeersreglement verbiedt de voetgangers een
openbare weg, die uit twee duidelijk gescheiden rijbanen bestaat, over te steken, ook als
zij daartoe over muurtjes, blokken of bermen die de rijbanen van elkaar afscheiden, moeten stappen. Door op die wijze over te steken kunnen ze in voorkomend geval enkel bestraft worden wegens tekortkoming aan de algemene plicht tot voorzichtigheid.
Te dezen blijkt uit de vaststellingen van het bestreden vonnis dat de echtgenoot van eiseres aanvankelijk op een trottoir van het viaduct liep, dus op een gedeelte van de openbare weg dat in het bijzonder ingericht was voor de voetgangers, zodat hij zich noch op een
autosnelweg noch op een autoweg bevond. Geen enkel bepaling van het wegverkeersreglement verbood hem de twee rijbanen waaruit het viaduct bestond, over te steken, ook al
moest hij daartoe over de middenbermen heen stappen, daar hij alleen de plicht had voorzichtig te zijn.
Door alle aansprakelijkheid van de verweersters in hun hoedanigheid van overheidsinstanties, belast met de bewaring van de betrokken weg, af te wijzen op grond "dat de middenbermen op het viaduct waarop voetgangers niet mogen komen en waar zij nog minder
overheen mogen stappen, niet kunnen worden aangemerkt als een openbare weg voor
voetgangers in de zin van artikel 1 van het koninklijk besluit van 1 december 1975; dat er
derhalve geenszins sprake is van een ongeval op de weg waarvan wordt beweerd dat hij
een gebrek zou vertonen", schendt het bestreden vonnis de artikelen 1, 2.1, 9.2, 20.1, 21.1,
22.1, 42.2.1.1°, 42.4.1 en 42.4.4 van het Wegverkeersreglement.
2. Tweede onderdeel
Het gebrek van de zaak waarvoor de bewaarder aansprakelijk is krachtens artikel 1384,
eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek bestaat wanneer de zaak een abnormaal kenmerk
vertoont waardoor zij in bepaalde omstandigheden schade kan veroorzaken. Een zaak is
gebrekkig indien zij ten gevolge van een gebrek waardoor zij haar eigenheid verliest, niet
voldoet aan de eisen die redelijkerwijs eraan kunnen worden gesteld.
De omstandigheid dat een kenmerk van een zaak, zonder een fout van het slachtoffer,
geen schade kan veroorzaken, sluit de aansprakelijkheid van de bewaarder voor het gebrek van de zaak niet uit. Uit de omstandigheid alleen dat het slachtoffer dat kenmerk
kende of moest kennen en dus een fout heeft begaan, die aan de oorsprong ligt van het ongeval, kan niet worden afgeleid dat de zaak geen gebrek vertoonde.
Te dezen stelt het bestreden vonnis vast dat het slachtoffer zich "vrijwillig in een goed
zichtbare en goed te voorziene gevaarssituatie heeft begeven door schrijlings op de eerste
blok van de berm te gaan zitten, ofschoon hij zich noodzakelijkerwijs rekenschap moest
geven van de afstand tussen de eerste en de tweede berm". Daaruit volgt noodzakelijk dat
de opening van 38 centimeter tussen de middenbermen van de rijbanen waaruit het viaduct bestaat, een gevaar vormde voor de voetgangers. Niettemin verwerpt de rechtbank de
rechtsvordering die eiseres had ingesteld tegen beide verweersters, optredend in hun hoedanigheid van bewaarders van het viaduct, op grond dat het hier "twee aparte rijbanen"
betrof, dat voetgangers niet op de bermen mogen komen en evenmin eroverheen mogen
stappen en dat er derhalve "geenszins sprake is van een ongeval op de weg waarvan wordt
beweerd dat hij een gebrek zou vertonen".
De omstandigheid dat het voetgangers in de regel verboden was de middenbermen te
volgen of eroverheen te stappen impliceert weliswaar dat voetgangers een fout begaan als
ze die middenbermen gebruiken of erover stappen, maar ze sluit niet wettelijk uit dat de
openbare weg een abnormaal kenmerk vertoonde, namelijk het feit dat er tussen de twee
aparte rijbanen een opening van 38 centimeter bestond waar voetgangers in kunnen vallen
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als ze beide rijbanen proberen over te steken. Een en dezelfde openbare weg kan bestaan
uit twee of meer aparte rijbanen, zelfs als ze van elkaar gescheiden zijn (artikel 9.2 van
van het Wegverkeersreglement), maar zulks impliceert niet dat een dergelijke opening
tussen de bermen een normaal kenmerk is.
Derhalve schendt het bestreden vonnis de artikelen 9.2 van het Wegverkeersreglement
en 1384, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek.
3. Derde onderdeel
Overeenkomstig de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek zijn de overheidsinstanties verplicht enkel wegen aan te leggen en ze open te stellen voor het openbaar verkeer als zij voldoende veilig zijn. Buiten het geval dat een vreemde oorzaak die
hun niet kan worden aangerekend, hen belet de hun opgelegde beveiligingsverplichting na
te komen, zijn zij gehouden de nodige maatregelen te treffen teneinde elk abnormaal, verborgen of zichtbaar gevaar te voorkomen.
Om het aan de verweersters gerichte verwijt dat zij een gevaarssituatie in stand hebben
gehouden die alleen de N.M.B.S. verholpen had voor het stuk viaduct dat over haar installaties liep, te verwerpen, leidt het bestreden vonnis te dezen het ontbreken van elke fout
aan de zijde van de verweersters af uit de motivering dat voetgangers niet op de bermen
mochten komen en evenmin eroverheen mochten stappen, dat het viaduct dus geen gebrek
vertoonde en dat het slachtoffer, door over de eerste blok te stappen, zich vrijwillig in een
gevaarssituatie had begeven.
Het bestreden vonnis stelt aldus het bestaan niet vast van een vreemde oorzaak die de
verweersters niet kan worden aangerekend en die hen zou hebben belet hun beveiligingsverplichting na te komen. Door de rechtsvordering van eiseres niettemin te verwerpen,
schendt het bestreden vonnis de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek.
4. Vierde onderdeel
Krachtens artikel 135, §2, van de nieuwe Gemeentewet hebben de gemeenten de "taak
het voorzien, ten behoeve van de inwoners, in een goede politie, met name (...) over de
veiligheid (...) op openbare wegen en plaatsen en in openbare gebouwen". Dat artikel vertrouwt aan hun waakzaamheid toe "alles wat verband houdt met een veilig en vlot verkeer
op openbare wegen, straten, kaden en pleinen". Die bewoordingen zijn zeer ruim, omdat
zij doelen op de veiligheid op de openbare plaatsen. Het "verkeer" moet worden beveiligd
tegen elke oorzaak waardoor het gevaarlijk zou kunnen worden of minder vlot zou kunnen verlopen.
Weliswaar bepaalt artikel 135, §2, 1°, in fine, van de nieuwe Gemeentewet dat, "voor
zover de politie over het wegverkeer betrekking heeft op blijvende of periodieke toestanden, zij niet onder de toepassing van dit artikel valt". Die bepaling ontslaat de gemeenteoverheid echter niet van haar verplichting om te waken over de veiligheid van het verkeer
op de stukken openbare weg die door de gemeente lopen.
Aangezien de echtgenoot van eiseres liep op een brug die openstond voor de voetgangers en het hier een openbare plaats betrof, diende te dezen de veiligheid van het verkeer
aldaar gewaarborgd te worden door de gemeente, behoudens vreemde oorzaak die haar
niet kan worden aangerekend.
Door, zelfs onvoorzichtig, beide rijbanen over te steken, deed de voetganger een geval
van overmacht of een vreemde oorzaak ontstaan die de gemeente van haar aansprakelijkheid ontsloeg; daar het de voetganger niet verboden was daar over te steken, vormde dat
oversteken op zich geen niet te voorziene gebeurtenis.
Door de aansprakelijkheid van de eerste verweerster af te wijzen op grond dat het ongeval zich heeft voorgedaan op de middenbermen "op het viaduct waarop voetgangers niet
mogen komen en waar zij nog minder overheen mogen stappen, daar die plaats "geen
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openbare weg voor voetgangers" is, verantwoordt het bestreden vonnis derhalve niet wettig zijn beslissing, daar het niet het bestaan vaststelt van een vreemde oorzaak die de gemeente van alle aansprakelijkheid ontslaat (schending van artikel 135, §2, van de nieuwe
Gemeentewet).

IV. Beslissing van het Hof
Over de ontvankelijkheid van de memorie van antwoord van de eerste verweerster:
Overwegende dat er geen grond bestaat om acht te slaan op de memorie van
antwoord van de eerste verweerster, die ter griffie van het Hof is neergelegd op
14 januari 2005, dus buiten de bij artikel 1093, eerste lid, van het Gerechtelijk
Wetboek vastgestelde termijn;
Het middel:
Eerste onderdeel:
Overwegende dat een openbare weg in de zin van artikel 1 van het koninklijk
besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer elke weg is die openstaat voor het openbaar verkeer; dat een weg die
enkel openstaat voor het verkeer van bepaalde categorieën van personen geen
dergelijke weg is;
Overwegende dat een openbare weg kan bestaan uit verschillende rijbanen; dat
de "middenbermen", waarvan het bestreden vonnis op eigen gronden en op de
gronden van de eerste rechter vaststelt dat zij te dezen bestonden uit betonnen
blokken die de rijbanen van elkaar scheidden, deel uitmaken van de openbare
weg;
Overwegende dat het bestreden vonnis door de overweging dat "voetgangers
op de middenbermen niet mogen komen [...], en evenmin eroverheen mogen
stappen", zijn beslissing dat het ongeval zich niet op de openbare weg heeft
voorgedaan, niet naar recht verantwoordt;
Dat het middel, in zoverre het de schending van voormelde bepaling aanvoert,
gegrond is;
De overige grieven:
Overwegende dat er geen grond bestaat tot onderzoek van de overige onderdelen die niet tot ruimere cassatie kunnen leiden;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Vernietigt het bestreden vonnis, behalve in zoverre het de zaken voegt en de
hogere beroepen 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 uitspraak daaromtrent over aan de feitenrechter;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de Rechtbank van Eerste Aanleg te Charleroi, zitting houdende in hoger beroep.
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9 september 2005 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Echement, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Batselé – Gelijkluidende conclusie van de h. de Koster, advocaat-generaal met opdracht – Advocaten: mrs. Kirkpatrick, Houtekier en T'Kint.

Nr. 421
3° KAMER - 12 september 2005

1º BEVOEGDHEID EN AANLEG — BURGERLIJKE ZAKEN — BEVOEGDHEID —
ALGEMEEN - HUUR VAN GOEDEREN - HANDELSHUUR - HANDELSHUUROVEREENKOMST - BEDONGEN
VOORKOOPRECHT - SCHENDING - GESCHILLEN - CONTRACTUELE VORDERING - VORDERING OP
GROND VAN DERDE-MEDEPLICHTIGHEID - VREDERECHTER - BIJZONDERE BEVOEGDHEID –
DRAAGWIJDTE.
2º VREDERECHTER - BEVOEGDHEID - HANDELSHUUROVEREENKOMST - BEDONGEN
VOORKOOPRECHT - SCHENDING - GESCHILLEN - CONTRACTUELE VORDERING - VORDERING OP
GROND VAN DERDE-MEDEPLICHTIGHEID - BIJZONDERE BEVOEGDHEID – DRAAGWIJDTE.
3º HUUR VAN GOEDEREN — HANDELSHUUR — ALLERLEI HANDELSHUUROVEREENKOMST - BEDONGEN VOORKOOPRECHT - SCHENDING - GESCHILLEN CONTRACTUELE VORDERING - VORDERING OP GROND VAN DERDE-MEDEPLICHTIGHEID VREDERECHTER - BIJZONDERE BEVOEGDHEID – DRAAGWIJDTE.
1º, 2° en 3° De bijzondere bevoegdheid van de vrederechter inzake handelshuur omvat de
geschillen die betrekking hebben op de toepassing van de wettelijke en contractuele
bepalingen die gelden in de relatie tussen de partijen bij de huurovereenkomst; de
kennisneming van een vordering die de huurrelatie overstijgt zoals een
buitencontractuele vordering wegens derde-medeplichtigheid door de miskenning van de
contractuele bepalingen van de huurovereenkomst, behoort niet tot die bevoegdheid 1.
(Art. 591, 1° Ger.W.)
(REJAN N.V. T. BROUWERIJ HAACHT N.V.; in aanwezigheid van DABE N.V.)

ARREST

(A.R. C.03.0532.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 7 mei 2003 gewezen door het
1 Het bestreden arrest aanziet de oorspronkelijke vordering van de B ROUWERIJ HAECHT - huurder
(verweerder) tegen de N.V. REJAN - derde medeplichtige aan contractuele wanprestatie (eiser) en
tegen de N.V. DABE - verhuurder (de tot bindendverklaring opgeroepen partij) als één globale
vordering die volledig onder de bevoegdheid van de vrederechter ressorteert. (art. 591, 1° Ger.W.).
De appèlrechters wijzen noch op de samenhang (art. 30 Ger.W.), noch op de onsplitsbaarheid van het
geschil. De in art. 566 Ger.W. bedoelde prorogatie heeft dus niet gespeeld.
In deze optiek besluit het Hof tot vernietiging van het bestreden arrest. Door enkel de schending van
art. 591, 1° Ger.W. aan te voeren voldoet het eerste middel om tot de vernietiging van de bestreden
beslissing te leiden.
Eiser voert immers in wezen aan dat de in art. 591, 1° Ger.W. bedoelde bijzondere bevoegdheid van
een vrederechter enkel slaat op huurovereenkomst en zodoende betrekking kan hebben op geschillen
(bij toepassing van wettelijke dan wel contractuele bepalingen) tussen contractpartijen.
Aangezien eiser (N.V. REJAN) geen contractpartij was bij de overeenkomst en dus derde, ressorteert
de vordering in zoverre gericht tegen de N.V. R EJAN als vordering op buitencontractuele basis niet
onder de materiële bevoegdheid van de vrederechter.
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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.
Afdelingsvoorzitter Ernest Waûters heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Anne De Raeve heeft geconcludeerd.
III. Feiten en voorgaande rechtspleging
De feiten kunnen blijkens het verzoekschrift als volgt worden samengevat:
1. De inzet van het geschil tussen eiseres en verweerster betreft een handelspand gelegen op de Grote Markt te Diest. Verweerster heeft op 17 februari 1993
een handelshuurovereenkomst gesloten met de oorspronkelijke eigenares van het
pand, de tot bindendverklaring opgeroepen partij, en heeft daarop het pand onderverhuurd aan mevrouw B. om daarin een horecazaak te laten uitbaten.
In de handelshuurovereenkomst tussen verweerster en de tot bindendverklaring opgeroepen partij werd overeengekomen dat verweerster een recht van
"voorkoop" zou genieten. In de overeenkomst werd tevens de toepasselijkheid
bedongen van artikel 51 van de Pachtwet, waarin onder meer voorgeschreven
wordt dat bij miskenning van het recht van voorkoop de pachter het recht heeft
in de plaats te worden gesteld van de koper.
Op 7 juli 1995 werd door eiseres bij notariële akte een kapitaalsverhoging
doorgevoerd, waarop ingeschreven werd door de tot bindendverklaring van het
arrest opgeroepen partij. In het kader van deze kapitaalinbreng werd het bedoelde pand in natura ingebracht door laatstgenoemde in het vermogen van eiseres,
in ruil waarvoor de tot bindendverklaring opgeroepen partij één aandeel verwierf.
Verweerster nam aanstoot aan deze operatie omdat hierdoor eiseres de eigendom van het pand verkreeg, zonder dat verweerster haar recht van voorkoop had
kunnen uitoefenen.
2. Bij dagvaarding, betekend op 4 april 1996, werd eiseres - samen met de intussen faillietverklaarde tot bindendverklaring opgeroepen partij - gedaagd door
verweerster om voor de Vrederechter te Diest te verschijnen. De vordering van
verweerster beoogde de indeplaatsstelling van verweerster als eigenares van het
kwestieuze pand en het horen bevelen van eiseres om de eigendom van het pand
aan verweerster over te dragen tegen de prijs van de inbreng. Tevens vorderde
verweerster de betaling van alle sommen boven de prijs van de inbreng - zijnde
126.425,70 euro - welke nodig zouden zijn om die eigendomsoverdracht te bewerkstelligen.
Eiseres stelde een tegenvordering in, teneinde de handelshuur-overeenkomst
van 17 februari 1993 ontbonden te horen verklaren, verweerster te horen veroordelen om het pand ter hare beschikking te stellen en haar voorbehoud te verlenen
nopens de vergoeding wegens huurschade.
Bij vonnis van 3 maart 1997 verklaarde de Vrederechter te Diest zich bevoegd
om over de zaak ten gronde te oordelen, wees de tegenvordering af als onge-
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grond en verklaarde de hoofdvordering gegrond in de mate dat verweerster in de
plaats werd gesteld als eigenares van het betreffende handelspand tegen betaling
aan eiseres van de prijs van de inbreng - zijnde 126.425,70 euro - en de voor de
akte van 7 juli 1995 betaalde registratiekosten, en eiseres samen met de tot bindendverklaring opgeroepen partij veroordeeld werd om aan verweerster de kosten van handlichting van de hypothecaire inschrijving en de eventueel aan de
bank verschuldigde wederbeleggings-vergoeding terug te betalen.
3. Tegen dit vonnis werd door de eiseres hoger beroep ingesteld bij de Rechtbank van Koophandel te Leuven.
Bij vonnis van 10 november 1998 oordeelde de rechtbank van koophandel dat
de vrederechter zich onterecht bevoegd had verklaard voor de hoofdvordering
maar wel bevoegd was, voor de tegenvordering. Tevens werd geoordeeld dat het
de rechtbank toekwam zich, met toepassing van artikel 1070 van het Gerechtelijk
Wetboek, in eerste aanleg uit te spreken over de hoofdvordering, dewelke opnieuw gegrond werd verklaard.
De tegenvordering werd door de rechtbank van koophandel in hoger beroep
behandeld en ongegrond verklaard.
4. Tegen het vonnis van de rechtbank van koophandel werd, inzoverre daarin
de hoofdvordering gegrond werd verklaard, door eiseres hoger beroep ingesteld
bij het Hof van Beroep te Brussel.
Door verweerster werd incidenteel beroep ingesteld tegen het vonnis van de
rechtbank van koophandel inzoverre daarin werd beslist dat de Vrederechter te
Diest materieel onbevoegd was om over de hoofdvordering uitspraak te doen.
In het bestreden arrest oordeelt het hof van beroep dat de Vrederechter te Diest
wel degelijk bevoegd was om in eerste aanleg uitspraak te doen over de hoofdvordering en bevestigt, voor wat de grond van de hoofdvordering betreft, het
vonnis van de rechtbank van koophandel, om reden dat die rechtbank geacht
moet worden als appèlrechter te zijn opgetreden en het hof van beroep niet meer
in de beoordeling van de zaak zelf mag treden.
IV Cassatiemiddel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 591, 1°, van het Gerechtelijk Wetboek;
- de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 1134 en 1165 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissing
Het hof van beroep verklaart in het bestreden arrest het hoger beroep van eiseres tegen
het vonnis van 10 november 1998 gewezen door de Rechtbank van Koophandel te Leuven
ontvankelijk doch ongegrond en verklaart het incidenteel hoger beroep van verweerster
gegrond.
Aldus hervormt het hof van beroep het vonnis van 10 november 1998 en oordeelt het
dat de Vrederechter te Diest wel degelijk bevoegd was om in eerste aanleg uitspraak over
de hoofdvordering te doen.
De appèlrechter steunt deze beslissing op de volgende gronden:
"Over de bevoegdheid van de vrederechter:

Nr. 421 - 12.9.05

HOF VAN CASSATIE

1601

15. De bevoegdheid van de vrederechter is te beoordelen naar het onderwerp van de
vordering zoals het in de dagvaarding wordt vermeld.
(Verweerster) voert in de inleidende dagvaarding aan (dat) de beide door haar gedaagde
partijen inbreuk pleegden op haar conventioneel recht tot voorkoop van een handelsgebouw waarvan zij hoofdhuurder was.
Met name stelt zij dat op 17 december 1993 voor de Vrederechter te Diest een dading
werd gesloten en dat een nieuwe handelshuur tussen (de in bindendverklaring opgeroepen
partij) als eigenaar en haarzelf als huurder hiervan een onderdeel vormden.
In artikel 11 van deze handelshuurovereenkomst wordt aan (verweerster) een recht van
voorkoop toegekend betreffende het door haar gehuurde pand, en zulks gedurende de hele
looptijd van de overeenkomst, verlengingen of hernieuwingen ervan.
16. (Verweerster) lichtte in dit verband toe dat er kwalijk samenspel voorhanden was
tussen (eiseres) en (de in bindendverklaring opgeroepen partij) die het handelsgebouw inbracht in (eiseres).
De vordering tot indeplaatsstelling tegen (eiseres) wordt gesteund op artikel 11 van de
vermelde overeenkomst, dat de artikelen 48 en 51 van de Pachtwet overeenkomstig van
toepassing verklaart.
De vergoedingseis tot beloop van bepaalde sommen tegen (eiseres) wordt gesteund op
haar medeplichtigheid aan de schending van het bedongen voorkooprecht.
17. Artikel 591, 1°, (van het Gerechtelijk Wetboek) verleent een algemene bevoegdheid
aan de vrederechter voor geschillen inzake verhuring van onroerende goederen.
De vordering tegen (de in bindendverklaring opgeroepen partij) wordt gesteund op een
beding uit een handelshuurovereenkomst, waarbij aan de huurder een voorkooprecht
wordt verleend en dat aldus strekt tot bijkomende bescherming van de handelshuur.
Ten aanzien van (eiseres) wordt de vordering tot indeplaatsstelling en tot betaling van
schadeloosstelling gesteund enerzijds op de conventionele toepasselijkheid van de artikelen 48 en 51 en anderzijds op artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek.
18. De aldus in de dagvaarding geformuleerde rechtsvordering behoort ten aanzien van
beide oorspronkelijk gedaagden tot de bevoegdheid van de vrederechter (vgl. ook J.
LAENENS, “Overzicht van rechtspraak, Bevoegdheid (1979-1992)”, T.P.R. 1993, 15061507, nr. 39).
Dat (eiseres) zelf geen partij was bij de handelshuur staat er aldus niet aan in de weg
dat zij als beweerde medeplichtige aan de contractbreuk geldig werd gedagvaard voor de
vrederechter.
De rechtbank van koophandel heeft de vrederechter onterecht onbevoegd geacht. Het
incidenteel hoger beroep is gegrond".
Grieven
Naar luid van artikel 591, 1°, van het Gerechtelijk Wetboek is de vrederechter materieel
bevoegd om kennis te nemen van alle geschillen betreffende de verhuring van onroerende
goederen en van de samenhangende vorderingen die ontstaan uit de verhuring van een
handelszaak, van vorderingen tot betaling van vergoedingen voor bewoning van en tot uitzetting uit plaatsen zonder recht betrokken, onverschillig of die vorderingen al dan niet
volgen uit een overeenkomst en van alle geschillen betreffende de uitoefening van het
recht van voorkoop ten gunste van de huurders van landeigendommen.
Aldus werd de vrederechter een algemene bevoegdheid gegeven over de geschillen die
voortvloeien uit een huurovereenkomst betreffende onroerende goederen.
Dit impliceert dat het om contractuele geschillen dient te gaan.
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Aangezien het Burgerlijk Wetboek in de artikelen 1134 en 1165 de regel huldigt dat
overeenkomsten enkel de partijen (bij die overeenkomsten) binden, impliceren de bewoordingen van artikel 591, 1°, ook dat het enkel om geschillen mag gaan die de partijen
bij de huurovereenkomst tegenover elkaar stellen.
De vrederechter kan derhalve niet steunen op artikel 591, 1°, van het Gerechtelijk Wetboek om zich bevoegd te verklaren om kennis te nemen van buitencontractuele vorderingen tussen een contractpartij, enerzijds, en een derde, anderzijds.
Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat tussen eiseres en verweerster geen contractuele band bestond en dat zulks enkel het geval was voor verweerster en de in bindendverklaring opgeroepen partij, tussen dewelke de handelshuurovereenkomst was afgesloten waarin het kwestieuze recht van voorkoop was bedongen.
De vordering van verweerster jegens eiseres was derhalve van buitencontractuele aard
en kon niet geacht worden voort te vloeien uit de huurovereenkomst tussen verweerster en
de in bindendverklaring opgeroepen partij.
Vermits eiseres niet werd aangesproken als contractpartij bij de handelshuurovereenkomst en de vordering van verweerster jegens eiseres buitencontractueel van aard was,
kon de appèlrechter niet oordelen dat de vrederechter materieel bevoegd was om kennis te
nemen van de hoofdvordering inzoverre deze gericht was tegen eiseres, zonder miskenning van artikel 591, 1°, van het Gerechtelijk Wetboek en van de artikelen 1134 en 1165
van het Burgerlijk Wetboek dan wel zonder miskenning van de bewijskracht van de handelshuurovereenkomst van 17 februari 1993 en van de conclusies die namens verweerster
op 30 september 1999 werden neergelegd in de rechtspleging die aanleiding gaf tot het
bestreden arrest, nu hij van deze handelshuurovereenkomst en van deze conclusie een uitlegging geeft die onverenigbaar is met de bewoordingen ervan.
2. Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1054, 1068, eerste lid, en 1070 van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissing
Het hof van beroep verklaart in het bestreden arrest het hoger beroep van eiseres tegen
het vonnis van 10 november 1998 gewezen door de Rechtbank van Koophandel te Leuven
ontvankelijk doch ongegrond en bevestigt het vonnis van de Rechtbank van Koophandel
te (Leuven) inzoverre de hoofdvordering daarin gegrond werd verklaard.
De appèlrechter steunt deze beslissing op de volgende gronden:
"19. Uit de vaststelling dat de rechtbank van koophandel zich onterecht bevoegd achtte
in eerste aanleg volgt dat zij ook over de hoofdvordering heeft beslist als appèlrechter.
Na de inwilliging van het incidenteel hoger beroep vermag het hof zich niet meer uit te
spreken over de grond van de zaak.
Het principaal hoger beroep wordt verworpen".
Grieven
In het bestreden arrest oordeelt het hof van beroep dat, vermits de zaak oorspronkelijk
werd aanhangig gemaakt bij de vrederechter en deze vrederechter wel degelijk bevoegd
was om van de zaak kennis te nemen, de rechtbank van koophandel over de hoofdvordering beslist heeft als appèlrechter en het hof van beroep derhalve niet meer in de beoordeling van de zaak zelf mag treden.
Naar luid van artikel 1070 van het Gerechtelijk Wetboek beslist de rechtbank van koophandel die zitting houdt in tweede aanleg, over de zaak zelf en staat daartegen hoger beroep open indien het geschil tot haar bevoegdheid behoorde.
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Krachtens deze wetsbepaling wordt een derde aanleg ingesteld voor die geschillen welke oorspronkelijk voor de vrederechter of de politierechtbank werden aanhangig gemaakt,
maar dewelke volgens de rechtbank van koophandel tot haar eigen, exclusieve bevoegdheid behoren.
De bewoordingen van de wet zijn duidelijk: tegen het vonnis van de rechtbank van
koophandel staat hoger beroep open.
Hoger beroep is het rechtsmiddel op grond waarvan een appèlrechter krachtens de artikelen 1054 en 1068 van het Gerechtelijk Wetboek de macht wordt verleend om over het
geheel van een zaak waarin een rechter reeds uitspraak heeft gedaan, opnieuw te oordelen,
zowel in rechte als in feite.
De appèlrechter die aldus moet oordelen over een zaak waarin, nadat de vrederechter
zich daarover heeft uitgesproken, de rechtbank van koophandel op hoger beroep geoordeeld heeft dat enkel zijzelf bevoegd was om in eerste aanleg over de zaak uitspraak te
doen, mag dienvolgens in de volledige beoordeling van de zaak in haar algemeenheid treden, zonder dat zijn rechtsmacht beperkt zou worden naargelang hij vaststelt of de rechtbank van koophandel zich al dan niet terecht bevoegd heeft geacht om de zaak in eerste
aanleg te behandelen.
Bijgevolg heeft het hof van beroep door in het bestreden arrest te overwegen dat de
rechtbank van koophandel als appèlrechter uitspraak heeft gedaan over de hoofdvordering
en de zaak derhalve niet meer opnieuw ten gronde mocht beoordeeld worden, artikel 1070
evenals de artikelen 1054 en 1068 van het Gerechtelijk Wetboek geschonden.

V. Beslissing van het Hof
1. Eerste middel
Overwegende dat, krachtens artikel 591, 1°, van het Gerechtelijk Wetboek, de
vrederechter, ongeacht het bedrag van de vordering, kennisneemt van geschillen
betreffende de verhuring van onroerende goederen en van de samenhangende
vorderingen die ontstaan uit de verhuring van een handels-zaak;
Dat die bijzondere bevoegdheid van de vrederechter de geschillen omvat die
betrekking hebben op de toepassing van de wettelijke of contractuele bepalingen
die gelden in de relatie tussen de partijen bij de huurovereenkomst;
Dat de kennisneming van een vordering die de huurrelatie overstijgt, zoals een
buitencontractuele vordering wegens derde-medeplichtigheid aan de miskenning
van de contractuele bepalingen van de huurovereenkomst, niet behoort tot de in
voormeld artikel 591, 1°, bepaalde bevoegdheid van de vrederechter;
Overwegende dat het arrest oordeelt dat:
1. ten aanzien van de tot bindendverklaring opgeroepen partij verweersters
vordering wordt gegrond op een beding uit de handelshuurovereenkomst, waarbij aan de huurder "een voorkooprecht" wordt verleend en dat die vordering aldus strekt tot een bijkomende bescherming van de handelshuurder;
2. ten aanzien van eiseres verweersters vordering tot indeplaatsstelling en tot
betaling van schadevergoeding wordt gegrond, enerzijds, op de conventionele
toepasselijkheid van de artikelen 48 en 51 van de Pachtwet en, anderzijds, op artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek;
3. de aldus in de dagvaarding geformuleerde rechtsvordering ten aanzien van
de beide oorspronkelijk gedaagden tot de bevoegdheid van de vrederechter behoort;
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4. de rechtbank van koophandel de vrederechter onterecht onbevoegd heeft geacht;
Dat de appèlrechter door aldus te beslissen dat verweersters vordering in zoverre die gericht is tegen eiseres als derde-medeplichtige aan de contractbreuk
van de tot bindendverklaring opgeroepen partij, behoort tot de bevoegdheid van
de vrederechter, artikel 591, 1°, van Gerechtelijk Wetboek schendt;
Dat het middel in zoverre gegrond is;
2. Omvang van cassatie
Overwegende dat de vernietiging van de beslissing over de bevoegdheid om
kennis te nemen van verweersters vordering in zoverre gericht tegen eiseres, zich
uitstrekt tot de daarmee verbonden beslissing over de bevoegdheid om kennis te
nemen van verweersters vordering tegen de tot bindendverklaring opgeroepen
partij;
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;
Verklaart het arrest bindend voor de tot bindendverklaring opgeroepen partij;
Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Antwerpen.
12 september 2005 - 3° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Waûters, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Verbist en De Gryse.

Nr. 422
3° KAMER - 12 september 2005

ONDERWIJS - GESUBSIDIEERD SECUNDAIR ONDERWIJS LAGERE GRAAD
- GODSDIENSTLERAAR - BEKWAAMHEIDSBEWIJZEN - WEDDETOELAGEN - K.B. 27 JUNI 1974 BESL. VL. REG. 26 SEPT. 1990 - TOEPASSING – GEVOLG.
Het koninklijk besluit van 27 juni 1974 is van toepassing op het ambt van godsdienstleraar
in het gesubsidieerd secundair onderwijs lagere graad; artikel 11, §1 Besl. Vl. Reg. 26
sept. 1990 wijzigt niet de weddeschaal die de leermeesters godsdienst en
godsdienstleraars overeenkomstig de vóór 1 september geldende reglementering
mochten genieten, tenzij zij over een bekwaamheidsbewijs beschikken dat recht geeft op
een hogere weddeschaal. (K.B. 27 juni 1974; Art. 11, §1 B. Vl. Ex. 26 sept. 1990
betreffende de bekwaamheidsbewijzen, de weddeschalen en de bezoldigingsregeling van
leermeesters godsdienst en godsdienstleraars, zoals gewijzigd bij besluit van de Vlaamse
Regering, toen executieve van 19 dec. 1991)
(VLAAMSE GEMEENSCHAP, vertegenwoordigd door de VLAAMSE REGERING T. V. e.a.)
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ARREST

(A.R. S.02.0102.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 12 februari 2002 gewezen
door het Arbeidshof te Brussel.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Ghislain Dhaeyer heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Anne De Raeve heeft geconcludeerd.
III. Middelen
Eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 29 van de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de
onderwijswetgeving (titel van de wet en artikel 29 zelf, gewijzigd bij wet van 11 juli
1973);
- de artikelen 1 en 2 van het koninklijk besluit waarbij op 1 april 1972 worden vastgesteld de schalen verbonden aan de ambten van de leden van het bestuurs- en onderwijzend
personeel, van het opvoedend hulppersoneel en van het paramedisch personeel bij de
rijksonderwijsinrichtingen, aan de ambten van de leden van de inspectiedienst, belast met
het toezicht op deze inrichtingen en aan de ambten van de leden van de inspectiedienst
van het gesubsidieerd lager onderwijs, en de schalen verbonden aan de graden van het
personeel van de psycho-medisch-sociale centra van de Staat (Belgisch Staatsblad 9 januari 1975, 243 e.v.);
- artikel 11, §1, van het Besluit van de Vlaamse Regering van 26 september 1990 betreffende de bekwaamheidsbewijzen, de weddeschalen en de bezoldi-gingsregeling van de
leermeesters godsdienst en de godsdienstleraars (zoals gewijzigd bij besluit van de
Vlaamse Regering, toen executieve, van 19 december 1991);
- voor zoveel als nodig: de artikelen 25 (gewijzigd bij koninklijk besluit nr. 413 van 29
april 1986), 26 (gewijzigd bij decreet van de Vlaamse Raad van 31 juli 1990), 27 (gewijzigd bij decreet van de Vlaamse Raad van 5 juli 1989 en 31 juli 1990, en bij wet van 1 augustus 1985) en 28 (gewijzigd bij decreet van de Vlaamse Raad van 5 juli 1989, 31 juli
1990 en 27 maart 1991 en bij wet van 11 juli 1973) van genoemde wet van 29 mei 1959
tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving.
Aangevochten beslissing
Het arbeidshof bevestigde in zijn arrest van 12 februari 2002 de beslissing van de eerste
rechter, met dien verstande dat de veroordeling alleen geldt ten aanzien van eiseres (arrest
p. 4, dispositief).
De eerste kamer B van de Arbeidsrechtbank te Leuven had bij vonnis van 21 januari eiseres (en verweerster in solidum) veroordeeld om aan verweerder de wedde overeenkomstig barema 518 toe te kennen en te regulariseren vanaf december 1995.
Het arbeidshof steunt zijn beslissing op volgende motieven:
"(Eiseres) verzoekt om toepassing van het koninklijk besluit van 25 oktober 1971 dat
de bekwaamheidsattesten verbonden aan het ambt van godsdienstleraar vastlegt evenals
van het koninklijk besluit van 27 juni 1974 dat de weddeschalen verbonden aan de bekwaamheidsattesten bepaalt, uit welke bepalingen zij afleidt dat (verweerder) niet kan genieten van de weddenschaal 518 die hem foutief zou zijn toegekend;
Echter dient te worden vastgesteld dat artikel 2 van het koninklijk besluit van 27 juni
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1974, dat bepaalt op wie dit koninklijk besluit toepasselijk is, handelt over de ambten van
het gesubsidieerd lager onderwijs en dat hieruit zelfs zou kunnen worden afgeleid dat alleen sprake zou kunnen zijn van de leden van de inspectiediensten van het gesubsidieerd
lager onderwijs, zodat de stelling van (verweerder), met name dat dit koninklijk besluit
van 27 juni 1974 niet uitdrukkelijk van toepassing werd gemaakt op het gesubsidieerd secundair onderwijs, moet worden bijgetreden, en het zodoende partijen vrij stond de weddeschaal 518 op (verweerder) toe te passen;
De terugvordering door (eiseres) van het verschil in wedde tussen weddeschaal 518 en
deze van 301 heeft zodoende geen wettelijke basis en is bijgevolg ongegrond;
De vordering van (verweerder) in betaling vanaf december 1995 van de wedde berekend volgens barema 518 is daarentegen gegrond op basis van artikel 11, §1, van het Besluit van 26 september 1990 van de Vlaamse Regering betreffende de bekwaamheidsbewijzen, de weddeschalen en de bezoldigingsregeling van de leermeesters godsdienst en de
godsdienstleraars;
Immers bepaalt dit artikel dat de personeelsleden de weddeschalen blijven genieten die
vóór 1 september 1990 moesten verleend worden" (arrest pp. 2-3).
Grieven
1. Er werd niet betwist dat verweerder het ambt van godsdienstleraar uitoefende in het
lager secundair onderwijs en dat hij daartoe in het bezit was van het vereiste bekwaamheidsattest, zoals vereist door het koninklijk besluit van 25 oktober 1971 tot vaststelling
van het statuut van leermeesters, de leraars en de inspecteurs katholieke en protestantse
godsdienst der inrichtingen voor lager, buitengewoon, middelbaar, technisch, kunst- en
normaalonderwijs van de Staat (Belgisch Staatsblad, 12 januari 1972, 334).
2. Eiseres voerde aan dat de weddeschalen die ten aanzien van verweerder dienden te
worden in acht genomen, opgenomen zijn in het koninklijk besluit van 27 juni 1974 waarbij op 1 april 1972 worden vastgesteld de schalen verbonden aan de ambten van de leden
van het bestuurs- en onderwijzend personeel, van het opvoedend hulppersoneel en van het
paramedisch personeel bij de rijksonderwijsinrichtingen, aan de ambten van de leden van
de inspectiedienst, belast met het toezicht op deze inrichtingen en aan de ambten van de
leden van de inspectiedienst van het gesubsidieerd lager onderwijs, en de schalen verbonden aan de graden van het personeel van de psycho-medisch-sociale centra van de Staat
(Belgisch Staatsblad, 9 januari 1975, 243 e.v.).
Eiseres stelde in dat verband:
"De weddeschalen, verbonden aan bovenvermelde bekwaamheids-attesten zijn opgenomen in het koninklijk besluit van 27 juni 1974. Het diploma van licentiaat valt voor het lager secundair onderwijs onder punt b) van artikel 2, hoofdstuk C, hetgeen overeenstemt
met weddeschaal 216 (stuk nr. 1). Weddeschaal 216, code rekencentrum (zijnde de technische benaming voor de weddeschaal) stemt overeen met de weddeschaal 301 hetgeen
ook duidelijk blijkt uit de conversietabel (stuk nr. 2)". (conclusie na heropening der debatten in graad van beroep, p. 4, derde laatste alinea).
3. Overeenkomstig artikel 1 van dit koninklijk besluit van 27 juni 1974 wordt de schaal
aangeduid door het nummer dat in de bij dit besluit gevoegde tabel boven de schaal is geplaatst.
Artikel 2 van dit koninklijk besluit stelt:
"De schaal verbonden aan elk van de ambten van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel, van het opvoedend hulppersoneel en van het paramedisch personeel
van de rijksonderwijsinrichtingen, van de leden van de inspectiedienst belast met het toezicht op deze inrichtingen, van de leden van de inspectiedienst van het gesubsidieerd lager
onderwijs en aan elk van de graden van het personeel van de psycho-medisch-sociale cen-
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tra van de Staat, wordt vastgesteld als volgt: (...)
Hoofdstuk C:
bestuurs- en onderwijzend personeel van het secundair onderwijs (lagere graad),
(...)
Godsdienstleraar:
1. In de lagere graad van de koninklijke athenea en lycea:
(...)
b) houder van een ander vereist bekwaamheidsbewijs dan de onder a en c bedoelde bekwaamheidsbewijzen. ................................... 216
(...)".
Uit deze bepaling kan geenszins afgeleid worden dat bedoelde regeling slechts toepasselijk zou zijn op de ambten van het (gesubsidieerd) lager onderwijs; artikel 2 stelt immers de schalen vast verbonden aan de ambten
- van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel,
- van het opvoedend hulppersoneel en van het paramedisch personeel van de rijksonderwijsinrichtingen,
- van de leden van de inspectiedienst belast met het toezicht op deze inrichtingen,
- van de leden van de inspectiedienst van het gesubsidieerd lager onderwijs,
- en aan elk van de graden van het personeel van de psycho-medisch-sociale centra van
de Staat.
De loutere vermelding "van de leden van de inspectiedienst van het gesubsidieerd lager
onderwijs" (waarvan niet voorgehouden werd dat verweerder hieronder ressorteerde),
houdt geenszins in (1) dat alleen de leden van de inspectiediensten zouden zijn bedoeld of
(2) dat ook alle andere in dit artikel opgesomde categorieën dienen beperkt te worden tot
het lager onderwijs.
Dit wordt overigens uitdrukkelijk tegengesproken door de vermelding, in de onderscheiden categorieën, van leerkrachten in athenea en lycea.
4. Zoals door eiseres in haar 'conclusie na heropening der debatten in graad van beroep'
werd aangevoerd (p. 5), zijn de bepalingen van het genoemde koninklijk besluit van 27
juni 1974 ook van toepassing op de personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs ingevolge artikel 29 van de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van
de onderwijswetgeving, dat, onder hoofdstuk VI "Toelagen", in zijn eerste lid bepaalt dat
de weddetoelage waarop de gesubsidieerde onderwijsinrichtingen die aan de wettelijke
voorwaarden voldoen aanspraak kunnen maken krachtens artikel 25 van dezelfde wet, gelijk is aan de met de verschillende vergoedingen verhoogde wedde waarop betrokkene
overeenkomstig zijn bekwaamheids-bewijzen recht zou hebben indien hij tot het personeel van het Rijksonderwijs behoorde;
De toepasselijkheid van het genoemde koninklijk besluit van 27 juni 1974, ingevolge
verwijzing door de zogenaamde Schoolpactwet, vindt overigens bevestiging in:
- artikel 27 van dezelfde wet dat, in §1, in fine, bepaalt dat de te subsidiëren prestaties
worden vastgelegd overeenkomstig de normen die voor hetzelfde onderwijsniveau en hetzelfde onderwijstype in het Rijksonderwijs gelden;
- artikel 28, §1, enig lid, 3°, van dezelfde wet dat bepaalt dat slechts toelagen voor de
personeelsleden worden verstrekt voor zover die in het bezit zijn van de vereiste bevoegdheidsbewijzen of van wie de bevoegdheidsbewijzen voldoende worden geacht.
5. Verweerder kon voor de bepaling van zijn wedde vanaf december 1995 evenmin be-
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roep doen op de voorheen geldende toestand, op grond van artikel 11, §1, van het Besluit
van de Vlaamse Regering van 26 september 1990 betreffende de bekwaamheidsbewijzen,
de weddeschalen en de bezoldigings-regeling van de leermeesters godsdienst en de godsdienstleraars, luidens hetwelk de personeelsleden bedoeld in artikel 10, waaronder verweerder ressorteerde, de weddeschaal blijven genieten die hun op grond van de vóór 1
september 1990 geldende reglementering mocht verleend worden (... ).
Aldus werd aan de betreffende leerkrachten geen verworven recht toegekend ten aanzien van wat zij vóór 1 september 1990 als wedde zouden hebben genoten, doch wél ten
aanzien van wat zij vóór 1 september 1990 mochten genieten, dat wil zeggen in toepassing van de terzake toenmalig geldende regels.
6. Het arbeidshof vermocht derhalve niet wettig te oordelen dat de bepalingen inzake
weddeschalen, opgenomen in het genoemde koninklijk besluit van 27 juni 1974 niet van
toepassing waren op verweerder hetzij omdat zij niet zouden gelden ten aanzien van de
personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs, hetzij omdat zij alleen toepasselijk zouden zijn op de leden van de inspectiediensten, hetzij omdat zij slechts zouden gelden voor
de personeelsleden van het lager onderwijs.
Evenmin vermocht het arbeidshof de wedde vanaf december 1995 te bepalen op grond
van wat verweerder in werkelijkheid had ontvangen in de aan 1 september 1990 voorafgaande periode.
Het arbeidshof schendt dienvolgens alle in de aanhef van het middel vermelde wetsbepalingen.

IV. Beslissing van het Hof
1. Middel
Overwegende dat, krachtens artikel 29 van de wet van 29 mei 1959, zoals gewijzigd bij wet van 11 juli 1973 houdende wijziging van de wet van 29 mei 1959
betreffende het bewaarschoolonderwijs, het lager, middelbaar, normaal-, technisch-, kunst- en buitengewoon onderwijs, de weddetoelage gelijk is aan de met
de verschillende vergoedingen verhoogde wedde waarop betrokkene, overeenkomstig zijn bekwaamheidsbewijzen recht zou hebben indien hij tot het personeel van het Rijksonderwijs behoorde;
Overwegende dat artikel 2 van het koninklijk besluit van 27 juni 1974 waarbij
op 1 april 1972 worden vastgesteld de schalen verbonden aan de ambten van de
leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel, van het opvoedend hulppersoneel en van het paramedisch personeel bij de onderwijsinrichtingen, aan de
ambten van de leden van inspectiedienst, belast met het toezicht op deze inrichtingen en aan de ambten van de leden van de inspectiedienst van het gesubsidieerd lager onderwijs, en de schalen verbonden aan de graden van het personeel
van de psycho-medisch-sociale centra van de Staat, de schaal bepaalt verbonden
aan, onder andere, het ambt van godsdienstleraar in het secundair onderwijs, lagere graad, van de koninklijke athenea en lycea;
Overwegende dat uit deze bepalingen volgt dat het koninklijk besluit van 27
juni 1974 ook van toepassing is op het ambt van godsdienstleraar in het gesubsidieerd secundair onderwijs, lagere graad;
Overwegende dat, krachtens artikel 11, §1, van het besluit van de Vlaamse
Executieve van 26 september 1990 betreffende de bekwaamheids-bewijzen, de
weddeschalen en de bezoldigingsregeling van de leermeesters godsdienst en de
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godsdienstleraars, de in artikel 10 bedoelde personeelsleden de weddeschaal blijven genieten die hun op grond van de vóór 1 september 1990 geldende reglementering mocht worden verleend, tenzij het bekwaamheidsbewijs waarover de
personeelsleden beschikken recht geeft op een hogere weddeschaal;
Dat uit deze bepaling volgt dat de schaal, die de bedoelde leermeesters godsdienst en godsdienstleraars overeenkomstig de vóór 1 september 1990 geldende
reglementering mochten genieten, niet wijzigt tenzij zij over een bekwaamheidsbewijs beschikken dat recht geeft op een hogere weddeschaal;
Overwegende dat het arrest oordeelt dat het vermelde koninklijk besluit van 27
juni 1974 niet van toepassing is op het gesubsidieerd secundair onderwijs waar
verweerder godsdienstleraar is en er zodoende tussen de partijen vrijheid bestond
over de toe te passen weddeschaal; dat het verder oordeelt dat, krachtens het vermelde besluit van de Vlaamse Executieve van 26 september 1990, de vordering
van verweerder om vanaf december 1995 de voorheen door de partijen toegepaste hogere weddeschaal te genieten gegrond is;
Dat de beslissing niet naar recht is verantwoord;
Dat het middel gegrond is;
2. Omvang van de cassatie
Overwegende dat verweerster bij tussenarrest van het Arbeidshof te Brussel
van 17 november 2000, waartegen het cassatieberoep niet opkomt, buiten zake
werd gesteld;
Dat bij het bestreden arrest van het Arbeidshof te Brussel van 12 februari 2002
niet eiseres, maar verweerder veroordeeld werd in de gerechtskosten van verweerster en dit arrest statueert dat "de veroordeling alleen geldt ten overstaan van
eiseres";
Dat het middel niet opkomt tegen die beslissing;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre het geen veroordeling uitspreekt lastens verweerster;
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 Gent.
12 september 2005 - 3° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Dhaeyer – Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve, advocaat-generaal
– Advocaat: mr. Geinger.
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Nr. 423
3° KAMER - 12 september 2005

1º SOCIALE ZEKERHEID — WERKNEMERS - WERKGEVER - BIJDRAGEOPSLAG EN
VERWIJLENSINTEREST - R.S.Z. - VERLENEN VAN VRIJSTELLING - DRAAGWIJDTE – BEVOEGDHEID
RECHTBANK.
2º BEVOEGDHEID EN AANLEG — BURGERLIJKE ZAKEN — SOCIAAL
PROCESRECHT (BIJZONDERE REGELS) - VORDERING VAN R.S.Z. - BETALING VAN BIJDRAGEOPSLAG
EN VERWIJLSINTEREST - ARBEIDSRECHTBANK - BEVOEGDHEID – DRAAGWIJDTE.
1º en 2° Wanneer aan de voorwaarden van de artikelen 28, §2 van de wet van 27 juni 1969
en 55, §1 van het K.B. van 28 november 1969 is voldaan, verbieden deze bepalingen de
R.S.Z. niet de bijdrageopslag en verwijlsinterest te vorderen, maar laten hem alleen de
mogelijkheid deze niet te vorderen; het behoort niet tot de bevoegdheid van de rechter
aan de R.S.Z. een dergelijke afstand op te leggen1. (Art. 28, §2 Sociale-Zekerheidswet
Werknemers 1969; Art. 55, §1 K.B. 28 nov. 1969; Art. 580, 1° Ger.W.)
(VLAAMSE GEMEENSCHAP T. R.S.Z.)

ARREST

(A.R. S.05.0006.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 22 januari 2004 gewezen
door het Arbeidshof te Brussel.
II. Rechtspleging voor het Hof
Afdelingsvoorzitter Robert Boes heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Anne De Raeve heeft geconcludeerd.
III. Middelen
Eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 23, inzonderheid §2, en 28 van de wet van 27 juni 1969 tot herziening
van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der
arbeiders; paragraaf 2 van voornoemd artikel 23 zoals gewijzigd bij wet van 6 juli 1989
en artikel 28 zoals van kracht vóór zijn wijziging bij wet van 25 januari 1999;
- de artikelen 34, inzonderheid het eerste en het voorheen derde (thans vijfde) lid, 54,
eerste lid, en 55 van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de
wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende
de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, artikel 34 in zijn versie vóór de invoering
van een (nieuw) derde lid bij koninklijk besluit van 24 september 1992, artikel 54, eerste
lid, zoals van kracht op 30 april 1991, dat wil zeggen zoals gewijzigd bij koninklijk besluit van 15 juni 1970, bij koninklijk besluit van 12 augustus 1985 en bij koninklijk besluit van 11 september 1986 en artikel 55 zoals gewijzigd bij koninklijk besluit van 5 november 1971 en bij koninklijk besluit van 23 januari 1974 en vóór zijn wijziging bij koninklijk besluit van 1 juli 1999;
- artikel 1, eerste lid, 1°, van het reglement van 22 februari 1974 genomen in toepassing
van artikel 55, §1, gewijzigd bij koninklijk besluit van 23 januari 1974, en van artikel 61
1 Cass., 19 dec. 1973, A.C. 1974, 453.
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van het koninklijk besluit van 18 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni
1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 9 mei 1974;
- de artikelen 1, 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen.
- de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, inzonderheid het voorzichtigheids- en
zorgvuldigheidsbeginsel, het evenredigheidsbeginsel en het redelijkheidsbeginsel;
- voor zoveel als nodig, artikel 580, enig lid, 1°, van het Gerechtelijk Wetboek;
- voor zoveel als nodig de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek.
Bestreden beslissing
Het arbeidshof verklaart in het thans bestreden arrest eiseres' hoger beroep ontvankelijk, doch ongegrond en bevestigt het vonnis van de eerste rechter. De achtste kamer van
de Arbeidsrechtbank te Brussel had in het vonnis van 24 januari 2003, na voeging der vorderingen, eiseres veroordeeld tot betaling aan verweerster van 1.750.926,90 euro en
3.633.569,32 euro, te vermeerderen met de wettelijke verwijlintresten vanaf 1 november
1991, en tot de kosten. Het arbeidshof veroordeelt eiseres ook tot de kosten in hoger beroep.
Na te hebben vastgesteld dat met dagvaardingen van 14 april 1992 verweerder bijdrageopslagen en intresten vorderde wegens laattijdige betaling van de sociale zekerheidsbijdragen voor het eerste kwartaal van 1991, verhoogd met de wettelijke verwijlintresten,
grondt het arbeidshof zijn beslissing onder meer op volgende motieven (arrest pp. 3, in
fine en 4):
"(Eiseres) heeft tot op heden geen verzoek tot vrijstelling of vermindering van voormelde bijdrageopslagen en intresten ingediend.
Artikel 28, §1, van de wet van 27 juni 1969 bepaalt dat de werkgever die de bijdragen
niet binnen de door de Koning vastgestelde termijnen stort, aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid een bijdrageopslag en een verwijlintrest verschuldigd is, waarvan het bedrag
en de voorwaarden van toepassing bij koninklijk besluit worden vastgesteld.
Artikel 28, §2, van voormelde wet bepaalt verder dat de Koning ook de voorwaarden
bepaalt waaronder de RSZ de werkgever vrijstelling mag verlenen van de vaste vergoeding, de bijdrageopslag en de verwijlintresten.
De RSZ is wettelijk verplicht de betaling te vorderen van de bijdrageopslag en de verwijlintresten die verschuldigd zijn als de verschuldigde bijdragen niet regelmatig betaald
zijn. Hij kan er slechts in de bij artikel 55 van het koninklijk besluit van 28 november
1969 bepaalde gevallen van afzien en het komt de rechter niet toe de afstand ervan op te
dringen, zelfs niet als hij van mening is dat er overmacht bestaat (...).
Artikel 55, §1, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 bepaalt dat de Rijksdienst voor Maatschappelijke Zekerheid, onder de voorwaarden bepaald door zijn beheerscomité, en goedgekeurd door de Minister van Sociale Voorzorg, mag afzien van de
toepassing van de bijdrageopslagen en de verwijlintresten.
Het beheerscomité van de RSZ heeft de discretionaire bevoegdheid onder bepaalde
voorwaarden gehele of gedeeltelijke vrijstelling van deze opslagen en intresten te verlenen en zolang (eiseres) daartoe geen aanvraag heeft ingediend, kan er hieromtrent geen
beslissing worden genomen (...).
De betwisting i.v.m. vrijstelling of vermindering van bijdrageopslagen en intresten betreft trouwens geen geschil als bedoeld in artikel 580 en volgende van het Gerechtelijk
Wetboek en valt dus buiten de bevoegdheid van de arbeidsgerechten.
Het vonnis a quo dient te worden bevestigd".
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Grieven
Overeenkomstig artikel 23, inzonderheid §2, van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid
der arbeiders moeten de sociale zekerheids-bijdragen (bijdragen van de werknemer en
werkgeversbijdragen) binnen de door de Koning vastgestelde termijnen, dit is in beginsel
om de drie maanden, aan de RSZ worden overgemaakt.
Artikel 34 van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet
van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de
maatschappelijke zekerheid der arbeiders bepaalt in zijn eerste lid dat de bijdragen verschuldigd zijn op 31 maart, 30 juni, 30 september en 31 december van elk jaar. Luidens
het voorheen derde (en thans vijfde) lid van dit artikel 34, zoals van toepassing in zijn versie vóór de invoering van een nieuw derde lid bij koninklijk besluit van 24 september
1992, dienen de bijdragen die voor het verstreken kwartaal verschuldigd zijn (of het saldo
ervan, wanneer overeenkomstig artikel 34, tweede lid, voorschotten werden betaald) door
de werkgever te worden betaald uiterlijk de laatste dag van de maand na dit kwartaal.
Luidens artikel 28, §1, eerste lid, van de genoemde wet van 27 juni 1969 is de werkgever die de bijdragen niet binnen de door de Koning vastgestelde termijnen stort, aan de
Rijksdienst voor sociale zekerheid een bijdrageopslag en een verwijlintrest verschuldigd,
waarvan het bedrag en de voorwaarden van toepassing, bij koninklijk besluit worden vastgesteld.
Artikel 54, eerste lid, van het genoemde koninklijk besluit van 28 november 1969, zoals van kracht op 30 april 1991, dat wil zeggen zoals gewijzigd bij koninklijk besluit van
15 juni 1970, bij koninklijk besluit van 12 augustus 1985 en bij koninklijk besluit van 11
september 1986, bepaalt de bijdrageopslag op 10 pct. van het verschuldigde bedrag aan
sociale zekerheidsbijdragen en de verwijlintrest op 8 pct. per jaar.
Artikel 55 van ditzelfde koninklijk besluit bepaalt in zijn eerste paragraaf, zoals vervangen bij koninklijk besluit van 23 januari 1974, eerste lid, dat de Rijksdienst voor sociale
zekerheid "onder de voorwaarden bepaald door zijn beheerscomité, en goedgekeurd door
de minister van Sociale Voorzorg, (mag) afzien van de toepassing van de bíjdrageopslagen en de verwijlintresten, bedoeld bij artikel 54, eerste lid, wanneer de bijdragen betaald
werden vóór het einde van het kwartaal volgend op de dag waarop zij betrekking hebben".
Het reglement van 22 februari 1974 genomen in toepassing van artikel 55, §1, gewijzigd bij artikel 1 van het koninklijk besluit van 23 januari 1974, en van artikel 61 van het
koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot
herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders (Belgisch Staatsblad 9 mei 1974) bepaalt in artikel 1, eerste lid, 1°,
dat de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid de bepalingen van artikel 54 van het voornoemd koninklijk besluit van 28 november 1969 niet mag toepassen wanneer de bijdragen
betaald werden vóór het einde van het kwartaal volgend op dat waarop zij betrekking hebben, op voorwaarde dat de werkgever zijn bijdragen niet gewoonlijk buiten de termijnen
vastgesteld bij de artikelen 34, 35bis, eerste lid en 41, §1, derde lid, van het genoemde koninklijk besluit van 28 november 1969 betaald heeft en dat het niet-betalen binnen de
vastgestelde termijn der bedoelde bijdragen de regelmatige financiering van de sociale zekerheidsregeling niet schaadt.
Luidens het derde lid van de eerste paragraaf van genoemd artikel 55 mag de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid afzien van de burgerlijke sancties bedoeld bij de voorgaande leden, wanneer de werkgever aantoont dat hij wegens behoorlijk bewezen overmacht,
onmogelijk zijn verplichtingen heeft kunnen nakomen binnen de gestelde termijn. De bijdrageopslagen en de vaste vergoeding kunnen door de Rijksdienst voor sociale zekerheid
onder bepaalde voorwaarden gedeeltelijk worden verminderd wanneer de werkgever be-
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wijst dat de niet-betaling van de bijdragen binnen de reglementaire termijnen aan uitzonderlijke omstandigheden is toe te schrijven (paragraaf 2 van deze bepaling, ter uitvoering
van artikel 28, §2, van de genoemde wet van 27 juni 1969) of geheel worden opgeheven
wanneer de werkgever schuldeiser is van de overheid of een openbare instelling, dan wel
er dwingende billijkheidsredenen of dringende redenen van nationaal of gewestelijke economisch belang voorliggen (paragraaf 3 van deze bepaling, zoals gewijzigd bij koninklijk
besluit van 5 november 1971, ter uitvoering van artikel 28, §2, van de genoemde wet van
27 juni 1969).
Hieruit volgt (1) dat alleszins bijdrageopslagen en intresten zullen verschuldigd zijn
wanneer de verschuldigde sociale zekerheidsbijdragen niet werden betaald vóór het einde
van het kwartaal volgend op dat waarop zij betrekking hebben, (2) dat, wanneer de verschuldigde sociale zekerheidsbijdragen wél werden betaald vóór het einde van het kwartaal volgend op dat waarop zij betrekking hebben, de RSZ mag beslissen, wanneer kan gesteld worden dat de werkgever zijn bijdragen niet gewoonlijk buiten de wettelijke termijnen betaalt en wanneer de niet-betaling binnen de vastgestelde termijn de regelmatige financiering van de sociale zekerheidsbijdragen niet schaadt, af te zien van de toepassing
van de bijdrageopslagen en de verwijlintresten, en derhalve mag besluiten de bepalingen
van genoemd artikel 54 niet toe te passen, en (3) dat in alle gevallen dat de sociale zekerheidsbijdragen niet tijdig werden betaald en de RSZ deze bijdragen, tezamen met de opslagen en intresten (en eventueel met de vaste vergoeding) opvordert, de schuldenaar kan
verzoeken om welbepaalde, in genoemd artikel 55, §§2 en 3 nader omschreven redenen,
af te zien van de gehele of gedeeltelijke vordering van de bijdrageopslagen en intresten
(en van de vaste vergoeding), waarna (het beheerscomité van) de RSZ zal moeten oordelen of op dit verzoek kan worden ingegaan.
Aldus is alleen in de hiervorengenoemde eerste hypothese sprake van een "verplichting" de bijdrageopslagen en intresten te vorderen, nu de RSZ in genoemd geval geen andere keuze heeft, onverminderd de mogelijkheid voor de nalatige werkgever om een verzoek in te dienen om geheel of gedeeltelijk te worden vrijgesteld van de opslagen, intresten en eventueel de vaste vergoeding.
In de hiervorengenoemde tweede hypothese kan de RSZ beslissen, zonder dat dienaangaande een verzoek van de belanghebbende werkgever is vereist, geen bijdrageopslagen
en intresten te vorderen voor zover hij oordeelt dat de schuldenaar niet kan geacht worden
een werkgever te zijn die zijn bijdragen gewoonlijk buiten de wettelijke termijn betaalt en
voor zover de niet-betaling van deze bijdragen de regelmatige financiering van de sociale
zekerheidsregeling niet schaadt.
Wanneer derhalve de sociale zekerheidsbijdragen werden betaald vóór het einde van
het kwartaal volgend op dat waarop zij betrekking hebben en de RSZ gaat niettemin over
tot opvordering van bijdrageopslagen en intresten, dan oordeelt de RSZ klaarblijkelijk dat
de werkgever zijn bijdragen gewoonlijk buiten de wettelijke termijn betaalt en/of dat de
niet-betaling der bijdragen de financiering van de sociale zekerheidsregeling schaadt.
Eiseres voerde in haar syntheseconclusie aan dat de sociale zekerheidsbijdragen voor
het eerste kwartaal van 1991, die in beginsel dienden te worden betaald ten laatste op 30
april 1991, zijnde de laatste dag van de maand volgend op het kwartaal waarop zij betrekking hadden, in werkelijkheid werden betaald op 14 mei 1991, zijnde, volgens eiseres 9
dagen te laat (syntheseconclusie p. 1) en volgens verweerder 15 dagen te laat (beroeps-besluiten p. 2, voorlaatste alinea), doch alleszins vóór het einde van het kwartaal volgend op
dat waarop zij betrekking hebben, zoals vereist door artikel 55 van het genoemde koninklijk besluit van 28 november 1969.
De RSZ diende bijgevolg, alvorens de bijdragen met opslagen en intresten op te vorderen, te oordelen of eiseres een werkgever was die gewoonlijk zijn bijdragen buiten de wet-
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telijke termijn betaalde en of de niet-betaling van deze bijdragen de regelmatige financiering van de sociale zekerheidsregeling niet schaadde. Eiseres stelde in dat verband terecht
(syntheseconclusie p. 4, "Ten gronde", nr. 1) dat "door (verweerder) ambts-halve (kan)
worden afgezien van het aanrekenen van geldelijke sancties in geval de verschuldigde bijdragen betaald worden voor het einde van het kwartaal volgend op dat waarvoor zij verschuldigd zijn (dit is effectief ook gebeurd) en de werkgever de bijdragen voor de vroegere kwartalen gewoonlijk binnen de wettelijke termijnen heeft betaald" en preciseerde dat
van eiseres "(mocht) worden aangenomen dat (zij) voorzeker gewoonlijk (..) binnen de
wettelijke termijnen heeft betaald zodat (verweerder) onterecht (zijn) aanspraken laat gelden". (conclusie p. 5, bovenaan)
De afweging van één en ander diende, zoals door eiseres voorgehouden in haar syntheseconclusie (p. 2 e.v.), te geschieden met in achtneming van de beginselen van behoorlijk
bestuur, zoals het voorzichtigheidsbeginsel of zorgvuldigheidsbeginsel, het evenredigheidsbeginsel en het redelijkheids-beginsel, en onder naleving van de verplichting tot motivering van de bestuurs-handeling.
Eiseres voerde in dat verband onder meer aan dat "De Rijksdienst als openbare instelling dezelfde algemene rechtsbeginselen en regelen van behoorlijk bestuur (heeft) te respecteren als om het even welke andere overheid (..)" (p. 2, nr. 1, laatste alinea), dat "de
beleids- of beoordelingsruimte die de wetgever het bestuur laat, haar niet van de algemene
plicht van voorzichtigheid en voorzorg (ontslaat) (...)" (p. 2, nr. 2, eerste alinea), dat "in
casu (...) niet zozeer de weigering tot vermindering of vrijstelling van bijdrageopslagen en
intresten aan de kaak (wordt) gesteld da(n) wel de initiële (basis) beslissing tot opleggen
van deze opslagen en intresten én de wijze waarop deze tot stand kwam gemeten aan de
keuzemogelijkheden - onder meer principe van billijkheid; principe van 'gewoonlijke' betaling (...) - die de (verweerder) desbetreffend bezat". (p. 3, tweede alinea)
Eiseres preciseerde dat "een zorgvuldige voorbereiding van een beslissing vereist dat de
bevoegde overheid de nodige kennis verwerft over alle relevante (feitelijke) gegevens, dit
zijn alle gegevens die de beslissing kunnen beïnvloeden. Deze feiten moeten zorgvuldig
worden vastgesteld en gewaardeerd. De overheid mag niet zonder meer weigeren ernstig
kennis te nemen van en rekening te houden met de gegevens, inlichtingen en bewijzen die
de belanghebbende haar heeft verstrekt of zou hebben kunnen verstrekken mocht het bestuur daartoe de mogelijkheid en de nodige tijd hebben geboden. Op de overheid, in casu
(verweerder), rust een actieve onderzoeksplicht. (...)". (p. 3, nr. 1)
En nog: "Een zorgvuldige besluitvorming houdt in dat de Administratie de toepasselijke rechtsregels op alle relevante feiten toepast en na een behoorlijke afweging van alle
terzake dienende gegevens en belangen beslist. (...)". (vanaf p. 3, nr. 2)
En voorts: "Zo de toepasselijke rechtsregels geen welbepaalde overheidsbeslissing of
-gedrag voorschrijven dan beschikt, zoals in casu, de bevoegde overheid over een beoordelingsvrijheid. Dan moet het gedrag van de overheid worden getoetst aan dat van een
normaal, voorzichtige overheid, geplaatst in dezelfde concrete omstandigheden". (p. 3, nr.
3)
En vervolgens: "Als toetsingscriterium en rechtsbeginsel kan het redelijkheidsbeginsel
(evenredigheidsbeginsel) slechts worden aangewend wanneer de overheid over beoordelingsbevoegdheid beschikt, als in voorliggend geschil. (...)". (p. 4, n r. 4)
Eiseres besloot dat "een eerder 'automatische beslissing' voorligt, waarbij de (verweerder) bewust niet de verschillende mogelijkheden heeft onderzocht. Zulk een beslissing is
in strijd met het zorgvuldigheids-, motiverings- en redelijkheidsbeginsel. (...)". (p. 4, nr. 5)
Luidens artikel 2 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering
van de bestuurshandelingen moeten de bestuurshandelingen, dit zijn, luidens artikel 1 van
de wet, de eenzijdige rechtshandelingen met individuele strekking die uitgaan van een be-
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stuur en beogen rechtsgevolgen te hebben voor één of meer bestuurden of voor een ander
bestuur, uitdrukkelijk worden gemotiveerd. Aldus moet, luidens artikel 3 van de wet, de
akte de juridische en feitelijke overwegingen vermelden die aan de beslissing ten grondslag liggen en moeten zij afdoende zijn.
Bijgevolg moest de beslissing van verweerder om bijdrageopslagen en intresten op te
leggen, die slechts kon worden genomen na het beoordelen van feitelijke elementen (zoals
de datum waarop de bijdragen in werkelijkheid betaald werden, het eventueel bestaan van
betalingsonregelmatigheden in het verleden, ...) en het toepassen van juridische begrippen
(het "gewoonlijk" buiten termijn betalen van de bijdragen, het "schaden van de regelmatige financiering van de sociale zekerheid"), voldoen aan de beginselen van behoorlijk bestuur en regelmatig gemotiveerd worden.
Het arbeidshof kon zich dienvolgens niet beperken tot een verwijzing naar een "betalingsverplichting" inzake bijdrageopslagen en intresten, zonder hierbij na te gaan of de genoemde algemene rechtsbeginselen en de motiveringsverplichting werden nageleefd.
Evenmin zou kunnen gesteld worden dat het arbeidshof zou geoordeeld hebben dat dit
geen geschil betreft als bedoeld in artikel 580 van het Gerechtelijk Wetboek, waardoor het
buiten de bevoegdheid van de arbeidsgerechten zou vallen. Vooreerst heeft de overweging
van het arbeidshof in dat verband (arrest p. 4, voorlaatste alinea van de motivering) betrekking op de vrijstelling of vermindering van bijdrageopslagen en intresten op grond
van artikel 55, §§2 en 3 van het genoemde koninklijk besluit van 28 november 1969 en
niet op het afzien van de toepassing van de bijdrageopslagen en intresten zoals bedoeld in
artikel 55, §1, van dit koninklijk besluit. Bovendien zijn de arbeidsgerechten luidens artikel 580, enig lid, 1°, van het Gerechtelijk Wetboek bevoegd kennis te nemen van de geschillen betreffende de verplichtingen van de werkgevers en van de personen die met hen
hoofdelijk aansprakelijk zijn gesteld voor de betaling van de bijdragen opgelegd door de
wetgeving inzake, onder meer, sociale zekerheid, zodat de betwisting of bijdrageopslagen
en intresten moeten worden opgelegd, tot de bevoegdheid van de arbeidsgerechten behoort. Waar verweerder betaling van de bijdrageopslagen en intresten vorderde voor de
arbeidsgerechten, kon eiseres, zoals door haar in conclusie aangevoerd (syntheseconclusie
pp. 2 e.v.), voor dezelfde arbeidsgerechten wijzen op het voorhanden zijn van foutieve nalatigheid (in de zin van artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek) in hoofde van
verweerder, waardoor het recht op het vorderen van deze bijdrageopslagen en intresten
verviel.
Nu het arbeidshof, mede door bevestiging van het vonnis van de eerste rechter, eiseres
veroordeelt tot betaling van de bijdrageopslagen en intresten, verhoogd met verwijlintresten, omdat de RSZ wettelijk verplicht was deze bijdrageopslagen en intresten te vorderen,
en het arbeidshof aldus aanneemt dat de RSZ deze bijdrageopslagen en intresten ongemotiveerd en zonder enige afweging kan opvorderen, schendt het arbeidshof alle in de aanhef
vermelde wetsbepalingen en algemene rechtsbeginselen.

IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat, wanneer de verschuldigde socialezekerheids-bijdragen niet
regelmatig betaald worden, de werkgever, krachtens artikel 28,§1, van de RSZ.wet van 27 juni 1969, een bijdrageopslag en verwijlinterest verschuldigd is;
Dat de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid wettelijk verplicht is de betaling ervan te vorderen en daarvan, krachtens paragraaf 2 van dit artikel, slechts kan afzien in de gevallen bepaald in artikel 55 van het koninklijk besluit van 28 november 1969;
Overwegende dat, krachtens artikel 55, §1, van dit koninklijk besluit en artikel
1, 1°, van het reglement van 22 februari 1974, genomen in toepassing van voor-
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meld artikel en van artikel 61 van het koninklijk besluit van 28 november 1969,
de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid de bepalingen van artikel 54 van dit koninklijk besluit vermag niet toe te passen wanneer de bijdragen betaald werden
voor het einde van het kwartaal volgend op dat waarop zij betrekking hebben, op
voorwaarde dat de werkgever zijn bijdragen niet gewoonlijk buiten de termijnen
vastgesteld bij de artikelen 34, 35bis, eerste lid, en 41, §1, derde lid, van dit koninklijk besluit betaald heeft en dat het niet-betalen binnen de vastgestelde termijn van de voor het bedoeld kwartaal aangegeven bijdragen de regelmatige financiering van de sociale zekerheidsregeling niet schaadt;
Dat, wanneer aan die voorwaarden is voldaan, deze bepalingen de Rijksdienst
voor Sociale Zekerheid niet verbieden de bijdrageopslag en de verwijlinterest te
vorderen, maar hem alleen de mogelijkheid laten deze niet te vorderen;
Overwegende dat het niet tot de bevoegdheid van de rechter behoort aan de
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid een dergelijke afstand op te leggen;
Overwegende dat de bevoegdheid door artikel 580, 1°, van het Gerechtelijk
Wetboek aan de arbeidsrechtbank verleend om kennis te nemen van een geschil
betreffende de werkgeversverplichting, opgelegd door de wetgeving inzake sociale zekerheid, waarbij de werkgever bijdrageopslagen en verwijlinterest rechtstreeks krachtens de wet verschuldigd is en de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid de betaling ervan vordert, niet de beoordeling inhoudt van de discretionaire
beslissing van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid de bijdrageopslagen en de
verwijlinterest al dan niet op te vorderen;
Dat het middel faalt naar recht;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiseres in de kosten.
12 september 2005 - 3° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve, advocaat-generaal – Advocaten:
mrs. Geinger en De Bruyn.

Nr. 424
2° KAMER - 13 september 2005

1º STEDENBOUW — BOUWVERGUNNING - CONSTRUCTIE OPGETROKKEN ZONDER
BOUWVERGUNNING - DEFINITIEVE REGULARISATIEVERGUNNING - REGULARISATIEVERGUNNING
ONWETTIG BEVONDEN DOOR DE RECHTER – GEVOLG.
2º STEDENBOUW — HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT.
BETALING VAN EEN MEERWAARDE - CONSTRUCTIE OPGETROKKEN ZONDER
BOUWVERGUNNING - DEFINITIEVE REGULARISATIEVERGUNNING - REGULARISATIEVERGUNNING
ONWETTIG BEVONDEN DOOR DE RECHTER – GEVOLG.
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3º STEDENBOUW — HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT.
BETALING VAN EEN MEERWAARDE - CONSTRUCTIE OPGETROKKEN ZONDER
BOUWVERGUNNING - DEFINITIEVE REGULARISATIEVERGUNNING - REGULARISATIEVERGUNNING
ONWETTIG BEVONDEN DOOR DE RECHTER - UITNODIGING AAN DE STEDENBOUWKUNDIG INSPECTEUR
OM OPNIEUW STANDPUNT IN TE NEMEN OVER DE HERSTELVORDERING - WIJZIGING VAN DIT
STANDPUNT – GEVOLG.
1º De rechtskracht van een regularisatievergunning wordt bepaald door haar wettigheid, los
van elke bestraffing; de eventuele niet verdere strafbaarstelling van de uitvoering of
instandhouding van werken, waarvan alleen de strafrechter de onwettigheid van de
vergunning vaststelt, brengt niet mee dat een door de strafrechter onwettig bevonden
regularisatievergunning, bij afwezigheid van vernietiging of schorsing, de voordien uit een
gepleegd bouwmisdrijf ontstane onwettige toestand doet ophouden. (Art. 159 G.W. 1994;
Artt. 145bis, §1, 1° en 146 Stedenbouwdecreet)
2º Waar artikel 159 Grondwet de rechter verbod oplegt om toepassing te maken van een
door hem onwettig bevonden regularisatievergunning en, bijgevolg, het voordeel toe te
kennen van een regularisatie welke deze vergunning ten onrechte verleent, staat het aan
hem het gevorderde herstel te bevelen na daartoe vooraf het standpunt van de
stedenbouwkundige inspecteur te hebben ingewonnen. (Art. 159 G.W. 1994; Artt. 145bis,
§1, 1° en 146 Stedenbouwdecreet)
3º Geen wetsbepaling verbiedt dat de rechter, wanneer hij het geraadzaam of noodzakelijk
acht, de stedenbouwkundige inspecteur uitnodigt om opnieuw een standpunt in te nemen
over het door hem gevorderde herstel; een eventuele wijziging van dit standpunt tijdens
het debat wijst nog niet op een beïnvloeding door de rechter of een gebrek aan
onpartijdigheid.
(T. T. P. e.a.)

ARREST

(A.R. P.05.0369.N)

I. Bestreden beslissing
De cassatieberoepen zijn gericht tegen de arresten, op 13 september 2002 en
25 februari 2005 gewezen door het Hof van Beroep te Gent, correctionele kamer.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Etienne Goethals heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser stelt in een memorie 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 tegen het arrest van 13 september
2002
Overwegende dat het cassatieberoep sub I, dat is ingesteld na een vorig cassatieberoep tegen hetzelfde arrest, met toepassing van artikel 438 Wetboek van
Strafvordering niet ontvankelijk is;
B. Onderzoek van de middelen
Overwegende dat de middelen uitsluitend gericht zijn tegen het bestreden ar-
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rest van 25 februari 2005 dat uitspraak doet over het herstel;
1. Eerste middel
1.1. Eerste onderdeel
Overwegende dat eiser aanvoert dat uit de limitatieve opsomming van de stedenbouwmisdrijven in artikel 146 Stedenbouwdecreet volgt dat de strafrechter
niet verder het herstel kan bevelen noch de stedenbouwkundig inspecteur daaromtrent mag vorderen zodra een regularisatievergunning werd afgeleverd die, bij
gebrek aan vernietiging of schorsing door de Raad van State, definitief is geworden, zelfs wanneer de strafrechter met toepassing van artikel 159 Grondwet de
onwettigheid van deze regularisatie vaststelt;
Overwegende dat de rechtskracht van de regularisatie wordt bepaald door haar
wettigheid, los van elke bestraffing; dat meer bepaald, de eventuele niet verdere
strafbaarstelling van de uitvoering of instandhouding van werken waarvan alleen
de strafrechter de onwettigheid van de vergunning vaststelt, niet meebrengt dat
een door de strafrechter onwettig bevonden regularisatievergunning, bij afwezigheid van vernietiging of schorsing, de voordien uit een vastgesteld bouwmisdrijf
ontstane onwettige toestand doet ophouden;
Overwegende dat, krachtens artikel 159 Grondwet dat in algemene bewoordingen is opgesteld en geen onderscheid maakt in de bedoelde akten, de hoven en
rechtbanken alleen de besluiten en verordeningen toepassen die overeenstemmen
met de wet; dat aldus niet alleen de Raad van State, maar ook de strafrechter de
wettigheid van de regularisatievergunning moet onderzoeken;
Overwegende dat weliswaar het niet aan de stedenbouwkundig inspecteur toekomt ambtshalve zonder tussenkomst van de rechter een onwettig verleende vergunning in te trekken; dat geen intrekking is, het geval wanneer, na vaststelling
van een onwettigheid in de regularisatie door de rechter, de stedenbouwkundig
inspecteur de herstelvordering instelt of voortzet; dat deze bevoegdheid niet vervalt door de omstandigheid dat bij de Raad van State de vernietiging van de vergunning kon worden verzocht en dat, bij ontstentenis daarvan, deze definitief is
geworden;
Overwegende dat de appèlrechters vaststellen dat de regularisatievergunning
onwettig is daar zij geen betrekking heeft op een bestaand gebouw zoals vereist
door het artikel 145bis, §1, 1°, Stedenbouwdecreet;
Dat zij door deze vergunning niet toe te passen, artikel 159 Grondwet naleven;
Overwegende dat, waar artikel 159 Grondwet de appèlrechters verbod oplegt
toepassing te maken van de onwettige regularisatievergunning en, bijgevolg, eiser het voordeel toe te kennen van een regularisatie welke voormelde vergunning
hem ten onrechte verleent, het aan de appèlrechters staat het gevorderde herstel
te bevelen na daartoe vooraf het standpunt van de stedenbouwkundig inspecteur
te hebben ingewonnen;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
(...)
1.3. Derde onderdeel
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Overwegende dat het onderdeel niet verduidelijkt waardoor de aangevoerde
onwettigheid artikel 1138, 2° Gerechtelijk Wetboek schendt en het beschikkingsbeginsel miskent;
Dat het onderdeel in zoverre niet ontvankelijk is;
Overwegende dat voor het overige, geen wetsbepaling verbiedt dat de rechter,
wanneer hij het geraadzaam of noodzakelijk acht, de stedenbouwkundige inspecteur uitnodigt om opnieuw standpunt in te nemen over het door hem gevorderde
herstel; dat een eventuele wijziging van dit standpunt tijdens het debat nog niet
wijst op een beïnvloeding door de rechter of een gebrek aan onpartijdigheid;
Dat het onderdeel in zoverre faalt naar recht;
(...)
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt de cassatieberoepen;
Veroordeelt eiser in de kosten.
13 september 2005 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Goethals – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-generaal – Advocaat: mr. B. Van Dorpe, Kortrijk.

Nr. 425
2° KAMER - 13 september 2005

1º VALSHEID EN GEBRUIK VAN VALSE STUKKEN - WETTELIJKE
BESTANDDELEN - BESCHERMD GESCHRIFT - BEGRIP – FOTOKOPIE.
2º HELING - WETTELIJKE BESTANDDELEN - KENNIS VAN DE WEDERRECHTELIJKE
OORSPRONG - BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER.
3º MILIEURECHT - MESTDECREET - ARTIKEL 2 MESTDECREET - BEPALING DAT DE
EIGENAAR VAN HET VEE ALS PRODUCENT VAN DE MESTSTOFFEN WORDT BESCHOUWD –
DRAAGWIJDTE.
4º MILIEURECHT - MESTDECREET - ARTIKEL 2 MESTDECREET - BEPALING DAT DE
EIGENAAR VAN HET VEE ALS PRODUCENT VAN DE MESTSTOFFEN WORDT BESCHOUWD - VERKOOP
VAN HET VEE MET EIGENDOMSVOORBEHOUD VOOR DE VERKOPER - CONTRACTUELE REGELING VAN
DE VERPLICHTINGEN VAN HET MESTDECREET – TOEPASSING.
1º Opdat er sprake zou zijn van een beschermd geschrift waarvan de vervalsing krachtens
artikel 196 Strafwetboek strafbaar is, is niet vereist dat het gaat om een origineel
document, een eensluidend afschrift of een geschrift met bijzondere bewijswaarde; het
volstaat dat het geschrift in zekere mate tot bewijs kan strekken, dit is zich aan het
openbaar vertrouwen opdringt, zodat de overheid of particulieren die er kennis van
nemen of aan wie het wordt voorgelegd kunnen overtuigd zijn van de waarachtigheid van
de rechtshandeling of het rechtsfeit in dat geschrift vastgelegd of kunnen gerechtigd zijn
daaraan geloof te hechten: dit kan het geval zijn voor de fotokopie van een origineel
document, die in het maatschappelijk verkeer is gebracht en daardoor in een zekere
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mate tot het bewijs van een rechtshandeling of een rechtsfeit kan dienen1. (Artt. 193, 196
en 197 Sw.)
2º De rechter kan de wetenschap van de wederrechtelijke oorsprong van de geheelde zaak
afleiden uit alle feitelijke omstandigheden die noodzakelijk argwaan moeten wekken bij
degene die het bezit ervan verkrijgt2. (Art. 505, 1° Sw.)
3º en 4° Artikel, 2, tweede lid, 28° Mestdecreet dat bepaalt dat voor de toepassing van dit
decreet, dat krachtens artikel 2, eerste lid, tot doel heeft de bescherming van het
leefmilieu tegen de verontreiniging als gevolg van de productie en het gebruik van
meststoffen, onder producent wordt verstaan de eigenaar van het vee dat op een bedrijf
wordt gehouden, heeft enkel betrekking op de vraag wie als producent van meststoffen
moet worden beschouwd, maar heeft niets uitstaande met het eigendomsrecht op het
vee dat die meststoffen produceert; deze bepaling sluit niet uit dat bij een verkoop van
vee met eigendomsvoorbehoud van de verkoper tot de volledige betaling, de door het
Mestdecreet opgelegde verplichtingen, waaronder de te vervullen aangifteformaliteiten,
contractueel aan de koper worden overgedragen. (Art. 2, eerste en tweede lid, 28°
Mestdecreet)
(C. e.a. T. BROKKING'S VEEVOEDERFABRIEKEN BELGIË N.V.)

ARREST

(A.R. P.05.0372.N)

I. Bestreden beslissing
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest, op 10 februari 2005 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
De eisers stellen in een memorie respectievelijk drie middelen en een middel
voor. Die memories zijn aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.
IV. Beslissing van het Hof
A. Onderzoek van de middelen van de eiser sub I
1. Eerste middel
1.1. Eerste onderdeel
Overwegende dat opdat er sprake zou zijn van een beschermd geschrift waarvan de vervalsing krachtens artikel 196 Strafwetboek strafbaar is, niet vereist is
dat het gaat om een origineel document, een eensluidend afschrift of een geschrift met bijzondere bewijswaarde; dat het volstaat dat het geschrift in een zekere mate tot bewijs kan strekken, dit is zich aan het openbaar vertrouwen opdringt zodat de overheid of particulieren die er kennis van nemen of aan wie zij
wordt voorgelegd, kunnen overtuigd zijn van de waarachtigheid van de rechts1 Cass., 21 juni 2005, A.R. P.05.0073.N, nr. 360; 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., Gent, Story-Scientia, 1975, nr. 35.
2 Cass., 9 juni 1999, A.R. P.99.0231.F, nr. 340; 5 okt. 1999, A.R. P.98.0082.N, nr. 504.
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handeling of het rechtsfeit in dat geschrift vastgelegd of kunnen gerechtigd zijn
daaraan geloof te hechten;
Overwegende dat dit het geval kan zijn voor de fotokopie van een origineel
document, die gebracht is in het maatschappelijk verkeer en daardoor in een zekere mate tot bewijs van een rechtshandeling of een rechtsfeit kan dienen;
Dat het onderdeel, dat uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt naar recht;
(...)
2. Tweede middel
(...)
2.4. Vierde onderdeel
Overwegende dat de rechter de wetenschap van de wederrechtelijke oorsprong
van de geheelde zaak kan afleiden uit alle feitelijke omstandigheden die noodzakelijk argwaan moeten wekken bij degene die het bezit ervan verkrijgt;
Dat het onderdeel dat uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt naar recht;
(...)
B. Onderzoek van het middel van de eiser sub II
1. Eerste onderdeel
Overwegende dat artikel 2, eerste lid, van het decreet van de Vlaamse Raad
van 23 januari 1991 inzake de bescherming van het leefmilieu tegen de verontreiniging door meststoffen (hierna Mestdecreet) bepaalt dat dit decreet tot doel
heeft de bescherming van het leefmilieu tegen de verontreiniging als gevolg van
de productie en het gebruik van meststoffen; dat overeenkomstig het tweede lid,
28°, van dat artikel, voor de toepassing van dat decreet onder producent wordt
verstaan de eigenaar van het vee dat op een bedrijf wordt gehouden;
Overwegende dat deze bepaling enkel betrekking heeft op de vraag wie als
producent van meststoffen als gevolg van de veeteelt in de zin van het Mestdecreet moet worden beschouwd, maar niets uitstaande heeft met het eigendomsrecht op het vee dat die meststoffen produceert; dat deze bepaling niet uitsluit dat
bij een verkoop van vee met eigendomsvoorbehoud van de verkoper tot de volledige betaling, de door het Mestdecreet opgelegde verplichtingen, waaronder de
te vervullen aangifteformaliteiten, contractueel aan de koper worden overgedragen;
Dat het onderdeel, dat uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt naar recht;
(...)
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt de cassatieberoepen;
Veroordeelt de eisers in de kosten.
13 september 2005 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Maffei – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-gene-
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raal – Advocaten: mrs. B. Spriet, Turnhout en J. Fransen, Hasselt.

Nr. 426
2° KAMER - 13 september 2005

CASSATIEMIDDELEN — STRAFZAKEN — NIEUW MIDDEL - MIDDEL DAT AANVOERT DAT
VERWEERDER SLECHTS VOOR HET EERST IN HOGER BEROEP SCHADEVERGOEDING VORDERDE VERWEER NIET AANGEVOERD IN HOGER BEROEP WAAR ENKEL DE GEGRONDHEID VAN DE VORDERING
WERD BETWIST.
Nieuw en derhalve niet ontvankelijk is het middel dat aanvoert dat de verweerder slechts
voor het eerst in hoger beroep schadevergoeding heeft gevorderd, wanneer uit de
stukken waarop het Hof vermag acht te slaan niet blijkt dat eiser dit verweer reeds voor
de appèlrechters heeft aangevoerd, maar daar enkel de gegrondheid van die vorderingen
heeft betwist.
(V. T. P. e.a.)

ARREST

(A.R. P.05.0457.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen de vonnissen, op 15 september 1993, 28
juni 1995, 28 februari 1996 en 2 maart 2005 in hoger beroep gewezen door de
Correctionele Rechtbank te Tongeren.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Ghislain Dhaeyer heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
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
(...)
B. Onderzoek van de middelen
1. Eerste middel
Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, niet
blijkt dat eiser voor de appèlrechters heeft aangevoerd dat de verweerders sub 3
en 4 voor het eerst in hoger beroep schadevergoeding hebben gevorderd; dat eiser enkel de gegrondheid van die vorderingen heeft betwist;
Dat het middel nieuw, mitsdien niet ontvankelijk is;
2. Overige middelen
Overwegende dat, gelet op de hierna te verlenen akte van de afstand, de middelen niet moeten worden beantwoord;
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OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verleent akte van de afstand;
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige;
Veroordeelt eiser in de kosten.
13 september 2005 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Dhaeyer – Andersluidende conclusie1 van de h. Duinslaeger, advocaatgeneraal – Advocaat: mr. De Gryse.

Nr. 427
2° KAMER - 13 september 2005

1º WEGVERKEER — WEGVERKEERSWET — WETSBEPALINGEN — ARTIKEL 48 ARTIKEL 48.1° - BESTUREN VAN EEN MOTORVOERTUIG SPIJTS VERVAL - ARTIKEL 38, §3
WEGVERKEERSWET - VERVAL VAN HET RECHT TOT STUREN UITGESPROKEN ALS STRAF MOGELIJKHEID OM HET HERSTEL IN HET RECHT TOT STUREN AFHANKELIJK TE MAKEN VAN EXAMENS
EN ONDERZOEKEN.
2º WEGVERKEER — WEGVERKEERSWET — WETSBEPALINGEN — ARTIKEL 38 ARTIKEL 38, §3 - VERVAL VAN HET RECHT TOT STUREN UITGESPROKEN ALS STRAF MOGELIJKHEID OM HET HERSTEL IN HET RECHT TOT STUREN AFHANKELIJK TE MAKEN VAN EXAMENS
EN ONDERZOEKEN.
3º STRAF — ALGEMEEN. STRAF EN MAATREGEL. WETTIGHEID - ARTIKEL 38,
§3 WEGVERKEERSWET - VERVAL VAN HET RECHT TOT STUREN UITGESPROKEN ALS STRAF ARTIKEL 48.1° WEGVERKEERSWET - BESTUREN VAN EEN MOTORVOERTUIG SPIJTS VERVAL MOGELIJKHEID OM HET HERSTEL IN HET RECHT TOT STUREN AFHANKELIJK TE MAKEN VAN EXAMENS
EN ONDERZOEKEN.
1º, 2° en 3° Wanneer, zoals in geval van inbreuk op artikel 48.1° Wegverkeerswet, het
verval wordt uitgesproken als straf, biedt artikel 38, §3 Wegverkeerswet de rechter de
mogelijkheid het herstel in het recht tot sturen afhankelijk te maken van het slagen voor
een theoretisch examen, een praktisch examen, een geneeskundig onderzoek en een
psychologisch onderzoek.
(M.)

1 Het openbaar ministerie concludeerde tot de vernietiging van het bestreden vonnis van 2 maart
2005 in zoverre dit uitspraak deed over de litigieuze civielrechtelijke vordering omdat, naar zijn
oordeel, de civielrechtelijke vordering voor de strafrechter slechts kan worden ingesteld terzelfdertijd
als de strafvordering en niet voor het eerst in hoger beroep: Cass., 21 okt. 1929, Pas. 1929, I, 333; zie
ook Cass., 15 feb. 1978, A.C. 1977-78, 714; 12 sept. 1978, A.C. 1978-79, 37; R. DECLERCQ,
Beginselen van Strafrechtspleging, 3de ed., 2003, p. 964, nr. 2238;M. FRANCHIMONT, A. JACOBS en A.
MASSET, Manuel de procédure pénale, Ed. du Jeune Barreau de Liège, 1989, p. 147, voetnoot 152 en
p. 157.
In zijn antwoord op het middel preciseert het Hof dat eiser voor de appèlrechters "enkel de
gegrondheid van die vorderingen heeft betwist". Dit wijst erop dat, naar het oordeel van het Hof, het
hier een probleem van (on)ontvankelijkheid van de civielrechtelijke vordering betreft, eerder dan een
probleem van bevoegdheid van de strafrechter (waarvan de regels immers de openbare orde raken).
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ARREST

(A.R. P.05.0466.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis, op 22 februari 2005 in hoger
beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Gent.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Luc Van hoogenbemt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser stelt in een memorie twee middelen voor. Die memorie is aan dit arrest
gehecht en maakt daarvan deel uit.
IV. Beslissing van het Hof
A. Onderzoek van de middelen
(...)
2. Tweede middel
Overwegende dat het middel uitsluitend gericht is tegen het afhankelijk maken
van het herstel in het recht tot sturen van voorafgaande onderzoeken, opgelegd
wegens de inbreuken op artikel 48.1° Wegverkeerswet (telastleggingen D en H);
Overwegende dat de inbreuk op artikel 48.1° Wegverkeerswet (telastleggingen
D en H) gestraft wordt met gevangenisstraf van vijftien dagen tot een jaar en met
geldboete van 500 euro tot 2.000 euro of met een van die straffen alleen en met
het verval van het recht tot het besturen van een motorvoertuig voor een duur
van ten minste drie maanden en ten hoogste vijf jaar of voorgoed;
Dat wanneer, zoals in geval van inbreuk op artikel 48.1° Wegverkeerswet, het
verval wordt uitgesproken als straf, artikel 38, §3, Wegverkeerswet de rechter de
mogelijkheid biedt het herstel in het recht tot sturen afhankelijk te maken van het
slagen voor een theoretisch examen, een praktisch examen, een geneeskundig
onderzoek en een psychologisch onderzoek;
Dat het middel faalt naar recht;
(...)
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiser in de kosten.
13 september 2005 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Van hoogenbemt – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-generaal – Advocaat: mr. E. Van Loo, Gent.
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Nr. 428
2° KAMER - 13 september 2005

1º STEDENBOUW — HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT.
BETALING VAN EEN MEERWAARDE - BEVEL OM DE PLAATS IN DE VORIGE STAAT TE
HERSTELLEN - VORIGE STAAT – BEGRIP.
2º STEDENBOUW — ALLERLEI - ARTIKEL 146, VIERDE LID STEDENBOUWDECREET 1999,
ZOALS GEWIJZIGD BIJ DECREET VAN 4 JUNI 2003 - AGRARISCH GEBIED MET EEN BIJZONDERE
WAARDE – BEGRIP.
1º De bepaling van artikel 149, §1 Stedenbouwdecreet 1999, volgens welke de rechtbank
naast de straf, op vordering van de stedenbouwkundig inspecteur of van het college van
burgemeester en schepenen, kan 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, moet zo worden verstaan dat de rechter verplicht is het herstel
te bevelen, zodra dit noodzakelijk is om de gevolgen van de overtreding te doen
verdwijnen; hieruit volgt dat herstellen in de vorige staat niet betekent dat de plaats moet
hersteld worden in een materiële toestand die identiek is aan de toestand die vóór de
bouwovertreding bestond, maar dat het herstellen van de plaats in de vorige toestand
ook kan inhouden dat de illegale constructie volledig of gedeeltelijk wordt afgebroken,
met inbegrip van de vóór de bouwovertreding op die plaats reeds bestaande constructie
die in de wederrechtelijke constructie is geïntegreerd en aldus één geheel uitmaakt1.
2º Een "landschappelijk waardevol agrarisch gebied" is een "agrarisch gebied met
bijzondere waarde" in de zin van artikel 146, vier lid Stedenbouwdecreet2.
(S. T. GEWESTELIJK STEDENBOUWKUNDIG INSPECTEUR voor het grondgebied van de PROVINCIE WESTVLAANDEREN)

ARREST

(A.R. P.05.0479.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 4 maart 2005 gewezen door
het Hof van Beroep te Gent, correctionele kamer.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Etienne Goethals heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser stelt in een memorie 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 volgens artikel 149, §1, Stedenbouwdecreet 1999, de recht1 Cass., 4 april 2000, A.R. P.98.0697.N, nr. 221; 5 juni 2001, A.R. P.99.1455.N, nr. 331; 13 sept.
2005, A.R. P.05.0522.N, nr. 429.
2 Cass., 22 feb. 2005, A.R. P.04.1346.N, nr. 109 met concl. van procureur-generaal DE SWAEF.
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bank naast de straf, op vordering van de stedenbouwkundig inspecteur of van het
college van burgemeester en schepenen, kan 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; dat die bepaling zo moet
worden verstaan dat de rechter verplicht is het herstel te bevelen, zodra dit noodzakelijk is om de gevolgen van de overtreding te doen verdwijnen;
Dat hieruit volgt dat herstellen in de vorige staat niet betekent dat de plaats
moet hersteld worden in een materiële toestand die identiek is aan de toestand
die vóór de bouwovertreding bestond; dat het herstellen van de plaats in de vorige toestand ook kan inhouden dat de illegale constructie volledig of gedeeltelijk
wordt afgebroken, met inbegrip van de vóór de bouwovertreding op die plaats
reeds bestaande constructie die in de wederrechtelijke constructie is geïntegreerd
en aldus één geheel uitmaakt;
Overwegende dat de appèlrechters dienaangaande oordelen: "Vermits de verbouwingswerken zo ingrijpend waren, wordt terecht gevorderd dat het herstel de
afbraak van het geheel van de aldus tot stand gebrachte constructie omvat en niet
het opnieuw omvormen tot een schuur en stallen onder 1 dak met een aan de achtergevel aangebouwd bijwerk. Herstel in de vorige toestand houdt niet in dat de
plaats moet worden hersteld in een materiële toestand die identiek is aan de toestand die vóór de bouwovertreding bestond, wat in feite gelet precies op het ingrijpend karakter van de verbouwing niet mogelijk is";
Dat zij met die redenen hun beslissing naar recht verantwoorden;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
2. Tweede middel
Overwegende dat het middel, in zoverre het aanvoert dat de werken niet gelegen zijn in landschappelijk waardevol agrarisch gebied, opkomt tegen de beoordeling van feiten door de rechter en het Hof verplicht tot een onderzoek van feiten waarvoor het niet bevoegd is;
Dat het middel in zoverre niet ontvankelijk is;
Overwegende voor het overige dat een "landschappelijk waardevol agrarisch
gebied" een "agrarisch gebied met bijzondere waarde" is, in de zin van artikel
146, vierde lid, Stedenbouwdecreet 1999;
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 eiser in de kosten.
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13 september 2005 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Goethals – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. R. Peeters, Brussel, D. Vandenbulcke, Brussel, I. Van Wymersch, Brussel en V. Tollenaere, Gent.

Nr. 429
2° KAMER - 13 september 2005

1º STEDENBOUW — ALLERLEI - ARTIKEL 99, §1 STEDENBOUWDECREET 1999, ZOALS
GEWIJZIGD BIJ DECREET VAN 4 JUNI 2003 - AANMERKELIJKE RELIËFWIJZIGING VAN DE BODEM BEGRIP – CRITERIUM.
2º STEDENBOUW — HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT.
BETALING VAN EEN MEERWAARDE - BEVEL OM DE PLAATS IN DE VORIGE STAAT TE
HERSTELLEN - VORIGE STAAT – BEGRIP.
1º Uit artikel 99, §1, eerste lid, 4° Stedenbouwdecreet 1999 dat bepaalt dat niemand
zonder voorafgaande stedenbouwkundige vergunning het reliëf van de bodem
aanmerkelijk mag wijzigen en artikel 99, §1, vijfde lid, dat bepaalt dat als aanmerkelijke
reliëfwijziging onder meer beschouwd wordt elke aanvulling, ophoging, uitgraving of
uitdieping die de aard of de functie van het terrein wijzigt, volgt dat niet de omvang van
de hoogte- of dieptewijziging op zich, maar wel de invloed van deze wijziging op de
bestemming, het feitelijk gebruik of het uitzicht van het terrein voor de vereiste van een
voorafgaande vergunning determinerend is1.
2º De bepaling van artikel 149, §1 Stedenbouwdecreet 1999, volgens welke de rechtbank
naast de straf, op vordering van de stedenbouwkundig inspecteur of van het college van
burgemeester en schepenen, kan 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, moet zo worden verstaan dat de rechter verplicht is het herstel
te bevelen, zodra dit noodzakelijk is om de gevolgen van de overtreding te doen
verdwijnen; hieruit volgt dat herstellen in de vorige staat niet betekent dat de plaats moet
hersteld worden in een materiële toestand die identiek is aan de toestand die vóór de
bouwovertreding bestond, maar dat het herstellen van de plaats in de vorige toestand
ook kan inhouden dat grondwerken en aanplantingen moeten worden verricht om het
terrein in overeenstemming te brengen met zijn bestemming of omgeving, ook al stelt de
rechter niet vast dat vóór de bouwovertreding daarop een identieke begroeiing bestond2.
(V.)

ARREST

(A.R. P.05.0522.N)

I. Bestreden beslissing
1 Memorie van Toelichting, Parl. St. Vl. Parl. 1998-1999, nr. 1332/1, 53-54; B. BOUCKAERT en T. DE
WAELE, “Ruimtelijke ordening en Stedenbouw in het Vlaamse Gewest”, (C.D.P.K., nr. 6), nr. 127; B.
HUBEAU en W. VANDEVYVERE, (ed), Handboek ruimtelijke ordening en stedenbouw, Die Keure, 2004,
p. 533, nr. 27.
2 Zie Cass., 4 april, 2000, A.R. P.98.0697.N, nr. 221; 5 juni 2001, A.R. P.99.1455.N, nr. 331; 13
sept. 2005, A.R. P.05.0479.N, nr. 428.
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Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 9 maart 2005 gewezen door
het Hof van Beroep te Antwerpen, correctionele kamer.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Etienne Goethals heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser stelt in een memorie 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 99, §1, eerste lid, 4°, Stedenbouwdecreet 1999 bepaalt dat niemand zonder voorafgaande stedenbouwkundige vergunning het reliëf van de bodem aanmerkelijk mag wijzigen; dat overeenkomstig het vijfde lid,
als aanmerkelijke reliëfwijziging zoals bedoeld in het eerste lid, 4°, onder meer
wordt beschouwd elke aanvulling, ophoging, uitgraving of uitdieping die de aard
of de functie van het terrein wijzigt;
Overwegende dat uit deze bepaling volgt dat niet de omvang van hoogte- of
dieptewijziging, maar wel de invloed van deze wijziging op de bestemming, het
feitelijk gebruik of het uitzicht van het terrein voor de vereiste van een voorafgaande vergunning determinerend is;
Overwegende dat de appèlrechters oordelen "dat in een bosgebied in de regel
geen plaats is voor een met steen verharde parkeerplaats met dergelijke omvang
en nooduitweg/brandweg zodat de aldaar door (eiser) aldus aangelegde parking
wel degelijk als een aanmerkelijke reliëfwijziging dient aangezien [te worden] in
de zin van artikel 99 §1 4° van het Decreet van 18 mei 1999, los van de bewering
als zou het slechts om enkele centimeters gaan, nu het aanmerkelijke karakter
van dergelijke reliëfwijziging geen kwantitatief criterium uitmaakt doch dient
beoordeeld [te worden] in het licht van de aard en functie van het terrein waarmee de bestemming, het feitelijk gebruik en het uitzicht ervan bedoeld worden";
Dat zij met die motivering hun beslissing naar recht verantwoorden;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
2. Tweede middel
Overwegende dat volgens artikel 149, §1, Stedenbouwdecreet 1999, de rechtbank naast de straf, op vordering van de stedenbouwkundig inspecteur of van het
college van burgemeester en schepenen, kan 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; dat die bepaling zo moet
worden verstaan dat de rechter verplicht is het herstel te bevelen, zodra dit noodzakelijk is om de gevolgen van de overtreding te doen verdwijnen;
Dat hieruit volgt dat herstellen in de vorige staat niet betekent dat de plaats
moet hersteld worden in een materiële toestand die identiek is aan de toestand
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die vóór de bouwovertreding bestond; dat het herstellen van de plaats in de vorige toestand ook kan inhouden dat grondwerken en aanplantingen moeten worden
verricht om het terrein in overeenstemming te brengen met zijn bestemming of
zijn omgeving, ook al stelt de rechter niet vast dat vóór de bouwovertreding
daarop een identieke begroeiing bestond;
Dat het middel faalt naar recht;
B. Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvor-dering
Overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorge-schreven
rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is
gewezen;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiser tot de kosten.
13 september 2005 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Goethals – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-generaal – Advocaat: mr. Verbist.

Nr. 430
2° KAMER - 13 september 2005

1º RECHTBANKEN — STRAFZAKEN — STRAFVORDERING - BEVOEGDHEID – GRENZEN.
2º HOGER BEROEP — STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN
INBEGREPEN) — ALGEMEEN - STRAFVORDERING - BEVOEGDHEID – GRENZEN.
3º RECHTBANKEN — STRAFZAKEN — STRAFVORDERING - CORRECTIONELE OF
POLITIERECHTBANK - KWALIFICATIE VAN DE FEITEN - VERPLICHTING VAN DE RECHTER.
4º ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER STRAFZAKEN - STRAFVORDERING - HERKWALIFICATIE VAN DE FEITEN - BEOORDELING OF DIE
FEITEN WERKELIJK HET VOORWERP UITMAKEN VAN DE VERVOLGING - GRENZEN - MARGINALE
TOETSING.
5º CASSATIE — BEVOEGDHEID VAN HET HOF — ALLERLEI - STRAFZAKEN STRAFVORDERING - HERKWALIFICATIE VAN DE FEITEN DOOR HET VONNISGERECHT ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR HET VONNISGERECHT OF DIE FEITEN WERKELIJK HET
VOORWERP UITMAKEN VAN DE VERVOLGING - GRENZEN - MARGINALE TOETSING.
1º en 2° De vonnisgerechten in strafzaken mogen geen uitspraak doen over feiten die niet
bij die gerechten aanhangig zijn en de appèlrechters mogen geen uitspraak doen over
andere feiten dan die waarop de beslissing van de eerste rechter betrekking had1. (Art.
182 Sv.)
3º

In

correctionele-

of

politiezaken

1 Cass., 23 sept. 1987, A.R. 6005, nr. 51.

maakt

de

verwijzingsbeschikking

van

een
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onderzoeksgerecht of de dagvaarding om voor het vonnisgerecht te verschijnen niet de
daarin vervatte kwalificatie bij de vonnisgerechten aanhangig, maar wel de feiten zoals zij
blijken uit de stukken van het onderzoek of het opsporingsonderzoek en die aan de
verwijzingsbeschikking of de dagvaarding ten grondslag lagen, die eerste kwalificatie is in
wezen voorlopig en het vonnisgerecht, ook in hoger beroep, heeft het recht en de plicht
om, mits het recht van verdediging wordt geëerbiedigd, aan de ten laste gelegde feiten
hun juiste omschrijving te geven2. (Art. 182 Sv.)
4º en 5° De strafrechter beoordeelt onaantastbaar, op grond van de gegevens van de
verwijzingsbeschikking of de dagvaarding en van het strafdossier, of de feiten die hij
onder de verbeterde omschrijving bewezen verklaart, werkelijk die zijn welke het
voorwerp uitmaken van de vervolging of daaraan ten grondslag liggen; het Hof gaat enkel
na of de rechter uit zijn vaststellingen geen gevolgen trekt die daarmee geen verband
houden of op grond daarvan niet kunnen worden verantwoord.
(G. e.a.)

ARREST

(A.R. P.05.0657.N)

I. Bestreden beslissing
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest, op 30 maart 2005 gewezen
door het Hof van Beroep te Antwerpen, correctionele kamer.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Luc Van hoogenbemt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger 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
A. Onderzoek van het middel
1. Eerste onderdeel
Overwegende dat de vonnisgerechten geen uitspraak mogen doen over feiten
die niet bij die gerechten aanhangig zijn gemaakt; dat de appèlrechters geen uitspraak mogen doen over andere feiten dan die waarop de beslissing van de eerste
rechter betrekking had;
Overwegende dat, in correctionele of politiezaken, de verwijzingsbeschikking
van een onderzoeksgerecht of de dagvaarding om voor het vonnisgerecht te verschijnen niet de daarin vervatte kwalificatie bij de vonnisgerechten aanhangig
maakt maar de feiten zoals zij blijken uit de stukken van het onderzoek of het opsporingsonderzoek en die aan de verwijzingsbeschikking of dagvaarding ten
grondslag lagen; dat die eerste kwalificatie in wezen voorlopig is en dat het vonnisgerecht, ook in hoger beroep, het recht en de plicht heeft om, mits het recht
van verdediging wordt geëerbiedigd, aan de ten laste gelegde feiten hun juiste
omschrijving te geven;
2 Cass., 23 sept. 1987, A.R. 6005, nr. 51; 8 dec. 1992, A.R. 5908, nr. 774; 7 sept. 1994, A.R.
P.94.1051.F, nr. 364; 28 jan. 1997, A.R. P.96.0039.N, nr. 51; 25 nov. 1997, A.R. P.95.1350.N, nr.
500; 21 juni 2000, A.R. P.00.0446.F, nr. 389, 23 okt. 2002, A.R. P.02.0958.F, nr. 561.
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Overwegende dat de strafrechter daarbij, op grond van de gegevens van de
verwijzingsbeschikking of de dagvaarding en van het strafdossier, onaantastbaar
oordeelt of de feiten die hij onder de verbeterde omschrijving bewezen verklaart,
werkelijk die zijn welke het voorwerp uitmaken van de vervolgingen of daaraan
ten grondslag liggen;
Dat het Hof enkel nagaat of de rechter uit zijn vaststellingen geen gevolgen
trekt die daarmee geen verband houden of op grond daarvan niet kunnen worden
verantwoord;
Overwegende dat het onderdeel, in zoverre het opkomt tegen die beoordeling
van feiten door de rechter, niet ontvankelijk is;
Overwegende dat de eisers werden vervolgd wegens inbreuken op de Vreemdelingenwet en op de artikelen 380, §§3 en 4, Strafwetboek, gepleegd te SintTruiden op 27 juni 2001;
Overwegende dat de appèlrechters de eisers uit dien hoofde veroordelen, na
correctie van de tijdsomschrijving zoals hierna bepaald, op grond dat:
- uit de bewoordingen en de omstandigheden van de verwijzingsbeschikking
blijkt dat de telastleggingen, waarvan de telastleggingen A, B, C, F en G een
voortdurend misdrijf uitmaken, "geen betrekking kunnen hebben op een feit of
op een geheel van feiten die in de tijd af te bakenen zijn op één dag";
- "uit de gegevens en omstandigheden van het strafdossier blijkt dat het volledige onderzoek betrekking had op de activiteiten om en rond de bar 'H. S.' vanaf
de opening ervan op 1 december 2000 tot op 27 juni 2001, datum waarop een
huiszoeking gebeurde en er in feite voorlopig een eind werd gesteld aan de activiteiten in de instelling";
- "uit de structuur van de inleidende akte, met een onderverdeling tussen minderjarige(n) en meerderjarige met naam genoemde slachtoffers, vaststaat dat enkel de strafbare gedragingen ten aanzien van deze op beperkende wijze vermelde
dames, voor de bodemrechter aanhangig werden gemaakt";
Dat zij op basis van deze gezamenlijke elementen oordelen dat de datum van
de telastleggingen bij materiële vergissing verkeerdelijk in de tijd afgebakend
werd op één dag maar in werkelijkheid luidt:
- voor de telastlegging A, tussen 2 juni 2001 en 28 juni 2001,
- voor de telastleggingen B, D en E, tussen 18 juni 2001 en 28 juni 2001,
- voor de telastlegging C, van 19 juni 2001 tot 27 juni 2001,
- voor de telastleggingen F en H, tussen 2 juni 2001 en 28 juni 2001,
- voor de telastlegging G, van 3 juni 2001 tot 27 juni 2001;
Dat de eisers van deze wijzigingen werden verwittigd en zich hieromtrent hebben kunnen verdedigen;
Dat de appèlrechters uitdrukkelijk vaststellen dat door deze preciseringen de
feiten die het voorwerp waren van het strafonderzoek en de strafvervolging, ongemoeid gelaten worden;
Overwegende dat de appèlrechters uit de door hen gedane vastgestelde feiten
en omstandigheden geen gevolgen trekken die daarmee geen verband houden of

1632

HOF VAN CASSATIE

13.9.05 - Nr. 430

op grond daarvan niet kunnen worden verantwoord;
Dat het onderdeel in zoverre niet kan worden aangenomen;
Overwegende dat hieruit volgt dat het arrest van de bedoelde verwijzingsbeschikking een uitlegging geeft die met de bewoordingen ervan niet onverenigbaar is en derhalve de bewijskracht ervan niet miskent;
Dat het onderdeel in zoverre feitelijke grondslag mist;
(...)
B. Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
Overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is
gewezen;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt de cassatieberoepen;
Veroordeelt de eisers in de kosten.
13 september 2005 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Van hoogenbemt – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. R. Verstraeten, Brussel en C. De Baets, Brussel.

Nr. 431
2° KAMER - 13 september 2005

1º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — TERMIJNEN VOOR CASSATIEBEROEP EN
BETEKENING — STRAFVORDERING — EINDBESLISSING - CASSATIEBEROEP TEGEN DE
VERWIJZINGSBESCHIKKING VAN DE RAADKAMER - VERWIJZINGSBESCHIKKING WAARTEGEN HOGER
BEROEP MOGELIJK WAS – VERZUIM OM HOGER BEROEP IN TE STELLEN – ONTVANKELIJKHEID.
2º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - HUISZOEKING - BEVEL TOT HUISZOEKING - NIETPRECISERING VAN DE OP TE SPOREN ZAKEN - AFWEZIGHEID VAN DE BEKLAAGDE TIJDENS DE
HUISZOEKING - VASTSTELLING VAN DE RECHTER DAT BEKLAAGDE OF EEN DERDE VOLDOENDE WAREN
INGELICHT OM MISBRUIKEN BIJ DE ZOEKING TE VOORKOMEN – GEVOLG.
3º RECHT VAN VERDEDIGING — STRAFZAKEN - ONDERZOEK IN STRAFZAKEN HUISZOEKING - BEVEL TOT HUISZOEKING - NIET-PRECISERING VAN DE OP TE SPOREN ZAKEN AFWEZIGHEID VAN DE BEKLAAGDE TIJDENS DE HUISZOEKING - VASTSTELLING VAN DE RECHTER DAT
BEKLAAGDE OF EEN DERDE VOLDOENDE WAREN INGELICHT OM MISBRUIKEN BIJ DE ZOEKING TE
VOORKOMEN

– GEVOLG.

4º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ARTIKEL 8 - RECHT OP EERBIEDIGING VAN PRIVÉLEVEN - STRAFZAKEN - ONDERZOEK IN
STRAFZAKEN - HUISZOEKING - BEVEL TOT HUISZOEKING - NIET-PRECISERING VAN DE OP TE SPOREN
ZAKEN - AFWEZIGHEID VAN DE BEKLAAGDE TIJDENS DE HUISZOEKING - VASTSTELLING VAN DE
RECHTER DAT BEKLAAGDE OF EEN DERDE VOLDOENDE WAREN INGELICHT OM MISBRUIKEN BIJ DE
ZOEKING TE VOORKOMEN

– GEVOLG.
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5º GRONDWET — GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE) — ARTIKEL 150 DRUKPERSMISDRIJF - BEVOEGDHEID VAN HET HOF VAN ASSISEN - UITZONDERING DRUKPERSMISDRIJVEN INGEGEVEN DOOR RACISME OF XENOFOBIE – DRAAGWIJDTE.
6º DRUKPERS (POLITIE OVER DE) - DRUKPERSMISDRIJF - ARTIKEL 150
GRONDWET - RACISME EN XENOFOBIE - NEGATIONISME - BEVOEGDHEID VAN DE CORRECTIONELE
RECHTBANK – DRAAGWIJDTE.
7º BEVOEGDHEID EN AANLEG — STRAFZAKEN — BEVOEGDHEID DRUKPERSMISDRIJF - ARTIKEL 150 GRONDWET - BEVOEGDHEID VAN HET HOF VAN ASSISEN UITZONDERING - RACISME EN XENOFOBIE - NEGATIONISME - BEVOEGDHEID VAN DE
CORRECTIONELE RECHTBANK – DRAAGWIJDTE.
1º Niet ontvankelijk is het cassatieberoep van de beklaagde dat ingesteld werd na de
eindbeslissing over de strafvordering tegen de verwijzingsbeschikking van de raadkamer,
wanneer hij als inverdenkinggestelde, overeenkomstig artikel 135, §2 Wetboek van
Strafvordering, zoals gewijzigd door de wet van 12 maart 1998, omwille van een
onregelmatigheid, verzuim of nietigheid van deze verwijzingsbeschikking, de
mogelijkheid had hiertegen hoger beroep in te stellen, maar nagelaten heeft dit
rechtsmiddel in te stellen; in dergelijk geval is het cassatieberoep immers gericht tegen
een niet in laatste aanleg gewezen beschikking1. (Artt. 135, §2, 407 en 416 Sv.)
2º, 3° en 4° Het niet-preciseren van de op te sporen zaken in het bevel tot huiszoeking,
noch de afwezigheid bij die zoeking van betrokkene leveren op zich een schending van
artikel 8 E.V.R.M. of een miskenning van het recht van verdediging op; er is geen
dergelijke schending of miskenning wanneer de rechter uit de omstandigheden vaststelt
dat de beklaagde of een derde over het voorwerp van de vervolging voldoende waren
ingelicht om hen toe te laten elk misbruik bij het uitvoeren van de zoeking vast te stellen,
te voorkomen of te onthullen2. (Art. 89bis Sv.)
5º, 6° en 7° Het gewijzigde artikel 150 Grondwet, dat de drukpersmisdrijven die door
racisme of xenofobie ingegeven zijn aan de bevoegdheid van de jury onttrekt, verwijst
niet naar enige bijzondere wetgeving, zodat de correctionele rechtbank ook bevoegd is
voor door racisme of xenofobie ingegeven drukpersmisdrijven die niet het voorwerp
uitmaken van strafvervolgingen met toepassing van de wet van 30 juli 1981 tot
bestraffing van bepaalde door racisme of xenofobie ingegeven daden.
(V. T. CENTRUM VOOR GELIJKHEID VAN KANSEN EN RACISMEBESTRIJDING e.a.)

ARREST

(A.R. P.05.0705.N)

I. Bestreden beslissing
Het eerste cassatieberoep is gericht tegen de beschikking van de raadkamer
van de Correctionele Rechtbank te Antwerpen van 26 maart 2003.
Het tweede cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 14 april 2005 gewezen door het Hof van Beroep te Antwerpen, correctionele kamer.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Etienne Goethals heeft verslag uitgebracht.
1 Zie Cass., 28 nov. 2001, A.R. P.01.1172.F, nr. 653; 5 juni 2002, A.R. P.02.0318.F, nr. 341 met
concl. van advocaat-generaal LOOP.
2 Zie Hof Mensenrechten, arrest VAN ROSSEM/BELGIË van 9 dec. 2004 (inzonderheid §45 en 47), T.
Strafr. 2005, nr. 1, p. 13 met noot F. SCHUERMANS, "Mensenrechtenhof en huiszoeking: een gespannen
huwelijk".
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Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
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. Ontvankelijkheid van het eerste cassatieberoep
Overwegende dat de eiser een miskenning van zijn recht van verdediging aanvoert doordat hij noch zijn raadsman werden verwittigd van de regeling van de
rechtspleging daar zij niet werden uitgenodigd voor de zitting van de raadkamer
van 26 maart 2003;
Overwegende dat artikel 135, §2, Wetboek van Strafvordering, zoals gewijzigd door de wet van 12 maart 1998, de inverdenkinggestelde de mogelijkheid
biedt hoger beroep in te stellen tegen de beschikking van de raadkamer onder
meer in geval van onregelmatigheden, verzuimen of nietigheden van de verwijzingsbeschikking;
Overwegende dat niet blijkt dat eiser hoger beroep tegen de verwijzingsbeschikking bij de kamer van inbeschuldigingstelling heeft ingesteld;
Dat het cassatieberoep tegen deze niet in laatste aanleg gewezen beschikking
niet ontvankelijk is;
B. Onderzoek van de middelen
(...)
2. Tweede middel
Overwegende dat het niet-preciseren van de op te sporen zaken in het bevel tot
huiszoeking noch de afwezigheid bij die zoeking van de betrokkene op zich een
schending van artikel 8 E.V.R.M..of een miskenning van het recht van verdediging opleveren; dat er geen dergelijke schending of miskenning is wanneer de
rechter uit de omstandigheden vaststelt dat de beklaagde of een derde over het
voorwerp van de vervolging voldoende waren ingelicht om hen toe te laten elk
misbruik bij het uitvoeren van de zoeking vast te stellen, te voorkomen of te onthullen;
Dat het middel in zoverre faalt naar recht;
Overwegende dat de appèlrechters oordelen dat te dezen geen dergelijke
schending of miskenning kan worden vastgesteld daar uit alle gegevens met zekerheid kan worden afgeleid dat de eiser steeds de kans heeft gehad controle uit
te oefenen op de huiszoekingen en de beslagen, en deze maatregelen nooit het
voorwerp van het onderzoek te buiten gingen;
Dat het middel, in zoverre het opkomt tegen dit oordeel in feite van de appèlrechters, niet ontvankelijk is;
(...)
4. Vierde middel
Overwegende dat het gewijzigde artikel 150 Grondwet, dat de drukpersmisdrijven die door racisme of xenofobie ingegeven zijn aan de bevoegdheid van de
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jury onttrekt, niet verwijst naar enige bijzondere wetgeving;
Dat de correctionele rechtbank ook bevoegd is voor door racisme of xenofobie
ingegeven drukpersmisdrijven die niet het voorwerp uitmaken van strafvervolgingen met toepassing van de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde
door racisme of xenofobie ingegeven daden;
Dat het middel faalt naar recht;
C. Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
Overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is
gewezen;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt de cassatieberoepen;
Veroordeelt eiser in de kosten.
13 september 2005 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Goethals – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. P. Noë, Gent, R. Verstraeten, Brussel en C. De Baets, Brussel.

Nr. 432
2° KAMER - 14 september 2005

1º WEGVERKEER — WEGVERKEERSWET — WETSBEPALINGEN — ARTIKEL 42 VERVAL VAN HET RECHT TOT STUREN - DEFINITIEVE VERVALLENVERKLARING - BLIJVENDE
ONGESCHIKTHEID – BEGRIP.
2º STRAF — ANDERE STRAFFEN - VERVAL VAN HET RECHT TOT STUREN WEGVERKEERSWET - ARTIKEL 42 - DEFINITIEVE VERVALLENVERKLARING - BLIJVENDE
ONGESCHIKTHEID – BEGRIP.
1º en 2° Naar luid van art. 42 Wegverkeerswet moet het verval van het recht tot sturen
uitgesproken worden wanneer, naar aanleiding van een veroordeling wegens overtreding
van de politie over het wegverkeer of wegens een verkeersongeval te wijten aan het
persoonlijk toedoen van de dader, de schuldige lichamelijk ongeschikt wordt bevonden
tot het besturen van een motorvoertuig, in welk geval het verval wordt uitgesproken,
hetzij definitief, hetzij voor een termijn gelijk aan de waarschijnlijke duur van de
ongeschiktheid, al naargelang deze blijvend of voorlopig blijkt te zijn; het blijvend karakter
van een ongeschiktheid kan niet worden afgeleid uit de omstandigheid alleen dat het
momenteel niet mogelijk is om het einde ervan te bepalen1.
(F.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.05.0402.F)
1 Cass., 9 feb. 2000, A.R. P.99.1497.F, nr. 102.
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I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, dat op 2 maart 2005 door de
Correctionele Rechtbank te Nijvel in hoger beroep is gewezen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiseres voert één middel aan in een memorie, waarvan een voor eensluidend
verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
IV. Beslissing van het Hof
A. In zoverre het cassatieberoep is gericht tegen de beslissing die eiseres wegens alcoholintoxicatie en overtredingen van het Wegverkeers-reglement veroordeelt:
Overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is
gewezen;
B. In zoverre het cassatieberoep is gericht tegen de beslissing die eiseres, wegens lichamelijke ongeschiktheid, definitief vervallen verklaart van het recht een
motorvoertuig te besturen:
Over het middel:
Overwegende dat naar luid van artikel 42 van de wet betreffende de politie
over het wegverkeer, verval van het recht tot sturen moet worden uitgesproken
wanneer, naar aanleiding van een veroordeling wegens overtreding van de politie
over het wegverkeer of wegens een verkeersongeval te wijten aan het persoonlijk
toedoen van de bestuurder, de schuldige lichamelijk ongeschikt wordt bevonden
tot het besturen van een motorvoertuig, in welk geval het verval wordt uitgesproken, hetzij definitief, hetzij voor een termijn gelijk aan de waarschijnlijke duur
van de ongeschiktheid, al naargelang deze blijvend of voorlopig blijkt te zijn;
Overwegende dat het bestreden vonnis eiseres voorgoed vervallen verklaart
van het recht om een motorvoertuig te besturen erop wijzend dat "ofschoon haar
ongeschiktheid om een voertuig te besturen niet noodzakelijk definitief is en de
deskundigen vermelden dat haar toestand op zijn minst dient te worden gerevalueerd, zij niettemin preciseren dat zij 'eerst geheelonthoudster moet worden wat
alleen mogelijk is mits zij een uiterst strenge behandeling volgt, die o.a. van een
psychotherapie vergezeld gaat. Haar biologie moet worden genormaliseerd en zij
moet met een verslag van haar psychotherapeut bewijzen dat haar alcoholmanie
voorbij is'"; dat, volgens de appelrechters, "[de eerste rechter] eveneens terecht
heeft geoordeeld dat die ongeschiktheid definitief was aangezien ze van onbepaalde duur was";
Overwegende dat het blijvend karakter van een ongeschiktheid niet kan worden afgeleid uit de omstandigheid dat het momenteel niet mogelijk is om het einde ervan te bepalen;
Dat het bestreden vonnis, dat niet vaststelt dat de lichamelijke ongeschiktheid
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van eiseres blijvend zal zijn en haar definitief vervallen verklaart van het recht
om enig motorvoertuig te besturen, niet naar recht verantwoord is;
Dat het middel, in dat opzicht, gegrond is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Vernietigt het bestreden vonnis, in zoverre het eiseres, wegens lichamelijke
ongeschiktheid, voorgoed vervallen verklaart van het recht om enig motorvoertuig te besturen;
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde vonnis;
Veroordeelt eiseres in twee derden van de kosten van haar cassatieberoep en
laat het overige derde ten laste van de Staat;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de Correctionele Rechtbank te Brussel,
zitting houdende in hoger beroep.
14 september 2005 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. de Codt – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaatgeneraal – Advocaat: mr. C. Gilles, Brussel.

Nr. 433
2° KAMER - 14 september 2005

1º VEROORDELING MET UITSTEL EN OPSCHORTING VAN DE
VEROORDELING — PROBATIEUITSTEL - BIJZONDERE VOORWAARDEN – BEGRIP.
2º STRAF — ALLERLEI - PROBATIEUITSTEL - BIJZONDERE VOORWAARDEN – BEGRIP.
3º VEROORDELING MET UITSTEL EN OPSCHORTING VAN DE
VEROORDELING — PROBATIEUITSTEL - BIJZONDERE VOORWAARDEN - ALGEMENE
VOORWAARDE VAN GOED GEDRAG.
4º STRAF — ALLERLEI - PROBATIEUITSTEL - BIJZONDERE VOORWAARDEN - ALGEMENE
VOORWAARDE VAN GOED GEDRAG.
1º en 2° Krachtens art. 1, §2 Probatiewet kan het vonnisgerecht aan het uitstel van de
tenuitvoerlegging van de straffen bijzondere voorwaarden verbinden die het vastlegt en
die de veroordeelde onder toezicht van de Probatiecommissie moet naleven; die
voorwaarden kunnen zowel verplichtingen van algemene als van bijzondere aard
inhouden, aangezien de voormelde commissie met name bevoegd is om deze geheel of
gedeeltelijk op te schorten, ze te preciseren of ze aan de omstandigheden aan te passen.
3º en 4° Probatievoorwaarden kunnen weliswaar worden geïndividualiseerd teneinde de
specifieke oorzaken van de misdadigheid op te heffen of toch minstens te bestrijden,
doch daarnaast kunnen er tevens algemene voorwaarden van goed gedrag, zonder
welke geen probatie mogelijk is, uitdrukkelijk worden bepaald1.
1 Zie R. CHARLES, R.P.D.B., aanvulling IV, 1972, V° Suspension, sursis et probation, nr. 252.
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(L. T. R. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.05.0450.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest van het Hof van Beroep te Luik,
correctionele kamer, van 1 maart 2005.
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 memorie, waarvan een voor eensluidend
verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht, alsook een derde en vierde middel in
een aanvullende memorie, waarvan eveneens een voor eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
IV. Beslissing van het Hof
A. In zoverre het cassatieberoep is gericht tegen de beslissing op de strafvordering:
(...)
Over het tweede middel:
Overwegende dat het vonnisgerecht, krachtens artikel 1, §2, van de wet van 29
juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie, aan het uitstel
van de tenuitvoerlegging van de straffen bijzondere voorwaarden kan verbinden
die het vastlegt en die de veroordeelde onder toezicht van de Probatiecommissie
moet naleven; dat die voorwaarden zowel verplichtingen van algemene als van
bijzondere aard kunnen inhouden, aangezien de voormelde commissie het recht
heeft om deze geheel of gedeeltelijk op te schorten, ze te preciseren of ze aan de
omstandigheden aan te passen;
Overwegende dat, ofschoon probatievoorwaarden weliswaar kunnen worden
geïndividualiseerd teneinde de specifieke oorzaken van de misdadig-heid op te
heffen of toch minstens te bestrijden, er daarnaast tevens algemene voorwaarden
van goed gedrag, zonder welke geen probatie mogelijk is, uitdrukkelijk kunnen
worden bepaald;
Overwegende dat de appelrechters, door als één van de voorwaarden waarvan
zij de toekenning van de opschorting doen afhangen, te voorzien in het "van
goed zedelijk gedrag zijn", aldus de voormelde wettelijke bepaling niet schenden
noch het wettigheidsbeginsel miskennen dat door de artikelen 7 van het Europees
Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, 15 van het Internationaal verdrag inzake Burger-rechten en Politieke
Rechten en 14 van de Grondwet wordt gegarandeerd;
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
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is gewezen;
B. In zoverre het cassatieberoep is gericht tegen de beslissingen op de door de
verweerders ingestelde burgerlijke rechtsvorderingen:
Overwegende dat eiser geen bijzonder middel aanvoert;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiser in de kosten.
14 september 2005 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Close – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-generaal – Advocaat: mr. Gérard.

Nr. 434
2° KAMER - 14 september 2005

1º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — VORMEN — VORM EN TERMIJN VAN
BETEKENING EN-OF NEERLEGGING - OPENBAAR MINISTERIE - VERPLICHTING TOT BETEKENING GEEN SCHENDING VAN DE ARTIKELEN 10 EN 11 VAN DE GRONDWET.
2º OPENBAAR MINISTERIE - CASSATIEBEROEP – VORM EN TERMIJN VAN
BETEKENING - VERPLICHTING TE BETEKENEN - GEEN SCHENDING VAN DE ARTIKELEN 10 EN 11 VAN
DE GRONDWET.
1º en 2° Art. 418, eerste lid Sv., verplicht het openbaar ministerie zijn cassatieberoep te
betekenen aan de partij tegen wie het is gericht; deze bepaling schendt de artt. 10 en 11
G.W. niet1.
(H. T. S. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.05.0560.F)

I. Bestreden beslissing
De cassatieberoepen zijn gericht tegen een vonnis, dat op 22 maart 2005 door
de Correctionele Rechtbank te Bergen in hoger beroep is gewezen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
III. Beslissing van het Hof
(...)
B. Over het cassatieberoep van eiser:
Overwegende dat artikel 418, eerste lid, van het Wetboek van Strafvordering
1 Arbitragehof, 13 sept. 2005, nr. 139/2005, B.S. 26 sept. 2005.
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het openbaar ministerie verplicht zijn cassatieberoep te betekenen aan de partij
tegen wie het is gericht;
Overwegende dat het arrest nr. 139/2005 van het Arbitragehof, van 23 september 2005, voor recht zegt dat deze bepaling de artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet schendt;
Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan niet
blijkt dat het cassatieberoep van eiser aan de verweerster werd betekend;
Dat het cassatieberoep bijgevolg niet ontvankelijk is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het uitspraak doet over de straf die
voor telastlegging A is opgelegd en over de bijdrage aan het Bijzonder Fonds
voor hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden, die gekoppeld is aan
de veroordeling uit hoofde van die telastlegging;
Verwerpt de cassatieberoepen voor het overige
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde vonnis;
Veroordeelt eiseres in de vier vijfden van de kosten van haar cassatieberoep en
laat het overige vijfde alsook de kosten van het cassatieberoep van eiser ten laste
van de Staat;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de Correctionele Rechtbank te Doornik,
zitting houdende in hoger beroep.
14 september 2005 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. de Codt – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaatgeneraal.

Nr. 435
2° KAMER - 14 september 2005

1º VOORLOPIGE HECHTENIS — BEVEL TOT AANHOUDING - VORMVEREISTEN VERHOOR VAN DE INVERDENKINGGESTELDE - KENNISGEVING VAN DE MOGELIJKHEID OM EEN
AANHOUDINGSBEVEL UIT TE VAARDIGEN - KENNISGEVING VAN HET RECHT EEN ADVOCAAT TE KIEZEN
- TIJDSTIP VAN DE MEDEDELING VAN DIE INFORMATIE.
2º ONDERZOEKSRECHTER - BEVEL TOT AANHOUDING - VORMVEREISTEN VERHOOR VAN DE INVERDENKINGGESTELDE - KENNISGEVING VAN DE MOGELIJKHEID OM EEN
AANHOUDINGSBEVEL UIT TE VAARDIGEN - KENNISGEVING VAN HET RECHT EEN ADVOCAAT TE KIEZEN
- TIJDSTIP VAN DE MEDEDELING VAN DIE INFORMATIE.
1º en 2° Art. 16, §2, tweede lid Wet Voorlopige Hechtenis, vereist dat de
inverdenkinggestelde tijdens de loop van het verhoor ervan in kennis wordt gesteld dat
tegen hem een aanhoudingsbevel kan worden uitgevaardigd en dat hem de gelegenheid
moet worden geboden zijn opmerkingen dienaangaande aan te voeren; art. 16, §4 van
de voormelde wet bepaalt dat aan de inverdenkinggestelde wordt medegedeeld dat hij
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het recht heeft een advocaat te kiezen; deze regels verplichten de onderzoeksrechter
niet de inverdenkinggestelde hierover te ondervragen en hem die informatie te
verschaffen nadat hij in verdenking werd gesteld of over de feiten die hem worden ten
laste gelegd werd gehoord1.
(H.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.05.1240.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, dat op 30 augustus 2005 op verwijzing is gewezen door het Hof van Beroep te Luik, kamer van inbeschuldigingstelling, ten gevolge van een arrest van 16 augustus 2005 van het Hof.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Benoît Dejemeppe heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch 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, enerzijds, het arrest verwijt zijn conclusie niet te beantwoorden waarin hij aanvoert dat hij als inverdenkinggestelde niet door de onderzoeksrechter in zijn opmerkingen over de mogelijkheid dat een aanhoudingsbevel kon worden afgeleverd was gehoord, noch dat hij van zijn recht om een advocaat te kiezen in kennis was gesteld;
Overwegende dat het middel, in zoverre het de schending van artikel 149 van
de Grondwet aanvoert, dat niet van toepassing is op de beslissingen van de onderzoeksgerechten die uitspraak doen in zake voorlopige hechtenis, faalt naar
recht;
Overwegende dat het arrest in antwoord op voormelde conclusie, vooreerst
met overname van de vordering van het openbaar ministerie oordeelt dat "uit het
onderzoek van de pagina's 1 en 2 van het proces-verbaal van verhoor [van eiser]
door de onderzoeksmagistraat op 16 juli 2005 [...], blijkt dat hem kennis is gegeven van de telastleggingen die hem worden verweten en van de mogelijkheid dat
een aanhoudingsbevel kon worden verleend alsook van zijn recht een advocaat te
kiezen en dat hij in zijn opmerkingen is gehoord zowel betreffende de telastleggingen die hem worden verweten als over de mogelijkheid dat een aanhoudingsbevel kon worden verleend"; dat het vervolgens op eigen gronden stelt dat "[eiser] tijdens één en hetzelfde verhoor over zijn rechten is geïnformeerd en uitgenodigd om zijn opmerkingen naar voren te brengen zowel over de feiten als wat
het verlenen van een aanhoudingsbevel betreft";
Overwegende dat de appelrechters aldus hun beslissing regelmatig met rede1 Zie Cass., 23 maart 1999, A.R. P.99.0387.N, nr. 173.
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nen omkleden;
Dat het middel, wat dat betreft, feitelijke grondslag mist;
Overwegende dat eiser, anderzijds, het arrest verwijt dat het artikel 16, §2,
tweede lid, en §4, van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis schendt omdat de inverdenkingstelling plaatsvond na de ondervraging bedoeld in paragraaf 2 en de mededeling van de informatie die in paragraaf 4 van
die bepaling is voorgeschreven;
Overwegende dat de ondervraging bedoeld in artikel 16, §2, tweede lid, verband houdt met de uitoefening van het recht van verdediging en vereist dat de inverdenkinggestelde in kennis wordt gesteld van de mogelijkheid dat tegen hem
een bevel tot aanhouding zal worden uitgevaardigd, en dat hem de gelegenheid
moet worden geboden zijn opmerkingen dienaangaande te laten gelden; dat artikel 16, §4, bepaalt dat de inverdenkinggestelde wordt medegedeeld dat hij het
recht heeft een advocaat te kiezen;
Overwegende dat die regels de onderzoeksrechter niet verplichten de inverdenkinggestelde hierover te ondervragen en hem die informatie te verschaffen nadat
hij in verdenking werd gesteld of over de feiten die hem worden ten laste gelegd
werd gehoord;
Dat het middel, dat het tegendeel betoogt, in zoverre faalt naar recht;
(...)
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiser in de kosten.
14 september 2005 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Dejemeppe – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. G. Druez, Brussel en C. Bléret, Neufchâteau.

Nr. 436
2° KAMER - 14 september 2005

1º CASSATIEMIDDELEN — STRAFZAKEN — BELANG - VOORLOPIGE HECHTENIS HANDHAVING - HOGER BEROEP - GRIEF DIE KRITIEK OEFENT OP DE BEROEPEN BESCHIKKING.
2º VOORLOPIGE HECHTENIS — HANDHAVING - HOGER BEROEP - CASSATIEMIDDEL
- GRIEF DIE KRITIEK OEFENT OP DE BEROEPEN BESCHIKKING – BELANG.
3º ONDERZOEKSGERECHTEN - VOORLOPIGE HECHTENIS - HANDHAVING HOGER BEROEP - CASSATIEMIDDEL - GRIEF DIE KRITIEK OEFENT OP DE BEROEPEN BESCHIKKING –
BELANG.
4º CASSATIEMIDDELEN — STRAFZAKEN — BELANG - VOORLOPIGE HECHTENIS HANDHAVING - HOGER BEROEP - BESLISSING DIE NIET GEGROND IS OP DE BEKRITISEERDE REDEN.
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5º VOORLOPIGE HECHTENIS — HANDHAVING - HOGER BEROEP - CASSATIEMIDDEL
- BESLISSING DIE NIET GEGROND IS OP DE BEKRITISEERDE REDEN – BELANG.
6º ONDERZOEKSGERECHTEN - VOORLOPIGE HECHTENIS - HANDHAVING HOGER BEROEP - CASSATIEMIDDEL - BESLISSING DIE NIET GEGROND IS OP DE BEKRITISEERDE
REDEN – BELANG.
1º, 2° en 3° Wanneer de appelrechters de redenen van de beroepen beschikking niet
hebben overgenomen ook al hebben ze deze niet nietigverklaard en wanneer zij hebben
gedaan wat zij hadden moeten doen indien zij deze beschikking hadden nietigverklaard,
zijn de middelen die kritiek oefenen op deze beschikking niet ontvankelijk bij gebrek aan
belang1.
4º, 5° en 6° Wanneer de bestreden beslissing om de voorlopige hechtenis van een
inverdenkinggestelde te handhaven niet is gegrond op de door het middel bekritiseerde
reden, kan dit middel, ook al is het gegrond, geen aanleiding geven tot cassatie en is het
bijgevolg niet ontvankelijk.
(E.F.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.05.1246.F)

I. Bestreden beslissing
De cassatieberoepen zijn gericht tegen een arrest, op 1 september 2005 gewezen door het Hof van Beroep te Luik, kamer van inbeschuldigingstelling.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Benoît Dejemeppe heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser voert vier middelen aan in een memorie, waarvan een voor eensluidend
verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
IV. Beslissing van het Hof
A. Over het cassatieberoep ingesteld op 1 september 2005:
Over het eerste, tweede en derde middel samen:
Overwegende dat eiser voor de kamer van inbeschuldigingstelling heeft geconcludeerd dat de beschikking van de raadkamer waarbij zijn verzoek tot invrijheidstelling is verworpen onregelmatig was op grond dat de eerste rechter niet op
zijn argumentatie had geantwoord, dat hij het verzoek had verworpen omdat het
geen enkel nieuw gegeven vermeldde en dat hij het vermoeden van onschuld had
miskend;
Overwegende dat hij, in het eerste middel, de appelrechters verwijt dat zij alleen oordelen dat "de beroepen beschikking wettelijk gemotiveerd is en geenszins het beginsel van het vermoeden van onschuld miskent" en aldus zijn conclusie niet hebben beantwoord; dat hij hun in het tweede en derde middel verwijt
dat zij door deze overweging en in navolging van de eerste rechter, respectievelijk het algemeen rechtsbeginsel van het vermoeden van onschuld miskennen en
1 Cass., 15 feb. 2002, A.R. C.01.0203.F, nr. 110; Cass., 16 aug. 2005, A.R. P.05.1196.F, nr. 398.
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de artikelen 16, 22 en 22bis, van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis schenden;
Maar overwegende dat de appelrechters, die de redenen van de beroepen beschikking niet overnemen ook al hebben ze deze niet nietigverklaard, hebben gedaan wat zij hadden moeten doen indien zij deze beschikking hadden nietigverklaard;
Dat het arrest immers door alleen maar de redenen van de vordering van het
openbaar ministerie over te nemen, de ernstige aanwijzingen van schuld preciseert, de feitelijke omstandigheden van de zaak en die welke eigen zijn aan eisers
persoonlijkheid en die de handhaving van de voorlopige hechtenis volstrekt
noodzakelijk maken;
Dat de middelen niet tot cassatie kunnen leiden en, bijgevolg, niet ontvankelijk
zijn bij gebrek aan belang;
Over het vierde middel:
Overwegende dat het middel het arrest verwijt dat het de bewijskracht van de
akten miskent door te vermelden dat eiser niet aanwezig was bij de wedersamenstelling van de feiten die door de onderzoeksrechter werd georganiseerd, ofschoon de processen-verbaal die door hem en de gerechtelijke dienst van het gerechtelijk arrondissement Luik zijn opgesteld zijn aanwezigheid vermelden;
Overwegende dat de beslissing om eiser in voorlopige hechtenis te houden niet
steunt op de in het middel bekritiseerde reden;
Dat het middel, al was het gegrond, niet tot cassatie kan leiden en, bijgevolg,
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;
B. Over het cassatieberoep ingesteld op 5 september 2005:
Overwegende dat in strafzaken een partij, in de regel, geen tweede maal cassatieberoep kan instellen tegen eenzelfde beslissing;
Dat het cassatieberoep niet ontvankelijk is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt de cassatieberoepen;
Veroordeelt eiser in de kosten.
14 september 2005 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Dejemeppe – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. S. Olivier, Luik en H. Coubeau, Brussel.
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Nr. 437
1° KAMER - 15 september 2005

1º WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN — WERKING IN DE
TIJD EN IN DE RUIMTE - WERKING IN DE TIJD - OVEREENKOMST - GELDIGHEID - NIEUWE
WET.
2º OVEREENKOMST — ALGEMENE BEGRIPPEN - GELDIGHEID - NIEUWE WET.
3º WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN — WERKING IN DE
TIJD EN IN DE RUIMTE - WERKING IN DE TIJD - OUDE WET - OVEREENKOMST UITZONDERINGSREGEL – TOEPASSELIJKHEID.
4º OVEREENKOMST — ALGEMENE BEGRIPPEN - OUDE WET UITZONDERINGSREGEL – TOEPASSELIJKHEID.
5º HUWELIJKSVERMOGENSSTELSELS — WIJZIGING VAN HET
HUWELIJKSVERMOGENSSTELSEL - WIJZIGINGSAKTE - GEVOLG - VEREFFENING OVERDRACHT - VASTSTELLING - NOTARIËLE AKTE – DRAAGWIJDTE.
1º en 2° De geldigheid van de overeenkomst dient beoordeeld te worden op grond van de
op het ogenblik van het totstandkomen ervan toepasselijke wet1. (Art. 2 B.W.)
3º en 4° De uitzonderingsregel dat in zake overeenkomsten de oude wet van toepassing
blijft betreft enkel de rechtsgevolgen van de lopende overeenkomsten. (Art. 2 B.W.)
5º Opdat de akte houdende wijziging van het huwelijksvermogensstelsel gevolg zou
hebben is vereist dat de vereffening of de overdracht van de goederen van het ene
vermogen naar het andere bij notariële akte wordt vastgesteld binnen een jaar na de
bekendmaking van een uittreksel uit de homologatiebeslissing in het Belgische
Staatsblad; deze vereiste heeft geen betrekking op de geldigheid van deze
wijzigingsakte, noch op de rechtsgevolgen van deze overeenkomst maar op de
uitwerking van die rechtsgevolgen en regelt derhalve de rechtskracht van deze akte2.
(Art. 1395, §4 B.W.)
(P. e.a. T. V.)

ARREST

(A.R. C.04.0345.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 2 april 2004 in hoger beroep
gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brugge.
II. Rechtspleging voor het Hof
Afdelingsvoorzitter Ernest Waûters heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
III. Feiten
De feiten worden in het verzoekschrift als volgt omschreven:
De eerste eiser en verweerster waren destijds gehuwd en woonden te S. De
1 Zie Cass., 19 sept. 2004, A.R. C.02.0282.N.
2 Oude bepaling, voor haar vervanging bij artikel 3, e) wet 9 juli 1998, B.S. 7 aug. 1998, in werking
getreden op 17 aug. 1998.
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naakte eigendom van de woning behoorde toe aan de minderjarige zoon van de
partijen en het vruchtgebruik van de woning werd elk voor de helft toegekend
aan de echtgenoten.
Bij akte verleden op 23 december 1997 kwamen partijen overeen hun huwelijksvermogensstelsel te wijzigen. De wijzigingsakte werd gehomologeerd bij
vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brugge op 1 december 1998. Op
5 februari 1999 werd de wijziging van het huwelijksstelsel gepubliceerd in het
Belgisch Staatsblad. Er werd evenwel nooit een vereffeningsakte in de zin van
artikel 1395, §4, van het Burgerlijk Wetboek opgesteld.
Ingevolge de wijziging van het huwelijksvermogensstelsel zou verweerster de
enige vruchtgebruikster van voormeld onroerend goed worden.
Bij vonnis van 3 september 2001 van de Rechtbank van Eerste Aanleg te
Brugge werd de echtscheiding tussen de eerste eiser en verweerster uitgesproken.
Bij opening van de werkzaamheden van vereffening-verdeling op 13 november 2002 weigerde de eerste eiser de woning ter beschikking te stellen van verweerster om reden dat de wijziging van het huwelijksvermogensstelsel geen gevolg kon hebben nu de vereffeningsakte niet werd opgesteld.
Bij exploot van 2 mei 2003 liet de verweerster de eisers die intussen de woning bewoonden, dagvaarden voor de Vrederechter van het Eerste Kanton te
Brugge teneinde te horen zeggen voor recht dat zij voormelde woning mocht bewonen.
Bij vonnis van 10 juli 2003 verklaarde de vrederechter de vordering ongegrond.
Verweerster stelde hoger beroep in tegen dit vonnis bij verzoekschrift van 26
augustus 2003.
In het bestreden vonnis van 2 april 2004 wordt het hoger beroep ontvankelijk
en gegrond verklaard. De appèlrechters beslissen dat verweerster de woning mag
bewonen en de eisers worden bevolen deze te ontruimen en ter beschikking te
stellen van verweerster.
IV. Middel
De eisers voeren in hun verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 2, 1134, 1181, 1394, zoals gewijzigd bij wet van 14 juli 1976 en vóór de
wijziging ervan bij wet van 9 juli 1998 (hierna artikel 1394 oud), 1394, zoals gewijzigd
bij wet van 9 juli 1998, maar vóór de wijziging ervan bij wet van 22 april 2003 (hierna artikel 1394 nieuw), 1395, zoals gewijzigd bij wet van 14 juli 1976 en vóór de wijziging ervan bij wet van 9 juli 1998 (hierna artikel 1395 oud), 1395, zoals gewijzigd bij wet van 9
juli 1998 (hierna artikel 1395 nieuw) van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 4 van de wet van 31 mei 1961 betreffende het gebruik der talen in wetgevingszaken, het opmaken, bekendmaken en inwerkingtreden van wetten en verordeningen.
Aangevochten beslissingen
De appèlrechters beslissen dat de tussen partijen overeengekomen wijziging van het huwelijksvermogensstelsel uitwerking heeft, dat verweerster ingevolge de wijziging van het
huwelijksvermogensstelsel de enige vruchtgebruikster geworden is van de woning gele-
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gen te Brugge in de Magda Cafmeyerstraat en bevelen aan de eisers om de woning te ontruimen, op grond van de motieven dat:
"2. Ten gronde
2.1 omtrent de hoofdvordering:
2.1.1 de grieven:
(Verweerster) is gegriefd door het eerste vonnis om reden dat de eerste rechter niet van
oordeel was dat (verweerster) ingevolge de wijziging van het huwelijksvermogensstelsel
de enige vruchtgebruikster is geworden en op grond hiervan haar vordering tot terbeschikkingstelling van de betreffende woning afwees.
Zij meent dat er aan alle wettelijke voorwaarden voldaan werd opdat de 'grote' wijziging van het huwelijksvermogensstelsel gevolgen zou hebben ten aanzien van de voormalige echtgenoten en zelfs ten aanzien van derden aangezien er geen verplichte hypothecaire publiciteit zou zijn van de akte.
Ten onrechte zou de eerste rechter gemeend hebben dat er een slotakte moest zijn om
de wijziging van het huwelijksvermogensstelsel gevolgen te laten hebben ten aanzien van
de voormalige echtgenoten en derden.
De eerste rechter zou zich hierbij verkeerdelijk gebaseerd hebben op: ten eerste de oude
versie van artikel 1395, §4, van het Burgerlijk Wetboek en geen rekening gehouden hebben met de wetswijziging van 9 juli 1998 waarbij artikel 1395, §4, van het Burgerlijk
Wetboek ingrijpend gewijzigd werd.
De wijziging van artikel 1395, §4, van het Burgerlijk Wetboek zou nochtans tot gevolg
hebben dat de drastische en onredelijke sanctie van het oude artikel namelijk het zonder
gevolg zijn van de grote verwijzing bij gebrek aan slotakte binnen de wettelijke termijn,
door de wetgever bij wet van 9 juli 1998 zou zijn afgeschaft.
Hij zou zich ten tweede ook verkeerdelijk gebaseerd hebben op verouderde en achterhaalde rechtsleer daterend van 11 jaar voor de hierboven vermelde wetswijziging.
Op grond van de oude versie van bedoeld wetsartikel en verouderde (niet meer van toepassing zijnde wetswijzigingen) rechtsleer besloot de eerste rechter (volgens
(verweerster))- volkomen ten onrechte tot de nietigheid van de bedongen wijziging van
het huwelijksvermogensstelsel.
2.1.2 omtrent het vruchtgebruik van (verweerster):
De betreffende woning in de Magda Cafmeyerstraat werd destijds opgericht met de
naakte eigendom ervan voor de zoon T. en het vruchtgebruik ervan in onverdeeldheid aan
beide partijen.
Partijen wilden een wijziging doorvoeren in hun huwelijksvermogensstelsel. Zij wilden
namelijk (verweerster) als enige vruchtgebruikster aanduiden van de woning in de Magda
Cafmeyerstraat.
Op 23 december 1997 werd de akte regeling en wijziging van de huwelijksvoorwaarden
tussen (verweerster) en (eerste eiser) opgemaakt in de zin dat bepaald werd dat het gehele
vruchtgebruik van de woning Magda Cafmeyerstraat toekomt aan (verweerster) (waar zij
voorheen slechts de helft had) terwijl de naakte eigendom voor de zoon T. ongewijzigd
bleef.
De wijzigingsakte werd gehomologeerd bij vonnis van Rechtbank van Eerste Aanleg te
Brugge op 1 december 1998.
Ter gelegenheid van de homologatieprocedure zijn partijen in raadkamer verschenen en
verklaarden zij op 17 oktober 1998 te volharden in hun verzoek tot homologatie van de
wijziging van hun huwelijksvermogensstelsel.
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Op 5 februari 1999 werd de wijziging van hun stelsel gepubliceerd in het Belgisch
Staatsblad.
De door partijen beoogde wijziging van hun huwelijksstelsel betrof ontegensprekelijk
een grote wijziging waarvoor de grote procedure conform artikel 1394-1395 van het Burgerlijk Wetboek diende te worden toegepast met inbegrip van de opmaak van de slotakte.
Het betrof namelijk een wijziging die de overgang van het vruchtgebruik van een goed
van het ene vermogen naar het andere inhield.
Op het moment van de opmaak van de wijzigingsakte was het oude wetsartikel 1395,
§4, van het Burgerlijk Wetboek nog van toepassing dat werd gewijzigd bij wet van 9 juli
1998. Het oude artikel 1395, §4, van het Burgerlijk Wetboek bepaalde: 'de akte houdende
wijziging van het huwelijksvermogensstelsel, die leidt tot vereffening van het vorige stelsel of tot dadelijke veranderingen van de vermogens, heeft geen gevolg, indien de vereffening of de overdracht van goederen van het ene vermogen naar het andere niet bij notariële akte is vastgelegd binnen het jaar na de bekendmaking van een uittreksel uit de homologatiebeslissing in het Belgisch Staatsblad'.
Volgens het artikel 1396 van het Burgerlijk Wetboek kunnen de bedongen wijzigingen
van het huwelijksvermogensstelsel eerst aan derden worden tegengeworpen vanaf de dag
van de bekendmaking van een uittreksel uit de homologatiebeslissing in het Belgisch
Staatsblad.
Onder de oude wet verviel aldus de wijziging van het huwelijksvermogensstelsel indien
er binnen het jaar na de homologatie geen bevestigingsakte opgemaakt werd.
De maatregelen van het oude artikel 1395, §4, van het Burgerlijk Wetboek, zoals gewijzigd door de wet van 14 juli 1976, waren door de wetgever gewild als een parallelregeling
met deze die bestaat bij een procedure van gerechtelijke scheiding van goederen. Het
voorschrift gaf blijk van de bezorgdheid van de wetgever dat een wijziging zou worden
toegestaan maar niet uitgevoerd, wellicht ten nadele van derden.
De vereffeningsakte werd nooit opgemaakt.
Door de wet van 9 juli 1998 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 7 augustus
1998 werd de sanctie van het verval afgeschaft (zie handelingen kamer 102-1995 (B.Z.)).
De slotakte werd door die wet geen tweede opschortende voorwaarde meer. Het in
kracht van gewijsde gegane homologatievonnis is nog de enige opschortende voorwaarde.
Na de wet van 9 juli 1998 heeft de wijziging van het huwelijksvermogensstelsel thans
wel degelijk uitwerking, ook al wordt de slotakte niet opgemaakt.
De echtgenoten dienden dus voor de rechtbank hun wil om tot wijziging over te gaan
nogmaals kenbaar te maken maar konden na het in kracht van gewijsde treden van het homologatievonnis hun toestemming niet meer intrekken.
De slotakte werd in de wet van 9 juli 1998 echter niet afgeschaft omdat deze namelijk
aangeboden wordt op het hypotheekkantoor waardoor ten aanzien van derden duidelijk
gemaakt werd dat de procedure gefinaliseerd is.
De vroegere sanctie op het ontbreken van deze laatste akte was de niet-uitwerking van
de wijziging die aldus de wettelijke bepaling 'zonder gevolg bleef'. Deze sanctie komt in
de nieuwe wet welke van dwingend recht is, niet meer voor en kan dan ook niet meer toegepast worden.
De slotakte is in feite niet meer essentieel en er is na de homologatie door de rechtbank
geen bijkomende wilsuiting van beide echtgenoten vereist, het gaat eigenlijk enkel zoals
gezegd om de formele vaststelling dat de hele procedure doorlopen is.
In de wet werd geen expliciete datum voorzien waarop zij in werking trad. Gelet op het
feit dat zij op 7 augustus gepubliceerd werd in het Belgisch Staatsblad, trad zij in werking
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op 18 augustus 1998.
Dit is nadat de wijzigingsakte tussen partijen opgemaakt werd doch voordat de akte bij
vonnis gehomologeerd werd en zelfs voordat partijen in deze procedure voor de raadkamer bevestigden dat zij de homologatie van de wijziging van hun huwelijksvermogensstelsel wensten. De rechtbank heeft hun wil om tot wijziging over te gaan nagegaan.
Het homologatievonnis is nadien in kracht van gewijsde getreden.
(De eisers) stellen terecht dat de wet van 9 juli 1998 geen terugwerkende kracht heeft
maar vergeten dat zij wel onderworpen is aan het in artikel 2 van het Burgerlijk Wetboek
neergelegde beginsel dat de nieuwe wet onmiddellijk van toepassing is.
In de regel is de nieuwe wet niet enkel van toepassing op toestanden, die na haar inwerkingtreding ontstaan, maar ook op de toekomstige gevolgen van de onder de vroegere wet
ontstane toestand die zich voordoen of voortduren onder vigeur van de nieuwe wet, voor
zover daardoor geen afbreuk wordt gedaan aan reeds onherroepelijk vastgestelde rechten.
Zij is met andere woorden van toepassing op rechtstoestanden die nog niet voltooid zijn
en nog in de loop van voltooiing zijn.
Er wordt aan een wet geen terugwerkende kracht toegekend, wanneer die wet slechts de
toekomstige gevolgen van een voorafgaande toestand regelt.
Partijen hebben na inwerkingtreding van de nieuwe wet (welke van toepassing was
vanaf 18 augustus 1998) aan de rechtbank meegedeeld dat zij volharden in hun verzoek
tot wijziging. Het is trouwens de taak van de homologatierechter (zowel onder oude als
onder de nieuwe wet) om de bestendige en vrije wil van comparanten om hun huwelijksvermogensstelsel te wijzigen na te gaan. Deze persoonlijke verschijning heeft trouwens
mede tot doel om iedere druk van een echtgenoot op de andere te beletten.
De homologatie is eveneens aan derden ter kennis gebracht door de publicatie in het
Belgisch Staatsblad waardoor zij aan hen tegenstelbaar werd.
Zij hebben zich ten aanzien van elkaar opnieuw verbonden en op dat moment was de
vervaltermijn voor de opmaak van de vereffeningsakte reeds afgeschaft.
Zij verklaarden zich aldus akkoord met de wijziging en de afstand van het vruchtgebruik door (eerste eiser) in de tijdsperiode dat geen vereffeningsakte meer op straffe van
verval noodzakelijk was. In de homologatiebeslissing wordt expliciet verwezen naar artikel 1394 van het Burgerlijk Wetboek en volgende welke op dat moment reeds door de wet
van 9 juli 1998 gewijzigd waren.
(Eerste eiser) meent aldus ten onrechte dat hij onder de voorwaarden van de oude wet
gecontracteerd heeft met (verweerster) en er dus op mocht rekenen dat de wettelijke omstandigheden van zijn contract onveranderd blijven bestaan ook als later een nieuwe wet
de formele omkadering van zijn met (verweerster) aangegane verbintenis zou wijzigen.
De contractomstandigheden waarover (de eisers) spreken betreffen trouwens geen vrij tussen partijen bepaalde voorwaarden maar strikt door de wet bepaalde voorschriften waarover partijen bij de wijziging van hun huwelijksvermogensstelsel geen akkoord kunnen
sluiten en die het private belang overstijgen. Een wijziging van een huwelijksvermogensstelsel dient te gebeuren volgens een strikte (formele en wettelijk vastgelegde) procedure
voorzien in artikel 1394 van het Burgerlijk Wetboek en volgende welke tussen partijen
niet negocieerbaar is. (De eisers) gaan aan dit dwingend karakter voorbij en hebben het
volledig ten onrechte over de eenzijdige wijziging door verweerster van de contractuele
voorwaarden waaraan zij samen met eerste eiser deelachtig geweest is en welke zij verder
dient te aanvaarden. De bepaling van artikel 1395 van het Burgerlijk Wetboek is niet van
privaat recht.
De wet die een vroegere wet vervangt en onmiddellijk werking heeft en derhalve onmiddellijk van toepassing is niet alleen op feiten die zich voordoen na het in werking tre-
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den van de nieuwe wet maar ook op na die inwerkingtreding ontstane rechtsgevolgen van
voordien voorgevallen feiten, tast geen rechtsgevolgen aan die voor haar definitief waren
ontstaan. Het gewijzigde artikel 1395 van het Burgerlijk Wetboek moet toepassing vinden
op de handelingen die (verweerster) en (eerste eiser) nog moesten verrichten na de wetswijziging om de wijziging van hun huwelijksvermogensstelsel te finaliseren in casu de
homologatie en de opmaak van de vereffeningsakte (zonder dat aan dit laatste nog een
sanctie verbonden was).
De sanctie van verval kan niet meer uitgesproken worden ten gevolge van de niet-opmaak van de vereffeningsakte.
Tussen partijen heeft de wijziging van het huwelijksvermogensstelsel gevolgen vanaf
datum van de akte (artikel 1396, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek) onder de opschortende voorwaarde van het in kracht van gewijsde treden van de homologatiebeslissing.
De wijziging van het huwelijksvermogensstelsel heeft wel degelijk uitwerking.
2.1.3 de rechten van de vruchtgebruikster
(Verweerster) is ten gevolge van de wijziging van het huwelijksvermogensstelsel de
enige vruchtgebruikster geworden van de woning gelegen in de Magda Cafmeyerstraat.
Het vruchtgebruik houdt ook het wettelijk genot in van de woning.
Toelaten dat (de eisers) verder in de woning verblijven niettegenstaande de vordering
van (verweerster) om de woning terug aan haar beschikbaar te maken, zou een miskenning inhouden van het recht op vruchtgebruik van (verweerster) dat het gebruiksrecht ipso
facto in zich sluit" (bestreden vonnis, bladzijde 5-10).
Grieven
Overeenkomstig artikel 1394 (oud en nieuw) van het Burgerlijk Wetboek kunnen de
echtgenoten tijdens het huwelijk hun huwelijksstelsel wijzigen naar goeddunken.
De akte houdende de wijziging van het huwelijksvermogensstelsel wordt ter homologatie voorgelegd aan de rechtbank van eerste aanleg van hun echtelijke verblijfplaats (artikel
1395, §1, oud en nieuw van het Burgerlijk Wetboek).
Het oude artikel 1395, §4, van het Burgerlijk Wetboek bepaalde dat de akte houdende
wijziging van het huwelijksvermogensstelsel, die leidt tot vereffening van het vorige stelsel of tot dadelijke verandering van de vermogens, geen gevolg heeft, indien de vereffening of de overdracht van goederen van het ene vermogen naar het andere niet bij notariële akte is vastgesteld binnen een jaar na de bekendmaking van een uittreksel uit de homologatiebeslissing in het Belgisch Staatsblad.
Uit de samenlezing van deze bepalingen volgt dat de wijziging van het huwelijksvermogensstelsel onder de oude regeling werd overeengekomen in de wijzigingsakte onder
de dubbele opschortende voorwaarde van homologatie van de wijzigingsakte en van het
opstellen van de in artikel 1395, §4, van het Burgerlijk Wetboek.
Ingevolge de wet van 9 juli 1998 werd het opstellen van de in artikel 1395, §4, van het
Burgerlijk Wetboek bepaalde vereffeningsakte als opschortende voorwaarde afgeschaft.
Overeenkomstig het nieuwe artikel 1395, §4, van het Burgerlijk Wetboek dient de in deze
bepaling genoemde notariële akte nog steeds te worden verleden, doch het niet verlijden
van deze akte binnen de bepaalde termijn heeft niet meer tot gevolg dat de akte houdende
wijziging van het huwelijksstelsel geen gevolg heeft.
Overeenkomstig artikel 4 van de wet van 31 mei 1961 is deze wet van 9 juli 1998, bekendgemaakt op 7 augustus 1998, verbindend de tiende dag na die van haar bekendmaking en derhalve vanaf 17 augustus 1998. Deze wet beschikt alleen voor het toekomende;
zij heeft geen terugwerkende kracht (artikel 2 van het Burgerlijk Wetboek).
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In principe blijft de oude wet van toepassing op overeenkomsten die werden afgesloten
vóór de inwerkingtreding van de nieuwe wet, tenzij de nieuwe wet van openbare orde is
of uitdrukkelijk toepassing voorschrijft op de lopende overeenkomsten. Deze regel betreft
evenwel slechts de voortdurende rechtsgevolgen van lopende overeenkomsten.
Het opstellen van de vereffeningsakte als tweede opschortende voorwaarde kan niet gezien worden als een voortdurend rechtsgevolg van een lopende overeenkomst waarop de
nieuwe wet van openbare orde onmiddellijk van toepassing is. De voorwaarde betreft de
toestemming van partijen en houdt dan ook verband met de totstandkoming van de verbintenis en niet met de rechtsgevolgen ervan. Hieruit volgt dat, indien de overeenkomst
tot wijziging van het huwelijksvermogensstelsel tot stand kwam onder de oude wet, de in
die overeenkomst vervatte opschortende voorwaarde van opstellen van de vereffeningsakte wordt beheerst door de oude wet en dit ongeacht of de nieuwe wet al dan niet van openbare orde is.
Te dezen werd tussen partijen bij akte verleden op 23 december 1997 een wijziging van
het huwelijksvermogensstelsel overeengekomen onder de oude regeling en derhalve onder
de dubbele opschortende voorwaarde van homologatie van de wijzigingsakte en van het
opstellen van de in artikel 1395, §4, van het Burgerlijk Wetboek bedoelde notariële akte.
Deze overeenkomst strekt de partijen tot wet (artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek).
De appèlrechters stellen vast dat de wijzigingsakte gehomologeerd werd bij vonnis van
de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brugge van 1 december 1998, dat de wijziging van het
huwelijksvermogensstelsel op 5 februari 1999 bekendgemaakt werd in het Belgisch
Staatsblad, doch dat de in artikel 1395, §4, van het Burgerlijk Wetboek bedoelde vereffeningsakte nooit werd opgemaakt.
Door in deze omstandigheden toepassing te maken van het nieuwe artikel 1395, §4, van
het Burgerlijk Wetboek en te beslissen dat de vóór wetswijziging van 9 juli 1998 onder
opschortende voorwaarde van het opstellen van de vereffeninsgakte opgestelde wijzigingsakte gevolg heeft, hoewel de vereffeningsakte nooit werd opgesteld, laten de appèlrechters de tussen partijen overeengekomen opschortende voorwaarde buiten toepassing
en verlenen zij retroactieve werking aan de wet van 9 juli 1998. Aldus schenden zij de
verbindende kracht van de tussen partijen met opschortende voorwaarde gesloten overeenkomst (schending van de artikelen 1134 en 1181 van het Burgerlijk Wetboek), beslissen zij met miskenning artikel 1395, §4, (oud) van het Burgerlijk Wetboek dat de wijziging van het huwelijksvermogensstelsel tussen partijen gevolg heeft hoewel er geen vereffeningsakte werd opgesteld, en passen zij met miskenning van de artikelen 2 van het Burgerlijk Wetboek en 4 van de wet van 31 mei 1961 het nieuwe artikel 1395, §4, van het
Burgerlijk Wetboek op retroactieve wijze toe op toestanden die voor zijn inwerkingtreding zijn ontstaan (schending van de artikelen 2, 1394 (oud en nieuw) en 1395 (nieuw)
van het Burgerlijk Wetboek en 4 van de wet van 31 mei 1961).

V. Beslissing van het Hof
Overwegende dat, krachtens artikel 2 van het Burgerlijk Wetboek, een nieuwe
wet in beginsel niet alleen van toepassing is op toestanden die na haar inwerkingtreding ontstaan, maar ook op de toekomstige gevolgen van de onder de vroegere
wet ontstane toestand, die zich voordoen of voortduren onder vigeur van de nieuwe wet voor zover die toepassing geen afbreuk doet aan reeds onherroepelijk
vastgestelde rechten;
Dat evenwel in zake overeenkomsten de oude wet van toepassing blijft, tenzij
de nieuwe wet van openbare orde is of uitdrukkelijk toepassing voorschrijft op
de lopende overeenkomsten;
Dat de geldigheid van de overeenkomst echter dient beoordeeld te worden op
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grond van de op het ogenblik van het totstandkomen ervan toepasselijke wet; dat
bovendien voormelde uitzonderingsregel met betrekking tot het overgangsrecht
inzake de overeenkomsten enkel de rechtsgevolgen van lopende overeenkomsten
betreft;
Overwegende dat, overeenkomstig artikel 1395, §4, (oud) van het Burgerlijk
Wetboek, de akte houdende wijziging van het huwelijksvermogensstelsel (hierna
genaamd wijzigingsakte), die leidt tot vereffening van het vorige stelsel of tot dadelijke verandering van de vermogens, geen gevolg heeft, indien de vereffening
of de overdracht van goederen van het ene vermogen naar het andere niet bij notariële akte is vastgesteld binnen een jaar na de bekendmaking van een uittreksel
uit de homologatiebeslissing in het Belgisch Staatsblad;
Dat de in deze bepaling vermelde vereiste geen betrekking heeft op de geldigheid van de wijzigingsakte, noch op de rechtsgevolgen van deze overeenkomst;
dat zij daarentegen een vereiste bevat die bepaalt of de rechtsgevolgen van de
overeenkomst uitwerking krijgen en derhalve de rechtskracht van de wijzigingsakte regelt;
Overwegende dat de wet van 9 juli 1998 betreffende de procedure inzake wijziging van het huwelijksvermogensstelsel artikel 1395, §4, van het Burgerlijk
Wetboek wijzigt in die zin dat het vereffeningsakte niet langer wordt aangezien
als een vereiste zonder welke aan een tussen echtgenoten opgestelde akte tot wijziging van het huwelijksvermogensstelsel geen gevolg kan worden gegeven; dat
die wet, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 7 augustus 1998 in werking
is getreden op 17 augustus 1998;
Overwegende dat het nieuwe artikel 1395, §4, van het Burgerlijk Wetboek van
toepassing is op wijzigingsakten die een overdracht van onroerende goederen inhouden of leiden tot vereffening van het bestaande stelsel, waarvan op 17 augustus 1998 de overdracht of de vereffening nog niet bij notariële akte werd vastgesteld en de in het oude artikel 1395, §4, van dit wetboek bepaalde termijn van
een jaar nog niet was verstreken;
Overwegende dat het bestreden vonnis oordeelt dat:
1. op 23 december 1997 de akte regeling en wijziging van de huwelijksvoorwaarde, tussen verweerster en de eerste eiser werd opgemaakt;
2. deze wijzigingsakte gehomologeerd werd bij vonnis van Rechtbank van
Eerste Aanleg te Brugge op 1 december 1998;
3. op 5 februari 1999 de wijzing van hun stelsel gepubliceerd werd in het Belgisch Staatsblad;
4. de vereffeningsakte nooit werd opgemaakt;
Overwegende dat het middel dat er van uitgaat dat artikel 1395, §4, van het
Burgerlijk Wetboek, zoals gewijzigd bij de wet van 9 juli 1998, op de wijzigingsakte geen toepassing vindt en aan die akte geen gevolg kan worden gegeven, in zoverre niet kan worden aangenomen;
Overwegende dat voor het overige het middel geen zelfstandige grieven aanvoert en volledig is afgeleid uit de vergeefs aangevoerde onwettigheid;
Dat het middel in zoverre niet ontvankelijk is;
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OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt de eisers in de kosten.
15 september 2005 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Waûters – Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaat-generaal –
Advocaten: mrs. Nelissen Grade en Simont.

Nr. 438
1° KAMER - 15 september 2005

HUUR VAN GOEDEREN — HUISHUUR — VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN HUURSCHADE - VASTSTELLING
De regeling voor de vaststelling van de huurschade is in de regel afhankelijk van het al dan
niet voorhanden zijn van een plaatsbeschrijving bij de ingebruikneming van het gehuurde
goed; in het geval van ononderbroken gebruik van het goed geschiedt die vaststelling in
de regel door vergelijking tussen de toestand van dit goed bij de ingebruikneming ervan
en bij het verlaten ervan1. (Artt. 1730 en 1731 B.W.)
(C.V.A. V. T. E. e.a.)

ARREST

(A.R. C.04.0362.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 2 april 2004 in hoger beroep
gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brugge.
II. Rechtspleging voor het Hof
Afdelingsvoorzitter Ernest Waûters heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
III. Middel
Eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 6,1 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 2, 1315, 1316, 1319, 1320, 1322, eerste lid, 1341, 1348, 1730 en 1731
van het Burgerlijk Wetboek (de artikelen 1730 en 1731 zoals gewijzigd bij de wet van 7
november 1973 en zowel vóór als na de wijziging bij de wet van 29 december 1983);
- artikel 15 van de wet van 29 december 1983 betreffende de huur van onroerende goederen;
1 Cass., 3 juni 2004, A.R. C.02.0613.N, nr. 301.
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- de artikelen 870, 876, 915, 917 en 1042 van het Gerechtelijk Wetboek;
- het algemeen rechtsbeginsel van de eerbied voor de rechten van de verdediging.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden vonnis verklaart de vordering van eiseres om verweerders solidair te veroordelen tot betaling van het bedrag van 9.442,64 euro ongegrond op de volgende gronden: Eiseres werd bij verkoopsovereenkomst dd. 31 mei 1999, verleden bij notariële akte
dd. 28 september 1999 eigenaar van een villa gelegen te De Haan, Ringlaan Zuid 94.
Voormelde villa werd reeds sedert 1 november 1983 gehuurd door de verweerders van de
rechtsvoorganger van eiseres. Deze overeenkomst eindigde op 31 oktober 1992. Op 18
juni 1992 werd tussen de verweerders en de rechtsvoorganger van eiseres een nieuwe
overeenkomst afgesloten met ingang van 1 november 1992 voor een duur van 9 jaar. Bij
aangetekend schrijven dd. 21 juni 1999 gaf eiser opzeg van voormelde huurovereenkomst
om te eindigen op 21 december 1999. Deze opzeg werd betwist en een tweede aangetekende opzeg werd betekend op 30 december 1999 met ingang van 1 januari 2000 om te
eindigen op 30 juni 2000. Door eiseres werd een procedure ingeleid bij dagvaarding dd. 4
januari 2000 voor de Vrederechter van het tweede kanton te Brugge teneinde vooralsnog
de eerste opzeg geldig en van waarde te horen verklaren, minstens in ondergeschikte orde
de tweede opzeg geldig en van waarde te horen verklaren. Bij vonnis dd. 2 oktober 2000
werd de tweede opzeg geldig en van waarde verklaard zodat de huur eindigde op 30 juni
2000. (...) Verder zijn de verweerders gegriefd door het bestreden vonnis in de mate dat
de eerste rechter heeft geoordeeld dat de huurovereenkomst dateert van 1983, en dat overeenkomstig artikel 9 van die huurovereenkomst de huurder verklaarde het goed in perfecte
staat te hebben ontvangen en zich ertoe verbond om het in dezelfde staat terug te geven.
Een dergelijk beding was toen geldig vermits het vermoeden van artikel 1731 van het
Burgerlijk Wetboek pas werd ingevoerd bij de wet van 29 december 1983 (B.S. 30 december 1983) met ingang van 1 januari 1984. De nieuwe regeling is van toepassing op de
huurovereenkomsten afgesloten van 1 januari 1984. De eerste huurovereenkomst tussen
mevrouw B. (rechtsvoorganger van eiseres) en verweerders dateert van 18 augustus 1983
zodat deze nieuwe regeling daarop niet van toepassing was. De eerste rechter gaat er
evenwel van uit dat "de hernieuwing in 1992" hierop geen invloed heeft. Dit standpunt
wordt door deze rechtbank in graad van beroep niet bijgetreden. Er is immers geen sprake
van "huurhernieuwing" noch van een stilzwijgende verlenging van de huur, maar wel van
een volledige nieuwe overeenkomst afgesloten op 18 juni 1992 met ingang van 1 november 1992 voor een duur van 9 jaar. De eerste huurovereenkomst eindigde op 31 oktober
1992. De huurovereenkomst van 1992 betreft een volledig nieuwe huur. Er is in deze
overeenkomst geen enkele verwijzing naar de vorige overeenkomst. Bovendien zijn de
voorwaarden waaronder gecontracteerd werd wel degelijk verschillend van deze in de
overeenkomst van 1983. Zo betrof het in 1983 een gemeubelde verhuring terwijl in 1992
alleen sprake is van de huur van een villa. De maandelijkse huurprijs is eveneens verschillend: 13.000 BEF in 1983 tegenover 18.000 BEF in 1992. Verder moet de huurder overeenkomstig de eerste overeenkomst de buitenschilderwerken ten laste nemen, een onderhoudscontract afsluiten voor de boiler en de verwarmingsinstallatie (art 9. huurovereenkomst) enz. Er werd in 1992 een volledig nieuwe huur aan nieuwe voorwaarden afgesloten. De nieuwe huurovereenkomst is dan ook niet te beschouwen als een "huurhernieuwing". In tegenstelling tot hetgeen eiseres in besluiten stelt, is in de tweede overeenkomst
nergens de terminologie "hernieuwing" gebruikt. Er is zelfs geen enkele verwijzing naar
de eerste huurovereenkomst. De verwijzing naar een cassatiearrest nopens de handelshuurhernieuwing is niet relevant. Vermits een nieuwe overeenkomst werd afgesloten in
1992, en er geen plaatsbeschrijving bij de aanvang van deze overeenkomst werd opgemaakt, is het vermoeden van artikel 1731, §1, van het Burgerlijk Wetboek van toepassing
zoals ingevoerd bij de wet van 29 december 1983, meer bepaald wordt vermoed dat de
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huurder het gehuurde goed ontvangen heeft in dezelfde staat als waarin het zich bevindt
op het einde van de huurovereenkomst, behoudens tegenbewijs dat door alle middelen kan
worden geleverd. Ten onrechte meent eiseres dat tegenbewijs blijkt uit het feit dat de aangestelde deskundige bij zijn plaatsbezoek ook huurschade vaststelde die recent is. Daaruit
moet volgens eiseres worden afgeleid dat de schade veroorzaakt werd door de huurder.
Nochtans wordt niet betwist dat de huurders begin juli 2000 de sleutels overhandigden
terwijl de deskundige pas 5 maanden later, begin december 2000, ter plaatse kwam om de
vaststellingen te doen. Het is niet duidelijk wat in die tussenperiode allemaal gebeurd is.
Het staat wel vast dat eiseres ondertussen bezig was met het voorbereiden van de bouwwerken zodat het niet onmogelijk is - zoals de verweerders voorgehouden - dat diverse
aannemers de woning bezochten en hier en daar iets lostrokken om de bouwtechnische
toestand van het goed na te gaan. In elk geval is het bewijs niet geleverd dat verweerders
moedwillig bepaalde beschadigingen zouden hebben aangebracht, temeer die beschadigingen pas na vijf maanden nadat zij het huurgoed hadden verlaten werden vastgesteld.
Nochtans stelt eiseres dat na afgifte van de sleutels en bij nazicht de heer V.J. (bestuurder
van eiseres) "onmiddellijk zag dat er enorme huurschade was". Desondanks werden de
verweerders niet in gebreke gesteld bij b.v. aangetekend schrijven met omschrijving van
de schade. Er werd onmiddellijk overgegaan tot dagvaarding in kortgeding terwijl in de
dagvaarding geen enkele omschrijving van de huurschade werd gegeven. Het komt evenmin bewezen voor - in tegenstelling tot hetgeen eiseres voorhoudt - dat de verweerders in
de procedure kort geding "dwars lagen" en de "vaststellingen ontliepen". Integendeel
blijkt uit het voorgelegde bundel van de procedure kort geding dat de verweerders reeds
op 24 juli hadden besloten, terwijl eiseres pas op 11 september 2000 heeft geantwoord.
Daarna werd nog wederzijds besluiten gewisseld. De beschikking kwam tussen op 11 oktober 2000 terwijl de deskundige pas op 8 december 2000 ter plaatse kwam. Het is nochtans eiseres die de meest gerede partij was. Zij had er het meeste belang bij dat de vaststellingen zo rap mogelijk gebeurden. Gelet op dit alles acht de rechtbank het thans aangeboden getuigenbewijs nopens de toestand op het ogenblik van de afgifte van de sleutels
niet relevant. Verder verwijst eiseres ook tevergeefs naar een bestek voor herstelling en
nazicht van werken van aannemer L. B. dd. 18 oktober 1983 (stuk 13 eiseres) om te stellen dat het huurgoed in goede staat werd gebracht. Afgezien van het feit dat een dergelijk
bestek nog niet bewijst dat het huurgoed in perfecte staat was bij de aanvang van de huur,
is dit stuk overigens niet relevant. Het is immers niet de toestand bij aanvang van de tweede huurovereenkomst, dus negen jaar later. In de huurovereenkomst van 18 juni 1992
wordt trouwens met geen woord gerept over de toestand van het huurgoed en zoals gezegd werd geen omstandige plaatsbeschrijving opgemaakt, doch zoals verweerders terecht
opmerken laat de huurprijs reeds vermoeden dat de huurtoestand verre van ideaal is
(18.000 BEF per maand in 1992 voor een villa). Ook het verslag van de aangestelde deskundige wijst op de verregaande vetuste toestand van het huurgoed. De bewering van eiseres dat toen zij het pand bezocht en aankocht "alles in goede staat was", moet dan ook
met méér dan een korrel zout worden genomen. Dergelijke verklaring kan bezwaarlijk
worden weerhouden als een bewijs van de toestand van het huurgoed, nu dit een eenzijdige verklaring is uitgaande van de eisende partij zelf. Verder kan eiseres niet worden gevolgd in haar redenering dat uit de clausule van artikel 5 van de huurovereenkomst dd. 18
juni 1992 waarin de huurder zich verbond om het pand in goede staat te onderhouden,
moet worden afgeleid dat het pand in goede huurstaat was bij de aanvang van de huur. Artikel 1731 van het Burgerlijk Wetboek heeft precies tot doel dergelijke typeclausules uit te
sluiten. Uit dit alles dient besloten te worden dat enige huurschade niet bewezen voorkomt, nu er geen beschrijving is van de toestand van het huurgoed bij aanvang van de
tweede huur.
Grieven
1. Eerste onderdeel
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De vaststelling van de huurschade, met toepassing van de artikelen 1730 en 1731 van
het Burgerlijk Wetboek, zoals gewijzigd bij de wet van 7 november 1973, zowel vóór als
na de vervanging van die artikelen bij de wet van 29 december 1983, veronderstelt een
vergelijking tussen de toestand van het gehuurde goed bij de ingebruikneming ervan en
bij het verlaten ervan.
Voor de vaststelling van huurschade is aldus bepalend de toestand bij de ingebruikneming van het gehuurde goed en niet de toestand ervan op het ogenblik dat tussen dezelfde
partijen een nieuwe huurovereenkomst gesloten werd waardoor de huurders het bij de oorspronkelijke huurovereenkomst bedongen genot van het gehuurde goed ononderbroken
bleven hebben.
Het bestreden vonnis stelt vast dat de eerste huurovereenkomst tussen de rechtsvoorganger van eiseres en verweerders dateert van 18 augustus 1983 en het oordeelt met de
eerste rechter dat overeenkomstig artikel 9 van die huurovereenkomst de huurder verklaarde het goed in perfecte staat te hebben ontvangen en dat een dergelijk beding toen
geldig was ingevolge het artikel 1731 van het Burgerlijk Wetboek zoals gewijzigd bij wet
van 7 november 1973 en vóór de wijziging van de wet van 29 december 1983.
Het bestreden vonnis beslist echter ten onrechte dat vermits een nieuwe huurovereenkomst werd afgesloten in 1992 en er geen plaatsbeschrijving bij de aanvang van deze
nieuwe overeenkomst werd opgemaakt, het vermoeden van artikel 1731, §1, van het Burgerlijk Wetboek, zoals gewijzigd bij de wet van 29 december 1983 van toepassing is zodat de verweerders worden vermoed het gehuurde goed te hebben ontvangen in dezelfde
staat als waarin het zich bevindt op het einde van de nieuwe huurovereenkomst, behoudens tegenbewijs.
Het feit dat een volledig nieuwe huurovereenkomst werd afgesloten op 18 juni 1992
met ingang van 1 november 1992 belet immers niet dat verweerders het bij de oorspronkelijke huurovereenkomst bedongen genot van het gehuurde goed op ononderbroken wijze bleven hebben zodat de toestand van het gehuurde goed bij de ingebruikneming in
1983 bepalend bleef voor de vaststelling van de huurschade en niet de toestand ervan op
het ogenblik dat de nieuwe overeenkomst werd afgesloten in 1992 nu het bestreden vonnis tegelijkertijd vaststelt dat in de nieuwe huurovereenkomst van 18 juni 1992 met geen
woord gerept wordt over de toestand van het huurgoed.
Het bestreden vonnis heeft derhalve ten onrechte beslist dat het niet de toestand in 1983
is die dient als uitgangspunt doch wel de toestand bij aanvang van de tweede huurovereenkomst negen jaar later en dat het vermoeden van artikel 1731, §1, van het Burgerlijk
Wetboek van toepassing is zoals ingevoerd bij de wet van 29 december 1983 (schending
van de artikelen 2, 1730 en 1731 van het Burgerlijk Wetboek, zoals gewijzigd bij de wetten van 7 november 1973 en 29 december 1983, en 15 van de wet van 29 december 1983).
Het bestreden vonnis heeft op die gronden ten onrechte geen toepassing gemaakt van het
artikel 9 van de huurovereenkomst van 1983 waarbij de verweerders verklaarden het goed
in perfecte staat te hebben ontvangen hetgeen volgens het bestreden vonnis toen geldig
was ingevolge het artikel 1731 van het Burgerlijk Wetboek, zoals gewijzigd bij de wet
van 7 november 1973 en vóór de wijziging bij de wet van 29 december 1983 (schending
van de artikelen 2, 1730 en 1731 van het Burgerlijk Wetboek, de artikelen 1730 en 1731
zoals gewijzigd bij de wet van 7 november 1973 en vóór de wijziging bij de wet van 29
december 1983).

(...)
IV. Beslissing van het Hof
1. Eerste onderdeel
Overwegende dat artikel 1730 van het Burgerlijk Wetboek, vóór de vervan-
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ging ervan bij artikel 4 van de wet van 29 december 1983 betreffende de huur
van onroerende goederen, bepaalt dat indien er tussen de verhuurder en de huurder een staat van het verhuurde goed werd opgemaakt, de huurder het goed moet
teruggeven, zoals hij, volgens die staat, het ontvangen heeft, met uitzondering
van hetgeen door ouderdom of door overmacht is tenietgegaan of werd beschadigd;
Dat artikel 1731 van dit wetboek, zoals vervangen bij artikel 1 van de wet van
7 november 1973 tot wijziging van artikel 1731 van het Burgerlijk Wetboek en
vóór de vervanging ervan bij artikel 5 van de wet van 29 december 1983, in zijn
eerste lid bepaalt dat, indien geen plaatsbeschrijving is opgemaakt, vermoed
wordt dat de huurder het gehuurde goed ontvangen heeft in dezelfde staat als
waarin het zich bevindt op het einde van de huurovereenkomst, behoudens tegenbewijs dat door alle middelen kan worden geleverd; dat dit artikel 1731, in
die versie, in zijn tweede en derde lid bepaalt, naar gelang de duurtijd van de
huur, binnen welke termijn na de ingebruikneming de huurder een omstandige
plaatsbeschrijving kan eisen;
Dat artikel 1730, na de vervanging ervan bij artikel 4 van de wet van 29 december 1983, in §1 bepaalt dat elke partij kan eisen dat, op tegenspraak en voor
gemeenschappelijke rekening, een omstandige plaatsbeschrijving wordt opgemaakt; dat die paragraaf verder bepaalt dat deze plaatsbeschrijving wordt opgemaakt ofwel gedurende de tijd dat de plaatsen niet in gebruik zijn, ofwel gedurende de eerste maand dat ze gebruikt worden wanneer de huurtijd één jaar of
meer bedraagt, ofwel gedurende de eerste vijftien dagen van gebruik wanneer de
huurtijd minder dan één jaar bedraagt;
Dat §2 van dit artikel in die versie bepaalt dat indien in de gehuurde plaatsen
belangrijke wijzigingen zijn aangebracht nadat de plaatsbeschrijving is opgemaakt, elke partij kan eisen dat op tegenspraak en voor gemeenschappelijke rekening een bijvoegsel bij de plaatsbeschrijving wordt opgemaakt en dat, indien
geen overeenstemming daaromtrent wordt bereikt, de in §1 voorgeschreven procedure van toepassing is, behalve wat de termijnen betreft;
Dat voormeld artikel 1731, na de vervanging ervan bij artikel 5 van de wet van
29 december 1983, in §1 bepaalt dat, indien geen omstandige plaatsbeschrijving
is opgemaakt, vermoed wordt dat de huurder het gehuurde goed ontvangen heeft
in dezelfde staat als waarin het zich bevindt op het einde van de huurovereenkomst, behoudens tegenbewijs dat door alle middelen kan worden geleverd;
Dat §2 van dit artikel in die versie bepaalt dat indien tussen de verhuurder en
de huurder een omstandige plaatsbeschrijving is opgemaakt, de huurder het goed
moet teruggeven zoals hij het, volgens die beschrijving, ontvangen heeft, met
uitzondering van hetgeen door ouderdom of door overmacht is tenietgegaan of
beschadigd;
Dat de artikelen 1730 en 1731 van het Burgerlijk Wetboek een regeling inhouden van de teruggave van het gehuurde goed volgens zijn staat bij het einde van
de overeenkomst;
Dat uit de inhoud van die artikelen en de erin gebruikte bewoordingen volgt
dat:
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1. voor de huurovereenkomsten die zijn ingegaan na de inwerkingtreding op 1
januari 1974 van de vervanging van artikel 1731 bij de wet van 7 november
1973, die versie van artikel 1731 van toepassing is, welke geldend was bij de ingebruikneming van het goed;
2. de regeling voor het bepalen van de huurschade in de regel afhankelijk is
van het al dan niet voorhanden zijn van een plaatsbeschrijving bij de ingebruikneming van het gehuurde goed;
3. voor de huurovereenkomsten die zijn ingegaan na 1 januari 1974, anders
dan voor de huurovereenkomsten die zijn ingegaan na de inwerkingtreding op 1
januari 1984 van de vervanging van de artikelen 1730 en 1731 bij de wet van 29
december 1983, het in artikel 1731 bedoelde vermoeden kan worden weerlegd
met de enkele plaatsbeschrijving dat de huurder het gehuurde goed in perfecte
staat ontvangen heeft;
4. voor de huurovereenkomsten die zijn ingegaan na 1 januari 1984, het in artikel 1731 bedoelde vermoeden slechts kan worden weerlegd met een omstandige
plaatsbeschrijving;
5. de huurschade, met toepassing van de voormelde artikelen 1730 en 1731 in
het geval van een ononderbroken gebruik van het gehuurde goed, in de regel
moet worden vastgesteld door vergelijking tussen de toestand van dit goed bij de
ingebruikneming ervan en bij de teruggave ervan;
Overwegende dat de appèlrechters vaststellen dat:
1. de verweerders, overeenkomstig de huurovereenkomst van 18 augustus
1983, het gehuurde op 1 november 1983 voor het eerst in gebruik hebben genomen;
2. de verweerders in artikel 9 van die overeenkomst hebben verklaard het goed
in perfecte staat te hebben ontvangen en zich ertoe hebben verbonden om het in
dezelfde staat terug te geven;
3. die overeenkomst eindigde op 31 oktober 1992;
4. de rechtsvoorganger van eiseres en de verweerders op 18 juni 1992 een
nieuwe huurovereenkomst hebben gesloten met ingang van 1 november 1992;
5. de huur eindigde op 30 juni 2000;
Dat de appèlrechters oordelen dat:
1. voormeld artikel 9 van de eerste huurovereenkomst toen, overeenkomstig
het vóór 1 januari 1984 toepasselijke artikel 1731 van het Burgerlijk Wetboek,
geldig was;
2. echter niet de toestand in 1983 als uitgangspunt moet worden aangenomen,
maar wel de toestand bij de aanvang van de tweede huurovereenkomst, dus negen jaar later;
3. vermits er in 1992 een volledig nieuwe huur met nieuwe voorwaarden werd
gesloten en er geen omstandige plaatsbeschrijving bij de aanvang van deze overeenkomst werd opgemaakt, het vermoeden van artikel 1731, §1, van het Burgerlijk Wetboek, van toepassing is zoals ingevoerd bij de wet van 29 december
1983 en meer bepaald wordt vermoed dat de huurder het goed ontvangen heeft in
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dezelfde staat als waarin het zich bevindt op het einde van de huurovereenkomst,
behoudens tegenbewijs dat door alle middelen van recht kan worden geleverd;
Dat de appèlrechters aldus de artikelen 1730 en 1731 van het Burgerlijk Wetboek, zoals van toepassing vóór de vervanging ervan bij de wet van 29 december
1983, schenden;
Dat het onderdeel in zoverre gegrond is;
2. Overige grieven
Overwegende dat de overige grieven niet tot een ruimere cassatie kunnen leiden;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Vernietigt het bestreden vonnis, behalve in zoverre dit het hoger beroep ontvankelijk verklaart;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde vonnis;
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent over aan de feitenrechter over;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de Rechtbank van Eerste Aanleg te Gent,
zitting houdende in hoger beroep.
15 september 2005 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Waûters – Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaat-generaal –
Advocaat: mr. Houtekier.

Nr. 439
1° KAMER - 16 september 2005

AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — DAAD — FOUT BESTUURLIJKE OVERHEID - ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER - BEPERKING
– DWALING IN RECHTE - ONOVERKOMELIJKE DWALING – GEVOLG.
De feitenrechter kan wegens bepaalde omstandigheden die hij op onaantastbare wijze
vaststelt, de dwaling in rechte als onoverkomelijk beschouwen, op voorwaarde dat uit die
omstandigheden kan worden afgeleid dat de bestuurlijke overheid gehandeld heeft zoals
ieder redelijk en voorzichtig persoon zou hebben gedaan; het Hof gaat evenwel na of hij
uit die omstandigheden wettig het bestaan van een rechtvaardigingsgrond heeft kunnen
afleiden1. (Artt. 1147 en 1148 B.W.)
(FRANSE GEMEENSCHAP T. V.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.04.0276.F)

1 Zie Cass., 26 juni 1998, A.R. C.97.0236.F, nr. 343, met concl. adv.-gen. SPREUTELS, in Pas. 1998.
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I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, dat op 1 oktober 2003 is gewezen door het Hof van Beroep te Brussel.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Didier Batselé heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Philippe de Koster heeft geconclu-deerd.
III. Middelen
Eiseres voert een middel aan:
Geschonden wetsbepalingen
- de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek;
- algemeen rechtsbeginsel, dat onder meer is neergelegd in de artikelen 1147 en 1148
van het Burgerlijk Wetboek en 71 van het Strafwetboek volgens hetwelk de onoverkomelijke dwaling in rechte een rechtvaardigingsgrond oplevert;
- de artikelen 1147 en 1148 van het Burgerlijk Wetboek;
- het artikel 71 van het Strafwetboek.
Aangevochten beslissingen en redenen
Het bestreden arrest stelt in hoofdzaak vast dat verweerder met ingang van 1 januari
1984 het ambt van provisor heeft uitgeoefend in het koninklijk atheneum André Thomas
te Vorst (hierna het atheneum genaamd); dat de prefect van het atheneum in augustus
1988 werd overgeplaatst en dat mevrouw L., leerkracht algemene leergangen in het hoger
middelbaar, bij ministeriële beslissing van 11 augustus 1988 werd benoemd om het ambt
van prefect uit te oefenen vanaf 1 september 1988; dat mevrouw L. bij beslissing van 15
december 1988 op haar verzoek uit haar ambt werd ontheven; dat vervolgens, bij ministeriële beslissing van 15 december 1988, mevrouw D. werd aangewezen om haar met ingang van 24 december 1988 te vervangen; dat verweerder verzoeken tot nietigverklaring
van de opeenvolgende benoemingen van mevrouw L. en mevrouw D. heeft ingediend bij
de Raad van State; dat de Raad van State, bij arrest van 7 maart 1990, de ministeriële beslissing waarbij mevrouw L. werd aangesteld tot waarnemend studieprefect heeft nietigverklaard, alsook, bij arrest van 24 oktober 1990, de ministeriële beslissing waarbij mevrouw D. in datzelfde ambt werd aangesteld; dat de Raad van State tevens in die twee arresten de impliciete beslissing om verweerder niet in hun plaats aan te stellen, heeft nietig
verklaard,
Het bestreden arrest beslist "dat, behalve ingeval van een onoverkomelijke dwaling of
een andere grond tot ontslag van aansprakelijkheid, de bestuurlijke overheid een fout begaat als zij een verordening vaststelt of goedkeurt die grondwettelijke of wettelijke bepalingen schendt waarbij haar de verplichting wordt opgelegd om een bepaalde handeling te
verrichten of niet te verrichten, zodat zij burgerrechtelijk aansprakelijk is indien die fout
schade veroorzaakt; dat de nietigverklaringen van de Raad van State gezag van gewijsde
hebben erga omnes; dat, wanneer een rechtscollege rechtsgeldig kennisneemt van een
aansprakelijk-heidsvordering die gegrond is op machtsoverschrijding ten gevolge van de
miskenning van de grondwettelijke of wettelijke regels die heeft geleid tot de nietigverklaring van een bestuurlijke rechtshandeling door de Raad van State, de door laatstgenoemde gedane vaststelling van de machtsoverschrijding bindend is voor het bestuur; dat
genoemd rechtscollege derhalve, onder het hierboven gemaakte voorbehoud, noodzakelijkerwijs moet beslissen dat de bestuurlijke overheid, die aan de basis lag van de nietig verklaarde handeling, een fout heeft begaan, en, voor zover het oorzakelijk verband tussen de
machtsoverschrijding en de schade vaststaat, de vergoeding ervan moet bevelen [...]; dat
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[verweerder], die de aansprakelijkheidsvordering oorspronkelijk heeft ingesteld, dus niet
de fout van het bestuur dient te bewijzen voor de rechter: die fout blijkt uit het bestaan
van de twee voormelde arresten van de Raad van State waarbij beide beslissingen van [eiseres] worden nietigverklaard",
Met bevestiging van de beslissing van de eerste rechter, veroordeelt het bestreden arrest
vervolgens eiseres om aan verweerder, ter vergoeding van diens materiële schade, het bedrag in hoofdsom van 5.232,01 euro en, ter vergoeding van diens morele schade, het bedrag van 1.239,47 euro te betalen, en, met wijziging van de beslissing van de eerste rechter over de interesten, veroordeelt het eiseres om met ingang van de dag van het ontstaan
van de schade compensatoire interest te betalen op voormeld bedrag van 5.232,01 euro.
Het bestreden arrest baseert die beslissing op de volgende gronden:
"Zonder het bestaan van die fout uitdrukkelijk te betwisten, voert [eiseres] nochtans aan
dat zij verkeerde in een geval van onoverkomelijke dwaling die haar ontsloeg van alle
aansprakelijkheid. Die onoverkomelijke dwaling bestaat te dezen erin dat de Raad van
State bij de interpretatie van de wettelijke bepalingen die waren aangegeven in het aan de
Raad van State voorgelegde middel en bij de verantwoording van de onwettigheid van
beide beslissingen van [eiseres], onverwachts op zijn rechtspraak is teruggekomen. De
verordenende bepaling waarop het beroep [van verweerder] bij de Raad van State was gegrond, stelt de ambtsbevoegdheden van de provisors en onderdirecteurs bij de Rijksonderwijsinrichtingen vast en preciseert dat bovendien de provisor of de onderdirecteur het inrichtingshoofd vervangt telkens als deze afwezig is' (artikel 1, derde lid, van het koninklijk besluit van 23 november 1970, B.S. 30 maart 1971).
Uit de tussen de partijen voor de Raad van State gewisselde en bij het dossier van deze
rechtspleging gevoegde stukken blijkt dat [verweerder] meende dat die vervanging hem
rechtens toekwam, ongeacht de reden en de duur van de afwezigheid van het inrichtingshoofd, terwijl [eiseres] van oordeel was dat die bepaling enkel van toepassing was in geval van afwezigheid van het dienstdoende inrichtingshoofd en niet ingeval van vacature
van de betrekking van studieprefect.
In het eerste arrest van 7 maart 1990 (nr. 34.295) verklaarde de Raad van State de ministeriële beslissing waarbij mevrouw Laurent werd aangesteld tot studieprefect in het koninklijk atheneum te Vorst, nietig op grond van de volgende motivering: 'Artikel 1 van het
koninklijk besluit van 23 november 1970 omschrijft de provisor als de rechtstreekse medewerker van de studieprefect; (...) uit de hem (bij dat artikel) opgedragen taken blijkt dat
hij de prefect bijstaat in de meeste taken die verband houden met de organisatie van de
school; (...) precies omdat artikel 1 hem een leidinggevende taak toevertrouwt naast het
inrichtingshoofd belast het derde lid hem 'bovendien' met de taak de prefect te vervangen
als deze afwezig is; (...) er is geen enkele reden om die bevoegdheid anders te beoordelen
naargelang de afwezigheid van de titularis van korte of van lange duur is; (...) door te beweren dat die bepaling enkel van toepassing is bij occasionele vervangingen, voert de tegenpartij in die tekst een onderscheid in dat daarin niet voorkomt; (...) het middel is gegrond'.
De tweede beslissing werd om soortgelijke redenen nietigverklaard.
Hoewel vaststaat dat de onoverkomelijke dwaling de persoon die, door te handelen of
niet te handelen, een fout heeft begaan ontslaat van alle aansprakelijkheid, is het daarenboven vereist dat die grond tot ontslag van aansprakelijkheid het karakter heeft van een
dwaling, enerzijds, en van een onoverkomelijke dwaling, anderzijds.
Uit een vaste rechtspraak van het Hof van Cassatie volgt dat 'de rechter niet wettig kan
beslissen dat een dwaling in rechte onoverkomelijk is, en derhalve een rechtvaardigingsgrond oplevert, tenzij hij vaststelt dat de persoon die zich daarop beroept, die dwaling
heeft begaan zoals ieder ander redelijk en voorzichtig persoon die in dezelfde situatie zou
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hebben begaan' (...).
Er dient dus te worden nagegaan of [eiseres], door te beslissen om [verweerder] niet
aan te stellen tot prefect, op een redelijke en voorzichtige wijze is te werk gegaan, met inachtneming van de rechtspraak van de Raad van State, zoals die bekend was op het ogenblik dat beide litigieuze beslissingen werden getroffen.
[Eiseres] haalt in haar conclusie een tiental arresten aan die op dezelfde dag, 6 februari
1990, zijn gewezen en volgens welke 'de tijdelijke aanstelling van personeelsleden (...) in
hogere functies in geen enkele bepaling van het statuut van het personeel van het Rijksonderwijs uitdrukkelijk wordt geregeld'.
In die arresten zegt de Raad van State niet dat het koninklijk besluit waarop [verweerder] zijn beroep bij de Raad van State had gegrond, een bepaling was van het statuut van
het onderwijzend personeel dat de aanstelling van personeelsleden in hogere functies, zoals die van studieprefect, kon regelen.
Uit die rechtspraak blijkt dat [eiseres] vrij bepaalt welk personeelslid zij aanstelt voor
de uitoefening van hogere functies. [Eiseres] leidt daaruit af dat de op het beroep [van verweerder] gewezen arresten berusten op een nieuwe en niet te voorziene interpretatie van
een bepaling van een besluit waarmee de vorige rechtspraak geen rekening hield in zaken
van tijdelijke aanstelling tot studieprefect. Er dient echter tevens op te worden gewezen
dat de Raad van State reeds in een arrest van 26 november 1986 (nr. 27.188) in dezelfde
zin uitspraak had gedaan als in de arresten van 7 maart en 24 oktober 1990 in de zaak [van
verweerder]. Anders dan in de door (eiseres) vermelde arresten, deden de arresten van 26
november 1986 en 7 maart en 24 oktober 1990 uitspraak over de beslissing waarbij personen die in vast verband benoemd waren tot provisor, werden aangewezen om het verhinderde inrichtingshoofd tijdelijk te vervangen. De in die verschillende arresten bedoelde
ambten zijn niet dezelfde, met uitzondering van het arrest van 6 februari 1990, nr. 33.923
dat de Raad van State in de zaak Chandelle heeft gewezen. Wegens het bestaan van bovengenoemd arrest van 26 november 1986 kon (eiseres) niet volledig overtuigd zijn van
de gegrondheid van haar standpunt.
Bovendien dagtekenen de bestreden beslissingen van na laatstgenoemd arrest, maar van
vóór de door [eiseres] aangevoerde arresten van 1990. Zij kon dus niet, om haar aanstellingen te verantwoorden en om de onoverkomelijke dwaling waarin zij verkeerde te bewijzen, een rechtspraak aanvoeren die dagtekent van na de litigieuze beslissingen. Op het
ogenblik dat de bestreden beslissingen werden getroffen diende (eiseres) rekening te houden met de eerste van die uitspraken van de Raad van State. Dat was te dezen niet het geval.
(Eiseres) levert dus niet het bewijs van een onoverkomelijke dwaling die haar zou hebben ontslagen van alle aansprakelijkheid".
Grieven
Een dwaling in rechte is onoverkomelijk en vormt derhalve een rechtvaardigingsgrond,
ofwel wanneer elke redelijke en voorzichtige persoon die in dezelfde situatie verkeert,
noodzakelijkerwijs dezelfde dwaling zou hebben begaan, ofwel wanneer, ingeval de dwaling erin bestaat de verkeerde keuze te hebben gedaan tussen twee mogelijke opties, ieder
redelijk en voorzichtig persoon die zich voor hetzelfde alternatief gesteld zag, dezelfde
keuze had kunnen maken als verweerder op de aansprakelijkheidsvordering. Dat is het geval wanneer een bestuurlijke overheid gehouden is toepassing te maken van een verordenende bepaling die zo dubbelzinnig is dat daaraan binnen het tijdsbestek van één maand
en één dag twee verschillende interpretaties konden worden gegeven door de Raad van
State en dat bovendien dat rechtscollege voor de beslissing van dat bestuur nooit uitspraak
had gedaan in een totaal identiek geval.
Te dezen blijkt uit de bovenstaande vaststellingen van het bestreden arrest:
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(1) dat de fout van eiseres erin bestond dat zij artikel 1, derde lid, van het koninklijk besluit van 23 november 1970 tot vastlegging van de ambtsbevoegdheden van de provisors
en onderdirecteurs bij de Rijksonderwijsinrichtingen, welk artikel, na een opsomming te
hebben gegeven van de taken waarmee de provisor of de onderdirecteur is belast, preciseert "dat hij bovendien het inrichtingshoofd vervangt telkens als deze afwezig is", verkeerd heeft uitgelegd door ervan uit te gaan dat die bepaling enkel doelt op de occasionele
afwezigheden van het dienstdoende inrichtingshoofd en haar, bij vacature van die betrekking, niet haar vrijheid ontneemt om de persoon te kiezen die het inrichtingshoofd tijdelijk
zal vervangen in afwachting van een vaste benoeming in de vacante betrekking;
(2) dat de Raad van State weliswaar, om de administratieve beslissingen van 1 augustus
1988 en 15 december 1988 nietig te verklaren, in zoverre die beslissingen de weigering
inhielden om verweerder aan te stellen tot waarnemend prefect in het atheneum André
Thomas, welke betrekking vacant geworden was ingevolge de overplaatsing van de titularis, in zijn arresten van 7 maart 1990 en 24 oktober 1990 een andere uitlegging heeft gegeven aan artikel 1, derde lid, van voornoemd koninklijk besluit van 23 november 1970
door te beslissen dat die bepaling niet alleen van toepassing is op de occasionele afwezigheden van een dienstdoend inrichtingshoofd maar ook ingeval het ambt van inrichtingshoofd vacant wordt, maar dat het hoge administratieve rechtscollege in zijn arrest van 6
februari 1990 (arrest nr. 33.923 in zake Chandelle), de litigieuze bepaling in dezelfde zin
heeft uitgelegd als eiseres.
Bovendien ontkent het arrest niet dat, zoals eiseres in haar conclusie aanvoerde, het enige arrest dat de Raad van State over de strekking van artikel 1, derde lid, van het koninklijk besluit van 23 november 1970 heeft gewezen voor de beslissingen waarvan verweerder de nietigverklaring heeft gevorderd en verkregen, namelijk het arrest van 26 november 1986, een geval betrof waarin het inrichtingshoofd "in het ziekenhuis was opgenomen
en dus voorlopig afwezig was" en niet een geval waarin het ambt vacant was.
Met de motivering volgens welke "[eiseres] wegens het bestaan van voormeld arrest
van 26 november 1986 niet volledig overtuigd kon zijn van de gegrondheid van haar
standpunt" en "de bestreden beslissingen dagtekenen van na laatstgenoemd arrest maar
van voor het door (eiseres) aangevoerde (arrest Chandelle)" verantwoordt het arrest niet
wettig de verwerping van de door eiseres aangevoerde rechtvaardigingsgrond. Door zijn
beslissing op die motivering te gronden miskent het bestreden arrest het wettelijk begrip
onoverkomelijke dwaling in rechte, daar het zegt dat de steller van een administratieve
rechtshandeling die wegens machtsoverschrijding is nietigverklaard, zich enkel op die
rechtvaardigingsgrond kan beroepen als hij verkeert in zodanige omstandigheden dat hij
wel moest " volledig overtuigd zijn van de gegrondheid van zijn standpunt" (dat wil zeggen dat hij geen verkeerde keuze heeft gemaakt), terwijl de steller van een dergelijke administratieve rechtshandeling bovendien gerechtvaardigd kan zijn door onoverkomelijke
dwaling in rechte, ingeval hij toepassing moest maken van een verordenende bepaling die
zo dubbelzinnig is dat daaraan, binnen een tijdsbestek van enkele weken, twee verschillende interpretaties konden worden gegeven door de Raad van State en dat het hoge administratieve rechtscollege voor de litigieuze beslissing van de overheid, nooit uitspraak had
gedaan in een identiek geval (schending van alle wettelijke bepalingen en miskenning van
het bovenaan in het middel vermelde algemene rechtsbeginsel).

IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat de dwaling in rechte wegens bepaalde omstandigheden door
de rechter als onoverkomelijk kan worden beschouwd, op voorwaarde dat uit die
omstandigheden kan worden afgeleid dat de bestuurlijke overheid gehandeld
heeft zoals ieder redelijk en voorzichtig persoon zou hebben gedaan;
Dat de feitenrechter op onaantastbare wijze de omstandigheden vaststelt waar-
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op hij zijn beslissing grondt, maar dat het Hof nagaat of hij uit die omstandigheden wettig het bestaan van een rechtvaardigingsgrond heeft kunnen afleiden;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat eiseres op het ogenblik dat zij de bekritiseerde beslissingen nam om verweerder niet tot studieprefect te benoemen,
van oordeel was dat artikel 1, derde lid, van het koninklijk besluit van 23 november 1970 tot vastlegging van de ambtsbevoegdheden van de provisors en onderdirecteurs bij de Rijksonderwijsinrichtingen, naar luid waarvan de provisor of de
onderdirecteur het inrichtingshoofd vervangt telkens als deze afwezig is, enkel
doelde op de occasionele afwezigheden van het inrichtingshoofd en niet op het
geval dat genoemd ambt vacant werd, en dat de Raad van State in zijn arresten
van 7 maart 1990 en 24 oktober 1990 heeft beslist dat die verordenende bepaling
ook van toepassing was in het geval dat het ambt van inrichtingshoofd vacant
wordt, en derhalve bovenvermelde beslissingen heeft nietigverklaard;
Dat het erop wijst dat de Raad van State reeds in een arrest van 26 november
1986, dus vóór die beslissingen, in dezelfde zin uitspraak had gedaan;
Dat het zegt dat eiseres wegens dat arrest "niet volledig overtuigd kon zijn van
de gegrondheid van haar standpunt";
Dat daaruit volgt dat volgens de appèlrechters de door eiseres aan voormelde
verordenende tekst gegeven interpretatie niet die was welke iedere bestuurlijke
overheid in dezelfde situatie daaraan zou hebben gegeven;
Dat het bestreden arrest, op grond van die omstandigheden wettig heeft kunnen beslissen dat er geen onoverkomelijke dwaling bestond aan de zijde van eiseres;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiseres in de kosten.
16 september 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. Kirkpatrick en Mahieu.

Nr. 440
3° KAMER - 19 september 2005

CASSATIE — BEVOEGDHEID VAN HET HOF — ALGEMEEN - BURGERLIJKE ZAKEN BEVOEGDHEID VAN HET HOF - OVEREENKOMST – UITLEGGING.
Het Hof is niet bevoegd om de wil van de partijen of van hun rechtsvoorgangers vast te
stellen en zelf een overeenkomst uit te leggen1. (Art. 147, tweede lid G.W. 1994)

1 Cass., 17 nov. 1986, A.R. 7549, nr. 167; zie Cass., 13 mei 1996, A.R. C.94.0210.F, nr. 170.
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(A. T. FORTIS A.G. N.V.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.04.0040.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, dat op 10 februari 2003 is gewezen door het Hof van Beroep te Luik.
II. Rechtspleging voor het Hof
Bij beschikking van 13 juni 2005 heeft de eerste voorzitter de zaak naar de
derde kamer verwezen.
Raadsheer Daniel Plas heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddel
Eiseres voert in haar verzoekschrift volgend middel aan:
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1134, 1156, 1319, 1321 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissing
Het arrest beslist dat de polis van de verzekering die H. heeft afgesloten, niet de risico's
op zijn overlijden dekt, op de volgende gronden:
"Aangezien het geen arbeidsongeval op de weg naar en van het werk betreft, moet eiser
tot schadevergoeding aantonen dat het overlijden te wijten is aan een letsel en dat dit letsel het gevolg is van een plotse, uitwendige gebeurtenis, vreemd aan de wil van de verzekerde, waarbij er geen enkel vermoeden van oorzakelijk verband tussen letsel en ongeval
bestaat, als deze zijn aangetoond.
De oorzaak van het overlijden blijft onbekend; de getuigenis van dokter C., volgens
welke het overlijden accidenteel is, moet zo worden begrepen dat het niet het gevolg is
van een ziekte, wat niet betwist wordt, maar onverwachts heeft plaatsgevonden. Daarbij
vermeldt die arts als mogelijke doodsoorzaak tevens het barsten van een aneurysma in de
hersenen, naast een massale insufficiëntie van de kransslagader. Die getuigenis is afgelegd door een wetenschapper en moet in die betekenis worden begrepen, en niet in de juridische betekenis, zoals deze in de verzekeringspolis is vermeld met betrekking tot het begrip 'ongeval'.
De mening van dokter C. over het plotseling overlijden wordt bevestigd door de medisch-sportieve vragenlijst van 27 oktober 1996 van dokter I.V. die (eiseres) voorlegt, en
waarin wordt vermeld dat de gezondheidstoestand van J.-Y. H. in die mate uitstekend was
dat zelfs een internationale duathlonloopbaan tot de mogelijkheden behoorde.
De medische oorzaak van het overlijden is niet aangetoond, maar aangezien ziekte als
oorzaak kan worden uitgesloten en aangenomen wordt dat het evenmin te wijten is aan
een hartinfarct als aan een andere bruuske doodsoorzaak, rijst allereerst de vraag of dat
plotse overlijden veroorzaakt is door de intense inspanning die de wielrenner op dat ogenblik leverde.
Aangezien het hartinfarct niet is aangetoond, betwist (verweerster) het oorzakelijk verband tussen de inspanning en het overlijden. (Eiseres) betoogt in de subsidiaire stelling
die ze verdedigt alleen dat de dood accidenteel, d.w.z. bruusk is, in tegenstelling tot een
ziekte, wat niet betwist wordt, en dat de in de polis bedoelde gebeurtenis het hartinfarct
ten gevolge van de intense inspanning is, dat als uitwendige oorzaak aangemerkt wordt.
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De stelling van (eiseres) kan bijgevolg als dusdanig niet aangenomen worden, aangezien het hartinfarct niet is aangetoond; als dat bewijs was geleverd - quod non -, dan had
(verweerster) toegegeven dat het verband tussen de inspanning en het overlijden kon worden vermoed.
(Verweerster) betwist daarenboven terecht dat de inspanning, waarvan kan worden aangenomen dat het een plotse gebeurtenis is waarvan het letsel het gevolg kan zijn, aangemerkt kan worden als een uitwendige oorzaak die vreemd is aan de wil van de getroffene.
Hij heeft immers gekozen voor deelname aan een wedstrijd die tot doel heeft door inspanningen sportprestaties te leveren.
Bijgevolg is de inspanning die het letsel zou hebben veroorzaakt, niet vreemd aan de
wil van de verzekerde, zodat de verzekeraar geen dekking verschuldigd is.
(Eiseres) kan niet worden gevolgd wanneer ze subsidiair betoogt dat de gebeurtenis de
val en het letsel de hartstilstand zou zijn; niet alleen zijn die begrippen niet die welke in
de polis zijn voorzien, maar is nooit aangetoond dat de hartstilstand te wijten zou zijn aan
de val, aangezien deze laatste daarentegen het gevolg is van het letsel.
In ieder geval kan niet worden aangenomen dat de hartstilstand het letsel is dat het
overlijden heeft veroorzaakt, aangezien eerstgenoemde het gevolg is van de fysieke tekortkoming die het letsel is, welke, te dezen, niet met zekerheid kan worden vastgesteld,
aangezien verschillende hypotheses zoals een hartinfarct, een aneurysme in de hersenen,
(...) zijn vooropgesteld".
Grieven
(...)
2. Tweede onderdeel
De algemene voorwaarden van de verzekering "Compte G" preciseren dat het ongeval
"elke gebeurtenis is die het gevolg is van de plotse en toevallige werking van een uitwendige oorzaak, vreemd aan de wil van de verzekerde".
Overeenkomstig artikel 1156 van het Burgerlijk Wetboek moet een redelijke uitlegging
worden gegeven aan de voorwaarde van het onopzettelijk karakter van de uitwendige oorzaak, op grond van de gemeenschappelijke bedoeling van de contracterende partijen, en
niet op grond van de letterlijke zin van de woorden.
Het bestreden arrest, waarin geoordeeld wordt dat de voorwaarden voor de dekking van
de verzekerde te dezen niet zijn vervuld, op grond dat de door de verzekerde geleverde inspanning niet kan worden aangemerkt als een uitwendige oorzaak, vreemd aan zijn wil,
aangezien hij gekozen heeft voor deelname aan een wedstrijd die tot doel heeft door inspanningen sportprestaties te leveren, geeft een onredelijke uitlegging aan de voorwaarde
van het onopzettelijk karakter van de uitwendige oorzaak van het ongeval.
Als die voorwaarde in die zin geïnterpreteerd wordt, dan sluit zij haast alle sterfgevallen uit van dekking, aangezien elke menselijke activiteit, op zijn minst gedeeltelijk, afhangt van de wil van de deelnemer.
Het bestreden arrest miskent bijgevolg de artikelen 1134 en 1156 van het Burgerlijk
Wetboek, wanneer het beslist dat de verzekeraar geen dekking verschuldigd is, op grond
dat de inspanning die het letsel heeft veroorzaakt, niet vreemd is aan de wil van de verzekerde.

IV. Beslissing van het Hof
Tweede onderdeel:
Overwegende dat de uitlegging die de rechter aan de bedingen van een overeenkomst geeft, niet onverenigbaar is met de door de partijen aangewende be-
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woordingen en dus onaantastbaar is;
Overwegende dat het onderdeel, waarin niet betoogd wordt dat het arrest een
draagwijdte aan de overeenkomst geeft die niet verenigbaar is met de bewoordingen ervan, maar van het Hof eist dat het een feitelijke kwestie beoordeelt, niet
ontvankelijk is;
(...)
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiseres in de kosten.
19 september 2005 - 3° kamer – Voorzitter: de h. Echement, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Plas – Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Gérard en Kirkpatrick.

Nr. 441
3° KAMER - 19 september 2005

1º GEZINSBIJSLAG – WERKNEMERS – KINDERBIJSLAG – RECHTGEVENDE KINDEREN –
KINDEREN OPGEVOED BUITEN HET RIJK – KINDEREN DIE LES VOLGEN BUITEN HET RIJK – WETTEN
– WERKING IN DE TIJD.
2º WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN – WERKING IN DE
TIJD EN IN DE RUIMTE – WERKING IN DE TIJD - GEZINSBIJSLAG – WERKNEMERS –
KINDERBIJSLAG – RECHTGEVENDE KINDEREN – KINDEREN OPGEVOED BUITEN HET RIJK –
KINDEREN DIE LES VOLGEN BUITEN HET RIJK.
1º en 2° De regel volgens welke de kinderbijslagen voor werknemers niet verschuldigd zijn
voor kinderen die buiten het Rijk les volgen, is pas op 6 februari 1999 in werking
getreden1. (Art. 52, eerste lid Kinderbijslagwet Werknemers; Artt. 17 en 34 W. 25 jan.
1999)
(Y. e.a. T. Caisse de compensation pour allocations familiales de la Région liégeoise)

ARREST (vertaling)

(A.R. S.04.0186.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, dat op 21 september 2004 is gewezen door het Arbeidshof te Luik.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Philippe Gosseries heeft verslag uitgebracht.
1 Zie Cass., 4 mei 1998, A.R. S.97.0100.N, nr. 220; 18 nov. 2002, A.R. S.02.0041.N, nr. 614; art. 52,
eerste lid Kinderbijslagwet Werknemers, na zijn wijziging bij art. 17 W. 25 jan. 1999 houdende
sociale bepalingen (K.B. 6 feb. 1999).

1668

HOF VAN CASSATIE

15.9.05 - Nr. 437

Eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
III. Middel
Eiser voert in zijn verzoekschrift volgend middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 2 en 203, § 1, van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 40 en 42bis (zoals van kracht na de wet van 22 december 1989), 42 (zoals
van kracht zowel vóór als na het koninklijk besluit van 21 april 1997), 44 en 44bis (zoals
van kracht zowel vóór als na de wet van 10 december 1996), 51, inzonderheid § 1 (zoals
gewijzigd bij artikel 65 van de wet van 22 december 1989), en 52, eerste en tweede lid,
van de wetten betreffende de gezinsbijslagen voor loonarbeiders, gecoördineerd bij het
koninklijk besluit van 19 december 1939 (dat artikel 52, zoals zijn eerste lid van kracht
was, zowel vóór als na de wijziging ervan bij de wet van 25 januari 1999 en, wat het
tweede lid betreft, zowel vóór als na de wijziging ervan bij de wet van 24 december
1999);
- artikel 34 van die wijzigingswet van 25 januari 1999 ;
- artikel 29, inzonderheid §§ 2 en 5, van het algemeen verdrag van 4 juli 1966 tussen
het Koninkrijk België en de Republiek Turkije betreffende de sociale zekerheid;
- de artikelen 55 tot 57 van de administratieve schikking van 6 januari 1969 betreffende
de toepassingsmodaliteiten van het algemeen Verdrag tussen het Koninkrijk België en de
Republiek Turkije betreffende de sociale zekerheid, ondertekend te Brussel op 4 juli
1966;
- de artikelen 149 en 159 van de Grondwet.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest “verklaart het hoger beroep gegrond; wijzigt de verwezen vonnissen; verklaart de hoofdvordering van de [eisers] ontvankelijk maar niet-gegrond en verwerpt ze; verklaart de tegenvordering ontvankelijk en gegrond; veroordeelt de [eisers] om
aan [verweerster] de onterecht ontvangen kinderbijslag ten bedrage van 2.183,10 euro terug te betalen, verhoogd met de moratoire interest tegen de wettelijke rentevoet met ingang van 28 februari 2003”, op grond dat:
“1. Y. A. volgde sinds september 1996 les in Turkije en had in principe dus geen recht
op kinderbijslag voor de betrokken periode (artikel 52 van de wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders, gecoördineerd op 19 december 1939);
2. De minister van Sociale Voorzorg heeft voor het jaar 1996/1997 evenwel een individuele afwijking voorzien door te beslissen dat ten behoeve van Y. kinderbijslag zou worden toegekend waarvan het bedrag bepaald is in het Belgisch-Turkse Verdrag van 4 juli
1966;
3. Die afwijking valt onder de discretionaire bevoegdheid van de bevoegde minister,
die als enige beslist of hij de afwijking toekent en, in voorkomend geval, hoe hoog het bedrag van de uit te keren kinderbijslag zal zijn : indien de minister de bevoegdheid verkrijgt om een recht toe te kennen, impliceert die bevoegdheid ook dat hij de voorwaarden
voor de toekenning van dat recht kan bepalen, met name wat betreft de duur van de toekenning, de voorwaarden voor het behoud van het recht en het bedrag van de uitkeringen;
4. Te dezen kon de minister bijgevolg beslissen dat het uit te keren bedrag van de kinderbijslag het bedrag was dat bepaald werd in het Belgisch-Turkse verdrag, waarbij de
verwijzing naar het in dat verdrag bepaalde bedrag geenszins bevoegdheidsoverschrijding
of rechtsmisbruik oplevert;
5. Integendeel, er is sprake van discriminatie als de rechthebbende, die geen aanspraak
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kan maken op het voordeel van het Belgisch-Turkse Verdrag, en zelfs niet automatisch
aanspraak kan maken op het voordeel van de wet betreffende de kinderbijslag, een hogere
kinderbijslag zou kunnen genieten dan het in dat verdrag bepaalde bedrag, op grond van
een discretionaire uitzondering”.
Grieven
1. Eerste onderdeel
Het in het middel bedoelde artikel 52, eerste lid, van de gecoördineerde wet van 19 december 1939 betreffende de gezinsbijslagen voor loonarbeiders, zoals het van toepassing
was vóór de wijziging ervan bij de wet van 25 januari 1999, bepaalt dat de kinderbijslag
niet verschuldigd is ten behoeve van de kinderen die buiten het Rijk worden opgevoed.
Artikel 52, eerste lid van de voormelde gecoördineerde wetten, zoals gewijzigd bij de
wet van 25 januari 1999, bepaalt dat de kinderbijslag niet verschuldigd is ten behoeve van
de kinderen die worden opgevoed of lessen volgen buiten het Koninkrijk.
Die gewijzigde tekst is krachtens artikel 34 van de wet van 25 januari 1999 pas op 6 februari 1999 in werking getreden en kan bijgevolg geen afbreuk doen aan het recht dat de
eisers vóór 6 februari 1999 onherroepelijk hebben verkregen ten behoeve van hun kind Y.
Bijgevolg kon de kinderbijslag ten behoeve van het kind Y., voor de periode vóór 6 februari 1999, alleen aan de eisers onthouden worden indien dat kind buiten het Rijk was
opgevoed.
Zo ook volgt uit artikel 29, § 2, van het algemeen verdrag betreffende de sociale zekerheid van 4 juli 1966 en uit artikel 55 van de administratieve schikking van 6 januari 1989
betreffende de sociale zekerheid, die in het middel vermeld worden, dat de bijslagen die
uitgekeerd worden aan de werknemers die in België tewerkgesteld worden, alleen een bijzondere of verhoogde bijslag voortvloeiende uit de Belgische wetgeving mogen bevatten
als hun kinderen in Turkije opgevoed zijn.
Het feit dat het kind les in het buitenland volgt, impliceert niet dat hij in het buitenland
is opgevoed, tenzij is vastgesteld – quod non – dat de opvoedende taak van de ouders die
in België verblijven, overgenomen wordt door een andere persoon in het buitenland (artikel 52, eerste lid, bedoeld in het middel, zoals het van toepassing was vóór de wijziging
ervan bij de wet van 25 januari 1999, en artikel 203, § 1, van het Burgerlijk Wetboek).
Het bestreden arrest beslist dat “Y. A. sinds september 1996 in Turkije les volgde en in
principe dus geen recht had op kinderbijslag voor de betrokken periode (artikel 52 van de
wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders, gecoördineerd op 19 december
1939)”.
A. In zoverre het bestreden arrest, op die grond en op de gronden die daar het gevolg
van zijn, het in het middel bedoelde artikel 52, eerste lid, zoals gewijzigd bij de wet van
25 januari 1999, wou toepassen, zou het, door dat artikel toe te passen op de periode vóór
6 februari 1999, datum van zijn inwerkingtreding:
1° aan de nieuwe wet onwettig een terugwerkende kracht hebben verleend die ze niet
heeft, en aldus de regel hebben miskend volgens welke de wet alleen beschikt voor het
toekomende en, in de regel, geen terugwerkende kracht heeft (schending van artikel 2 van
het Burgerlijk Wetboek en van artikel 34 van de wet van 25 januari 1999);
2° het in het middel bedoelde artikel 52, eerste lid, zoals gewijzigd bij de wet van 25 januari 1999, hebben geschonden, door het toe te passen terwijl het ratione temporis niet
van toepassing was op de periode vóór 6 februari 1999;
3° het in het middel bedoelde artikel 52, eerste lid, zoals van kracht vóór de bovenvermelde wijziging, hebben geschonden, door te weigeren dat artikel toe te passen, terwijl dit
artikel het enige was dat mocht worden toegepast op de periode vóór 6 februari 1999;
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4° het criterium van de lessen die het rechtgevende kind in Turkije heeft gevolgd, ten
aanzien van het in het middel bedoelde algemeen verdrag van 4 juli 1966 onwettig hebben
toegepast, terwijl artikel 29, § 2, van dat verdrag en artikel 55 van de in het middel bedoelde administratieve schikking van 6 januari 1969, bepalen dat alleen rekening mag
worden gehouden met het feit dat het kind is opgevoed in Turkije (schending van artikel
29, § 2, en, voor zover nodig, van artikel 29, § 5, van het algemeen verdrag betreffende de
sociale zekerheid van 4 juli 1966 en van artikel 55 van de administratieve schikking van 6
januari 1969).
B. In zoverre het bestreden arrest, door de in het middel weergegeven redenen, het in
het middel bedoelde artikel 52, eerste lid, zoals het van kracht was vóór de wet van 25 januari 1999, heeft willen toepassen, zou het tevens onwettig hebben beslist dat de kinderbijslag, krachtens dat artikel en in die versie, overeenkomstig de Belgische wet niet verschuldigd is ten behoeve van kinderen die les volgen buiten het Rijk – tenzij de minister
met toepassing van het tweede lid van dat artikel een afwijking toekent – terwijl die omstandigheid een dergelijke principiële uitsluiting van het voordeel van de bijslag alleen bepaalt als vastgesteld is – quod non – dat de opvoedende taak van de in België verblijvende
ouders is overgenomen door een andere persoon in het buitenland (schending van het in
het middel bedoelde artikel 52, eerste lid, zoals van kracht vóór de wijziging ervan bij de
wet van 25 januari 1999, en van artikel 203, § 1, van het Burgerlijk Wetboek).
Het bestreden arrest, dat niet nagaat of de eisers, voor de periode vóór 6 februari 1999,
hun opvoedende taak hebben overgedragen aan een andere persoon buiten het Rijk, stelt
het Hof op zijn minst in de onmogelijkheid de hem toevertrouwde wettigheidstoetsing te
verrichten en is bijgevolg niet regelmatig met redenen omkleed (schending van artikel 149
van de Grondwet).
De verwijzing naar de voorwaarden waaraan de minister de door hem toegekende afwijking onderworpen had, verantwoordt de beslissing daarenboven niet, aangezien de afwijking, voor de periode vóór 6 februari 1999, overbodig was wanneer het kind, zoals in
dit geval, nog steeds opgevoed werd in België, hoewel het lessen volgde buiten het Rijk
(schending van het in het middel bedoelde artikel 52, zoals het van kracht was vóór de
wet van 25 januari 1999).
(…)

IV. Beslissing van het Hof
Eerste onderdeel
Overwegende dat luidens artikel 52, eerste lid, van de wetten betreffende de
gezinsbijslagen voor loonarbeiders, gecoördineerd bij het koninklijk besluit van
19 december 1939, zoals het van kracht was vóór de wijziging ervan bij artikel
17 van de wet van 25 januari 1999 houdende sociale bepalingen, de kinderbijslag
niet verschuldigd is ten behoeve van de kinderen die buiten het Rijk worden opgevoed;
Dat, voor de toepassing van die bepaling, de omstandigheid dat het kind les
volgt in het buitenland op zich niet impliceert dat hij buiten het Rijk is opgevoed;
Overwegende dat die tekst van voornoemd artikel 52, eerste lid, van kracht is
gebleven tot 6 februari 1999, datum waarop de nieuwe tekst krachtens artikel 34
van de wet van 25 januari 1999 in werking is getreden, luidens welke de kinderbijslag niet verschuldigd is ten behoeve van de kinderen die worden opgevoed of
lessen volgen buiten het Koninkrijk;
Overwegende dat uit de beroepen vonnissen, waarvan de redenen worden
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overgenomen door het arrest alvorens recht te doen van 20 april 2004, waarnaar
het bestreden arrest verwijst, blijkt dat de litigieuze periode zich uitstrekt van 1
september 1996 tot 31 augustus 1999;
Overwegende dat het bestreden arrest, dat alleen vaststelt dat het kind “Y. A.
sinds september 1996 in Turkije les volgde” om daaruit, zonder verdere verduidelijking, af te leiden dat het “in principe dus geen recht had op kinderbijslag
voor de betrokken periode”, zijn beslissing om zonder onderscheid “de hoofdvordering […] niet-gegrond” en “de tegenvordering […] gegrond” te verklaren,
bijgevolg niet naar recht verantwoordt;
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;
Gelet op artikel 1017, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, veroordeelt
verweerster in de kosten;
Verwijst de zaak naar het Arbeidshof te Brussel.
19 september 2005 - 3° kamer – Voorzitter: de h. Echement, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Gosseries – Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advocaatgeneraal – Advocaat: mr. Simont.

Nr. 442
2° KAMER - 20 september 2005

1º VALSHEID EN GEBRUIK VAN VALSE STUKKEN - PRIVATE GESCHRIFTEN
- BESCHERMDE GESCHRIFTEN – VOORWAARDEN.
2º VALSHEID EN GEBRUIK VAN VALSE STUKKEN - BESCHERMDE
GESCHRIFTEN - AANGIFTE VAN EEN SCHADEGEVAL.
3º VERZEKERING — LANDVERZEKERING - AANGIFTE VAN EEN SCHADEGEVAL BESCHERMD GESCHRIFT - VALSHEID IN GESCHRIFTEN.
1º Private geschriften zijn als beschermde geschriften te beschouwen en vallen derhalve
onder toepassing van de artikelen 193 en 196 Strafwetboek, wanneer ze in een zekere
mate tot bewijs kunnen dienen van wat erin wordt vermeld of vastgesteld en in rechte
gevolgen kunnen hebben, d.i. dat ze door het gebruik waarvoor ze worden geredigeerd
derden nadeel kunnen berokkenen en wegens hun inhoud of vorm door de
gemeenschap als waar worden beschouwd1. (Artt. 193 en 196 Sw.)
2º en 3° De aangifte van een schadegeval kan in het maatschappelijk verkeer als bewijs
gelden van rechtshandelingen of van rechtsfeiten welke ze vaststelt en kan van aard zijn
nadeel te berokkenen zodat ze een beschermd geschrift is dat onder de toepassing valt
1 Cass., 16 dec. 1997, A.R. P.96.1490.N, nr. 557.
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van de artikelen 193 en 196 Strafwetboek2. (Artt. 193 en 196 Sw.; Art. 19 Wet 25 juni
1992 op de Landverzekeringsovereenkomst)
(ETHIAS T. G. e.a.)

ARREST

(A.R. P.05.0268.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 21 januari 2005 gewezen door
het Hof van Beroep te Antwerpen, correctionele kamer.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Dirk Debruyne heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiseres stelt in een memorie één middel voor. Die memorie is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.
IV. Beslissing van het Hof
A. Eerste onderdeel
Overwegende dat de appèlrechters oordelen dat een onjuiste aangifte van een
schadegeval bij een verzekeringsmaatschappij in de regel geen strafbare valsheid
in geschriften oplevert, althans wanneer de (on)juistheid van de aangifte door de
verzekeringsmaatschappij kan gecontroleerd worden en verder oordelen dat de
verzekeringsmaatschappij te dezen de aangifte gemakkelijk kon controleren en
zulks trouwens gedaan heeft en de verweersters zich dus niet schuldig hebben
gemaakt aan valsheid in geschriften";
Overwegende dat private geschriften als beschermde geschriften te beschouwen zijn, derhalve onder toepassing vallen van de artikelen 193 en 196 Strafwetboek, wanneer ze in een zekere mate tot bewijs kunnen dienen van wat erin
wordt vermeld of vastgesteld en in rechte gevolgen kunnen hebben, dit is dat ze
door het gebruik waarvoor ze worden geredigeerd derden nadeel kunnen berokkenen en wegens hun inhoud of vorm door de gemeenschap als waar mogen
worden beschouwd;
Overwegende dat, indien weliswaar alleenstaande beweringen geen strafbare
valsheid in geschrifte opleveren, zulks anders is wanneer die beweringen een geheel uitmaken met documenten die een juridische draagwijdte hebben;
Dat te dezen, zoals blijkt uit de omschrijving van de telastlegging A, het niet
gaat om beweringen zonder meer, maar om een geschrift dat aan deze beweringen een schijn van waarachtigheid moest geven en dat werd opgesteld en gebruikt om van eiseres vergoeding van de bij het ongeval opgelopen schade te
verkrijgen, overeenkomstig artikel 19 van de wet van 25 juni 1992 op de Landverzekeringsovereenkomst;
Overwegende dat de aangifte van een schadegeval in het maatschappelijk ver2 Zie Cass., 19 sept. 1995, A.R. P.94.0377.N, nr. 388.
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keer als bewijs kan gelden van rechtshandelingen of van rechtsfeiten welke ze
vaststelt, en van aard kan zijn nadeel te berokkenen, derhalve een beschermd geschrift is dat onder de toepassing valt van de artikelen 193 en 196 Strafwetboek;
dat het feit dat de verzekeringsmaatschappij deze aangifte kan controleren hieraan niet afdoet;
Dat de appèlrechters die anders oordelen, hun beslissing niet naar recht verantwoorden;
Dat het onderdeel gegrond is;
B. Tweede onderdeel
Overwegende dat de appèlrechters op grond van de door het eerste onderdeel
onwettig bevonden redenen, oordelen dat de beide verweersters geen gebruik
hebben gemaakt van een vals stuk en dat daardoor eiseres niet door hen werd opgelicht;
Dat zij aldus die beslissing niet naar recht verantwoorden;
Dat het onderdeel gegrond is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uitspraak doet op de civielrechtelijke vordering van eiseres tegen de verweersters;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest;
Veroordeelt de verweersters in de kosten;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.
20 september 2005 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Debruyne – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, procureur-generaal – Advocaat: mr. Geinger.

Nr. 443
2° KAMER - 20 september 2005

HANDELSZAAK - HANDELSVESTIGING - BRUTO GEBOUWDE OPPERVLAKTE - BEGRIP
De bruto gebouwde oppervlakte van een handelsvestiging heeft betrekking op de hele
bebouwde oppervlakte die voor handelsdoeleinden wordt of kan worden aangewend; de
omstandigheid dat een deel van de oppervlakte bestemd wordt voor bewoning doet
hieraan niets af, daar ook dit deel van het gebouwde nog altijd voor handelsdoeleinden
kan worden aangewend1. (Art. 1, §1 Wet 29 juni 19752)
(D. e.a.)

1 Zie de concl. van het O.M.
2 De wet van 29 juni 1975 betreffende de handelsvestigingen werd opgeheven door artikel 19, §3 van
de wet van 13 aug. 2004 betreffende de vergunning van handelsvestigingen, in werking getreden op 1
maart 2005 (artikel 8 K.B. 22 feb. 2005).
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ARREST

Conclusie van de heer procureur-generaal M. De Swaef:
[1]
Het enige middel voert schending aan van de artikelen 1 en 2 van de Wet van 29 juni
1975 betreffende de handelsvestigingen3 alsook van de artikelen 10 en 11 van de
Grondwet.
De eisers werden vervolgd voor inbreuk op de artikelen 1 en 2 van de Wet van 29 juni
1975 zoals strafbaar gesteld door artikel 15 van dezelfde wet, met name zonder
machtiging verleend aan een ontwerp van handelsvestiging door het college van
burgermeester en schepenen, hetzij, een ontwerp van handelsvestiging te hebben
uitgevoerd wanneer geen uitgifte van bouwvergunning vereist is, hetzij, een
bouwvergunning gebruikt te hebben afgegeven overeenkomstig de bepalingen van de
wetgeving op de organisatie van de ruimtelijke ordening en stedenbouw.
[2.1]
Overeenkomstig artikel 1, §1, a), 2, van de Wet van 29 juni 1975 betreffende de
handelsvestigingen wordt voor de toepassing van die wet onder ontwerp van
handelsvestiging in een andere zone dan zone 1, verstaan: een ontwerp van nieuw
bouwwerk waarbij voorzien wordt in de oprichting van één of meer kleinhandelsbedrijven
met een bruto gebouwde oppervlakte van meer dan 600 m2 of met een netto
verkoopoppervlakte van meer dan 400 m2.
Artikel 1, §1, c), van dezelfde wet omschrijft voor de toepassing van de wet de bruto
gebouwde oppervlakte als de oppervlakte van het gebouw, muren inbegrepen, terwijl
overeenkomstig artikel 1, §1, d), voor de toepassing van die wet onder netto oppervlakte
moet worden verstaan, de oppervlakte bestemd voor de verkoop en toegankelijk voor het
publiek.
Het Arbitragehof zag geen probleem in het naast elkaar bestaan van deze beide criteria,
met name de bruto gebouwde oppervlakte en de nettoverkoopoppervlakte van de
betrokken
handelsexploitatie
waardoor
ook
handelsvestigingen
met
een
nettoverkoopoppervlakte van ten hoogste 400 m2 die gesitueerd zijn binnen de gebouwen
waarvan de bruto gebouwde oppervlakte de vooropgestelde norm overschrijdt eveneens
machtiging dienen te verkrijgen; dit maakt het immers mogelijk de in de tijd gespreide
opdeling en inrichting van handelsexploitaties in een zelfde gebouw waarvan de bruto
gebouwde oppervlakte de maximumnorm overschrijdt, te verhinderen4.
[2.2]
Blijkens de niet-betwiste vaststellingen van het vonnis a quo werd op 13 mei 1987 voor
het pand van de tweede eiseres een bouwvergunning afgeleverd; het gebouw, bestaande
uit een handel in textielwaren, een magazijn en een privé-woning, had een bruto
gebouwde oppervlakte van 546 m2.
3 B.S. 1 juli 1975.
4 Arbitragehof nr. 123/98 van 3 december 1998, B.S. 12 februari 1999. Het Arbitragehof zegde in dat
arrest dan ook voor recht dat artikel 1, §1, a), 1° van de wet van 29 juni 1975 betreffende de
handelsvestigingen, gelezen in samenhang met artikel 2 van dezelfde wet, de artikelen 10 en 11 van
de Grondwet niet schendt. Het in het geding zijnde verschil in behandeling waarover het
Arbitragehof diende te oordelen bestond er immers in dat de exploitant van een handelszaak waarvan
de nettoverkoopoppervlakte 400 m2 of minder bedraagt en die is gevestigd in een gebouw met een
bruto gebouwde oppervlakte van ten hoogste 600 m 2, geen sociaal-economische vergunning behoeft,
terwijl de exploitant van een handelszaak waarvan de nettoverkoopoppervlakte eveneens 400 m2 of
minder bedraagt, doch die is gevestigd in een gebouw met een bruto gebouwde oppervlakte van meer
dan 600 m2, wel degelijk een sociaal-economische vergunning nodig heeft.
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In het jaar 2000 werd het pand evenwel uitgebreid met burelen, een garage en een
opslagplaats met een bruto bebouwde oppervlakte van 226,5 m2.
Gelet op het feit dat de totale gebouwde oppervlakte 600 m 2 overschreed dienden de
eisers derhalve over een machtiging zoals bepaald in artikel 2 van de Wet van 29 juni
1975 te beschikken.
In het eerste onderdeel van het middel voeren eisers nu evenwel aan dat oppervlakten
waarop geen directe commerciële activiteit kan worden uitgeoefend en die evenmin
gelieerd zijn met de uitoefening van de commerciële activiteit, niet behoren tot de bruto
gebouwde oppervlakte.
Meer bepaald kan volgens eisers de oppervlakte die uitsluitend wordt ingenomen door
een privé-woning niet in de bruto gebouwde oppervlakte van de handelsvestiging worden
begrepen.
[2.3]
De doelstelling van de Wet van 29 juni 1975 lag erin het samengaan van de
geïntegreerde grootdistributie en de kleindistributie te organiseren5.
Waar immers het expansiebeleid van distributieondernemingen tot op dat moment
enkel werd beperkt door de wetgeving inzake ruimtelijke ordening en stedenbouw, was de
wetgever van oordeel dat het ontbreken van elementen die een beoordeling van de
economische en sociale aspecten van het ontwerp mogelijk maken, een leemte uitmaakte
die diende te worden aangevuld6.
Deze studie van sociaal-economische aard dient betrekking te hebben op de ruimtelijke
lokalisatie van het handelsapparaat, het belang van de verbruikers, de weerslag op de
tewerkstelling en de invloed van een eventuele vestiging op de reeds bestaande handel7.
Te dien einde omschrijft artikel 2 van de Wet duidelijk het voorwerp van de wet, met
name dat de afgifte van de toelating volgt op een sociaal-economisch onderzoek8.
De door de wet geviseerde ontwerpen zijn derhalve onderworpen aan een machtiging
die verleend wordt door het college van burgemeester en schepenen van de voorgenomen
vestigingsplaats, hetzij voor het gebruiken van de bouwvergunning afgegeven
overeenkomstig de bepalingen van de wetgeving op de organisatie van de ruimtelijke
ordening en stedenbouw, hetzij voor het uitvoeren van de ontwerpen wanneer geen afgifte
van bouwvergunning vereist is9.
Geen vestiging van een handelsbedrijf van een bepaalde grootte is daardoor mogelijk
dan met een speciale, in de regel door het college van burgemeester en schepenen van de
plaats van vestiging te verlenen toelating10.
[2.4]
De wetgever heeft niet uitdrukkelijk aangeduid of een privaat gedeelte van een gebouw
al dan niet kan deel uitmaken van de bruto gebouwde oppervlakte zoals omschreven in
artikel 1, §1, c), van de Wet van 29 juni 1975.
5 M. STERKENS, “Handelsvestigingen”, in Commentaar Strafrecht, Mechelen, Kluwer, 2002, losbl., nr.
2. Zie verder ook voor de achterliggende redenen om de wet uit te vaardigen: B. PAQUES, “La notion
de “complexe commercial” dans le cadre de la loi du 29 juin 1975 relative aux implantations
commerciales”, Rev. dr. comm. 1995/1, (12) 12-13.
6 Memorie van Toelichting, Parl. St. Senaat 1974-75, nr. 584-1, p. 2.
7 Uiteenzetting van de Minister van Middenstand zoals aangehaald in het Verslag van mevr. VERDINLEENAERS, Parl. St. Senaat 1974-75, nr. 584-2, p. 6. Vergelijk: Verslag van de heer VERHAEGEN, Parl.
St. Kamer 1974-75, nr. 609-5, p.11.
8 Memorie van Toelichting, Parl. St. Senaat 1974-75, nr. 584-1, p. 4.
9 M. STERKENS, l.c., nr. 3.
10 Advies van de Raad van State, Parl. St. Senaat 1974-75, nr. 584-1, p. 16.
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In de bevoegde kamercommissie werd enkel verduidelijkt dat het voldoende was dat
ofwel de maximum bruto gebouwde oppervlakte ofwel de maximum nettoverkoopsoppervlakte wordt bereikt, om onder het toepassingsgebied van de wet te vallen
en dat onder verkoopsoppervlakte de ruimte wordt verstaan waar de verbruiker kan
binnentreden of die toegankelijk is voor de verbruiker11.
Een ingetrokken amendement van de heer Verberckmoes strekte er evenwel toe in
artikel 1 te spreken over bebouwde oppervlakte waarmee gans de oppervlakte waar het
bedrijf gevestigd is, zou bedoeld worden omdat er in het aanvankelijke ontwerp slechts
sprake was van gebouwde oppervlakte hetgeen volgens de indiener van het amendement
inhield dat geen rekening werd gehouden met de oppervlakten die door deze bedrijven
voor allerlei “diensten” konden worden aangewend12.
Uit de motivering voor het indienen van dit amendement zou kunnen worden afgeleid
dat onder de bedoelde oppervlakte zou moeten worden begrepen die delen die voor
diensten kunnen worden aangewend.
[2.5]
Het door de Minister van Middenstand gegeven antwoord op twee schriftelijke
parlementaire vragen, brengt evenwel wat meer verduidelijking omtrent de wijze waarop
de bruto gebouwde oppervlakte moet worden ingevuld.
In antwoord op schriftelijke vraag nr. 33 van de heer Annemans van 10 april 1987
betreffende de aangewende criteria voor de berekening van de oppervlakte, antwoordde
de minister dat het sociaal-economische comité13 het begrip bruto bebouwde oppervlakte
steeds geïnterpreteerd heeft als zijnde de oppervlakte die voor handelsdoeleinden wordt of
kan worden aangewend. “Hiertoe behoren zowel de leegstaande ruimtes binnen een
gebouw als de effectief voor handelsdoeleinden aangewende bruto handelsoppervlakte,
die onder meer de oppervlakte bestemd voor de verkoop en toegankelijk voor het publiek
(netto oppervlakte), de werkplaatsen, de technische en de sociale ruimten omvat.”
De minister verduidelijkte in zijn antwoord nog dat een parking in openlucht, de
opritten en bijhorende nutsvoorzieningen bij de beoordeling van de inplantingsaanvragen
door het sociaal-economisch comité nooit tot de bruto oppervlakte werden gerekend en
dat per analogie dit principe ook werd toegepast bij dakparkings en hun opritten vermits
het oppervlakten betreft waarop geen directe commerciële activiteit wordt of kan worden
uitgeoefend en die niet onontbeerlijk zijn voor een handeluitbating. “Dit standpunt van het
comité beantwoordt niet alleen aan de geest van de wet, maar vindt ook zijn oorsprong in
een interpretatie van artikel 1, §1, c), van de wet van 29 juni 1975. Onder bruto gebouwde
oppervlakte dient immers te worden verstaan de oppervlakte van het gebouw, muren
inbegrepen. Het is evident dat parkings, opritten en aanhorigheden zich buiten de muren
van het eigenlijke handelsgebouw bevinden en als elementen extra muros mogen
beschouwd worden14.”
Een identiek antwoord werd door de minister nogmaals gegeven op een andere
schriftelijke parlementaire vraag, met name op schriftelijke vraag nr. 45 van de heer
Annemans van 5 juni 198715.
[2.6]
Uit het voorgaande blijkt dat het voldoende is dat een oppervlakte voor
handelsdoeleinden kán worden gebruikt, om deel uit te maken van de bruto gebouwde
oppervlakte bedoeld in artikel 1, §1, c), van de wet van 29 juni 1975.
11 Verslag van de heer VERHAEGEN, Parl. St. Kamer 1974-75, nr. 609-5, p.14-15.
12 Parl. St. Kamer 1974-75, nr. 609-2, p. 2.
13 Dit comité dient overeenkomstig artikel 9 van de wet van 29 juni 1975 advies te verlenen.
14 Bull. Vragen en Antwoorden Kamer 12 mei 1987, 2644.
15 Bull. Vragen en Antwoorden Kamer 7 juli 1987, 3390.
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De mogelijkheid dat een oppervlakte wordt gebruikt voor handelsdoeleinden – ook al is
dit op een bepaald ogenblik (nog) niet het geval – is derhalve voldoende om dat deel van
de oppervlakte ook te beschouwen als deel van de bruto gebouwde oppervlakte.
Zulks strookt met de intentie van de wetgever.
Hoewel een deel van de gebouwde oppervlakte op een bepaald ogenblik als privaat
wordt bestempeld omdat dat deel op dat moment wordt gebruikt voor bewoning, is het
immers niet uitgesloten dat dat gedeelte naderhand toch als oppervlakte voor
handelsdoeleinden kan worden gebruikt.
Indien men van oordeel zou zijn dat een privaat gedeelte niet meetelt voor de
berekening van de bruto gebouwde oppervlakte, zijn misbruiken niet uit te sluiten.
Het zou immers al te gemakkelijk zijn om een bepaald deel van de oppervlakte in eerste
instantie als privaat te bestempelen zodat dat deel niet meetelt voor de berekening van de
totale bruto gebouwde oppervlakte, en het naderhand toch voor handelsdoeleinden aan te
wenden zonder dat de in artikel 2 van de wet van 29 juni 1975 bedoelde machtiging zou
moeten worden gevraagd.
Om de doeltreffendheid van de wet te garanderen, is het dan ook logisch een eventueel
privaat gedeelte van de oppervlakte te beschouwen als deel van de bruto gebouwde
oppervlakte: dat privaat gedeelte wordt weliswaar niet voor handelsdoeleinden gebruikt
doch kan daarvoor niettemin wel worden aangewend.
Dergelijke interpretatie van het begrip bruto gebouwde oppervlakte is derhalve conform
met de criteria die door het Sociaal-Economisch comité worden gehanteerd en met de
intentie van de wetgever.
Die intentie is immers misbruiken tegen te gaan; ook uit de omschrijving van de
strafbepaling van artikel 15 van de wet van 29 juni 1975 – meer bepaald uit de woorden
“hoe dan ook” – blijkt overigens ontegensprekelijk de intentie van de wetgever om elke,
zelfs verholen, gedraging die indruist tegen de wet te viseren16.
Het eerste onderdeel is dan ook niet gegrond.
[3]
In het tweede onderdeel van het middel wordt aangevoerd dat artikel 1, §1, c), van de
wet van 29 juni 1975 indien het, zoals in het bestreden arrest, wordt uitgelegd dat de
oppervlakte van de privé-woning die gelegen is in een gebouw waarin de
kleinhandelszaak wordt uitgebaat, mee dient verrekend in de totale bruto gebouwde
oppervlakte van de handelsvestiging, een schending inhoudt van het gelijkheidsbeginsel
van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet.
Er wordt volgens de eisers dan immers door de door de appelrechters gegeven
uitlegging van artikel 1, §1, c), van de wet van 29 juni 1975 een verboden ongelijkheid
gecreëerd tussen enerzijds kleinhandelaars waarvan de privé-woning gevestigd is binnen
het gebouw waarin de kleinhandelszaak wordt uitgebaat en anderzijds kleinhandelaars
waarvan de privé-woning buiten dit gebouw is gelegen.
Eisers vragen het Hof evenwel niet een prejudiciële vraag te stellen aan het
Arbitragehof omtrent deze beweerde ongelijkheid.
Overeenkomstig artikel 26, §1, van de Bijzondere Wet van 6 januari 1989 komt het aan
het Arbitragehof toe om bij wijze van prejudiciële beslissing uitspraak te doen over de
schending door een wet, decreet of in artikel 134 van de Grondwet bedoelde regel van de
artikelen van Titel II van de Grondwet, waartoe ook de artikelen 10 en 11 van de
Grondwet behoren.
Dit houdt in dat het Hof van Cassatie niet bevoegd is om uitspraak te doen over de
16 Cfr. M. STERKENS, l.c., nr. 23.

1678

HOF VAN CASSATIE

20.9.05 - Nr. 443

voorgehouden schending van de Grondwet door artikel 1, §1, c), van de Wet van 29 juni
1975.
Het onderdeel kan dan ook niet worden aangenomen.
Conclusie: verwerping.
(A.R. P.05.0310.N)

I. Bestreden beslissing
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest, op 26 januari 2005 gewezen
door het Hof van Beroep te Antwerpen, 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 memorie een middel voor. Die memorie is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.
IV. Beslissing van het Hof
A. Onderzoek van het middel
1. Eerste onderdeel
Overwegende dat het artikel 2 van de wet van 29 juni 1975 de ontwerpen van
handelsvestiging, bedoeld in artikel 1, §1, a, onderwerpt aan een machtiging verleend door het college van burgemeester en schepenen hetzij voor het gebruiken
van de bouwvergunning, afgegeven overeenkomstig de bepalingen van de wetgeving op de organisatie van de ruimtelijke ordening en van de stedenbouw, hetzij voor het uitvoeren van de ontwerpen wanneer geen afgifte van bouwvergunning vereist is;
Overwegende dat het artikel 1, §1, de door de wet gebruikte begrippen definieert; dat het daarbij onderscheid maakt tussen "bruto gebouwde oppervlakte: oppervlakte van het gebouw, muren inbegrepen" en "netto oppervlakte: de oppervlakte bestemd voor de verkoop en toegankelijk voor het publiek"; dat de bruto
gebouwde oppervlakte betrekking heeft op de hele bebouwde oppervlakte die
voor handelsdoeleinden wordt of kan worden aangewend; dat de omstandigheid
dat een deel van de oppervlakte bestemd wordt voor bewoning hieraan niet afdoet, daar ook dit deel van het gebouwde nog altijd voor handelsdoeleinden kan
worden aangewend;
Dat het onderdeel faalt naar recht;
2. Tweede onderdeel
Overwegende dat het onderdeel aanvoert dat de uitlegging die het bestreden
arrest aan het begrip "bruto gebouwde oppervlakte" geeft, een schending van het
gelijkheidsbeginsel, zoals vervat in de artikelen 10 en 11 Grondwet, inhoudt omdat die uitlegging een verboden ongelijkheid creëert tussen, enerzijds, kleinhandelaars waarvan de privé-woning gevestigd is binnen het gebouw waarin de
kleinhandelszaak wordt uitgebaat en, anderzijds, kleinhandelaars waarvan de privé-woning buiten dit gebouw, maar desgevallend wel op hetzelfde perceel, is ge-
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legen;
Overwegende dat het Hof de bevoegdheid niet heeft dergelijk verweer te beoordelen; dat er geen grond is daarover ambtshalve een prejudiciële vraag aan
het Arbitragehof te stellen;
Dat het onderdeel 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.
20 september 2005 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Huybrechts – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, procureur-generaal – Advocaat: mr. B. Spriet, Turnhout.

Nr. 444
2° KAMER - 20 september 2005

1º WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN — WERKING IN DE
TIJD EN IN DE RUIMTE - STRAFZAKEN - NIEUWE WET - STRAF - VEROORDELING –
VOORWAARDE.
2º STRAF — ALGEMEEN. STRAF EN MAATREGEL. WETTIGHEID - MISDRIJF NIEUWE WET - NIEUWE STRAF – WETTIGHEID.
1º en 2° Het verbod om bepaalde functies, beroepen of werkzaamheden uit te oefenen, dat
is voorgeschreven bij art. 1 K.B. nr. 22, 24 okt. 1934, als gewijzigd bij wet 2 juni 1998, is
een bijkomende straf en kan derhalve niet worden toegepast op feiten die gepleegd zijn
vóór de inwerkingtreding van voornoemde wet1. (Art. 2 Sw.)
(D. T. M. Van Cuyck, in hoedanigheid van curator van het faillissement van N.V. Ceragres)

ARREST

(A.R. P.05.0393.N)

I. Bestreden beslissing
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest, op 22 februari 2005 gewezen
door het Hof van Beroep te Gent, correctionele kamer.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Luc Huybrechts heeft verslag uitgebracht.
1 Cass., 2 juni 1999, A.R. P.99.0192.F, nr. 326.
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Procureur-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
De eisers stellen in een memorie een middel voor.
IV. Beslissing van het Hof
A. Ontvankelijkheid van de cassatieberoepen
Overwegende dat de cassatieberoepen in zoverre deze opkomen tegen de vrijspraak van de drie eisers voor de telastlegging van de zaak I, bij gebrek aan belang niet ontvankelijk zijn;
B. Ambtshalve aangevoerd middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 2, eerste lid, Strafwetboek;
- artikel 1 K.B. nr. 22 van 24 oktober 1934 betreffende K.B. nr. 22 van 24 oktober 1934
betreffende het rechterlijk verbod aan bepaalde veroordeelden en gefailleerden om bepaalde ambten, beroepen of werkzaamheden uit te oefenen (verder genaamd: wet Beroepsuitoefeningverbod), zoals gewijzigd bij artikel 3 van de wet van 2 juni 1998 tot wijziging
van het koninklijk besluit nr. 22 van 24 oktober 1934 waarbij aan bepaalde veroordeelden
en aan de gefailleerden verbod wordt opgelegd bepaalde ambten, beroepen of werkzaamheden uit te oefenen en waarbij aan de rechtbanken van koophandel de bevoegdheid
wordt toegekend dergelijk verbod uit te spreken zoals gewijzigd bij wet van 2 juni 1998.

Overwegende dat het arrest elk van de eisers schuldig acht aan de in de loop
van 1996 gepleegde feiten van de zaak II te weten, naar de op het ogenblik van
de uitspraak toepasselijke strafbepalingen:
- A. het faillissementsmisdrijf van artikel 489ter, 1°, Strafwetboek;
- B. het faillissementsmisdrijf van artikel 489bis, 4°, Strafwetboek;
- C. de inbreuk op artikel 648, 1°, Wetboek Vennootschappen;
Dat het arrest elk van de eisers daarvoor veroordeelt tot gevangenisstraf met
uitstel en een geldboete en bovendien tegen elk van hen met toepassing van artikel 1 Wet Beroepsuitoefeningverbod een beroepsverbod van vijf jaar uitspreekt;
Overwegende dat, overeenkomstig artikel 2, eerste lid, Strafwetboek, geen
misdrijf kan worden gestraft met straffen die bij de wet niet waren gesteld voordat het misdrijf werd gepleegd;
Overwegende dat, krachtens artikel 1 Wet Beroepsuitoefeningverbod, in zijn
versie vóór de wet van 2 juni 1998, de persoon die de strafrechter wegens bepaalde feiten tot een bepaalde straf had veroordeeld, van rechtswege de ontzetting van het recht om bepaalde functies, beroepen of werkzaamheden uit te oefenen, opliep; dat deze ontzetting wettelijk een beveiligingsmaatregel was;
Dat artikel 1 Wet Beroepsuitoefeningverbod, zoals gewijzigd bij artikel 3 van
de wet van 2 juni 1998, het beroepsverbod van rechtswege heeft vervangen door
een facultatief verbod bij wijze van bijkomende straf, die de strafrechter kan opleggen aan de persoon die hij wegens bepaalde feiten veroordeelt en waarvan hij
de duur vaststelt zonder dat die minder dan drie jaar of meer dan tien jaar mag
bedragen;
Overwegende dat derhalve, daar het vroegere beroepsverbod bij wijze van be-
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veiligingsmaatregel niet meer bestaat, het nieuwe beroepsverbod bij wijze van
bijkomende straf maar kan opgelegd worden voor feiten gepleegd na de inwerkingtreding van de nieuwe wet en niet voor feiten gepleegd vóór de inwernkingtreding ervan;
C. Onderzoek van het middel
Overwegende dat het middel, ook al ware het gegrond, niet tot ruimere cassatie kan leiden, mitsdien geen antwoord behoeft;
D. Ambtshalve onderzoek van het overige van de beslissing op de strafvordering
Overwegende dat, behalve wat de bijkomende straf van beroepsverbod betreft,
de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht
zijn genomen en de beslissingen overeenkomstig de wet zijn gewezen;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het de eisers veroordeelt tot een bijkomende straf van beroepsverbod;
Verwerpt de cassatieberoepen voor het overige;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest;
Veroordeelt de eisers in de helft van de kosten van hun cassatieberoep;
Zegt dat er geen grond is tot verwijzing.
20 september 2005 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Huybrechts – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, procureur-generaal – Advocaat: mr. Verbist.

Nr. 445
2° KAMER - 20 september 2005

AANRANDING VAN EERBAARHEID EN VERKRACHTING - AANRANDING
VAN DE EERBAARHEID MET GEWELD OF BEDREIGINGEN - GEWELD –
BEGRIP.
Het bij aanranding van de eerbaarheid met geweld of bedreiging bedoelde geweld als
bestanddeel van het misdrijf kan erin bestaan dat het slachtoffer, wegens het onverhoede
handelen van de dader, geen gelegenheid had om weerstand te bieden en zich te
verzetten tegen plotselinge en onvoorziene onzedelijke daden die het niet vrijwillig zou
hebben geduld1. (Artt. 373 en 483 Sw.)
(P.)

ARREST

1 Cass., 7 maart 1989, A.R. nr. 1930, nr. 380 met concl. van advocaat-generaal d'HOORE.
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(A.R. P.05.0876.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 11 mei 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 vier middelen voor. Die memorie is aan dit arrest
gehecht en maakt daarvan deel uit.
IV. Beslissing van het Hof
A. Onderzoek van de middelen
1. Eerste middel
Overwegende dat de appèlrechters oordelen dat de verjaringstermijn van de
strafvordering begint te lopen vanaf 23 april 2002, datum waarop het laatste bewezen verklaarde feit is gepleegd;
Overwegende dat het middel aanvoert dat, met toepassing van artikel 21bis
Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering, de verjaringstermijn pas begint
te lopen van 17 november 2004, dag waarop het minderjarige slachtoffer van de
bewezen verklaarde feiten B (aanranding van de eerbaarheid) de leeftijd van
achttien jaar heeft bereikt;
Overwegende dat noch in het ene, noch in het andere geval, de verjaring van
de strafvordering is bereikt;
Dat het middel niet ontvankelijk is;
2. Tweede middel
2.1. Eerste onderdeel
Overwegende dat artikel 483 Strafwetboek bepaalt dat de wet onder geweld
verstaat de daden van fysieke dwang gepleegd op personen;
Dat de bedoelde dwang bestaat in de uitoefening van macht waardoor een ander tegen zijn wil in wordt genoodzaakt iets te doen of te ondergaan;
Dat een dergelijke machtsuitoefening ook kan voortvloeien uit de omstandigheid dat het slachtoffer verschalkt wordt door de listige of onverhoedse wijze
waarop de dader een door dat slachtoffer niet gewilde handeling uitvoert;
Dat aldus het in het eerste lid van artikel 373 Strafwetboek bedoelde geweld
als bestanddeel van dat misdrijf erin kan bestaan dat het slachtoffer, wegens het
onverhoeds handelen van de dader, geen gelegenheid had om weerstand te bieden en zich te verzetten tegen plotselinge en onvoorziene onzedelijke daden die
het niet vrijwillig zou hebben geduld;
Overwegende dat de appèlrechters die onaantastbaar in feite oordelen dat de
"onzedige aanrakingen" onverhoeds gebeurden zodat die een vorm van geweld
uitmaken waartegen het slachtoffer geen afdoend verweer kon laten gelden, die
beslissing naar recht verantwoorden;
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Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
(...)
4. Vierde middel
Overwegende dat de appèlrechters eiser veroordelen tot een gevangenisstraf
van vier jaar met uitstel van tenuitvoerlegging voor twee jaar gedurende een periode van vijf jaar, krachtens, onder meer, de artikelen 373, 375, 377 Strafwetboek die het arrest vermeldt;
Dat de appèlrechters daarmee zeggen dat de voorwaarden van artikel 23bis
Wet Bescherming Maatschappij waarnaar zij verwijzen, zijn vervuld;
Overwegende dat de rechters tevens de gronden van de beslissing waarbij eiser
ter beschikking van de regering wordt gesteld, omschrijven;
Dat de appèlrechters die beslissing naar recht verantwoorden;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
B. Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
Overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is
gewezen;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiser in de kosten.
20 september 2005 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Frère – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, procureur-generaal
– Advocaat: mr. B. Spriet, Turnhout.

Nr. 446
2° KAMER - 21 september 2005

1º VERVOER — GOEDERENVERVOER — LANDVERVOER. WEGVERVOER VERBINTENISSEN VAN DE VERVOERONDERNEMINGEN - TOEZICHT OVER DE TOEPASSING VAN DE
VERORDENINGEN (EEG) NRS. 3820/85 EN 3821/85 - CONTROLE OP DE ORGANISATIE VAN HET
WERK VAN DE BESTUURDERS - OVERTREDING - AFGEVAARDIGD BESTUURDER INSPANNINGSVERBINTENIS - BEGRIP – GEVOLGEN.
2º MISDRIJF — RECHTVAARDIGING EN VERSCHONING — ALGEMEEN VERVOER - GOEDERENVERVOER - LANDVERVOER - WEGVERVOER - VERBINTENISSEN VAN DE
VERVOERONDERNEMINGEN - TOEZICHT OVER DE TOEPASSING VAN DE VERORDENINGEN (EEG) NRS.
3820/85 EN 3821/85 - CONTROLE OP DE ORGANISATIE VAN HET WERK VAN DE BESTUURDERS OVERTREDING - AFGEVAARDIGD BESTUURDER - INSPANNINGSVERBINTENIS - BEGRIP – GEVOLGEN.
3º VERBINTENIS - VERVOER - GOEDERENVERVOER - LANDVERVOER - WEGVERVOER VERBINTENISSEN VAN DE VERVOERONDERNEMINGEN - TOEZICHT OVER DE TOEPASSING VAN DE
VERORDENINGEN (EEG) NRS. 3820/85 EN 3821/85 - CONTROLE OP DE ORGANISATIE VAN HET
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- OVERTREDING - AFGEVAARDIGD BESTUURDER INSPANNINGSVERBINTENIS - BEGRIP – GEVOLGEN.
WERK VAN DE BESTUURDERS

1º, 2° en 3° De Verordening (EEG) nr. 3820/85 van de Raad van de Europese
Gemeenschap van 20 december 1985 tot harmonisatie van bepaalde voorschriften van
sociale aard voor het wegvervoer, die bepaalt dat de onderneming het werk van de
bestuurders zodanig regelt dat deze de desbetreffende bepalingen van deze verordening
en van de Verordening (EEG) nr. 3821/85 kunnen naleven, en dat die onderneming op
gezette tijden nagaat of deze twee verordeningen zijn nageleefd en dat zij, wanneer
overtredingen worden geconstateerd de nodige maatregelen neemt om herhaling
daarvan te voorkomen, creëert een inspanningsverbintenis1 zodat overmacht niet de
enige omstandigheid is waaruit kan worden afgeleid dat de wanuitvoering geen fout
uitmaakt. (Art. 15, eerste en tweede lid E.E.G.-Verordening nr. 3820/85 van de Raad van
20 dec. 1985 tot harmonisatie van bepaalde voorschriften van sociale aard voor het
wegvervoer)
(F.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.04.0868.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 19 april 2004 in hoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Charleroi op verwijzing ingevolge arrest van het Hof van 3 september 2003.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Sylviane Velu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiseres voert een middel aan in een memorie, waarvan een voor eensluidend
verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
IV. Beslissing van het Hof
Over het middel:
Eerste onderdeel:
Overwegende dat artikel 15 van de Verordening (EEG) nr. 3820/85 van de
Raad van de Europese Gemeenschap van 20 december 1985 tot harmonisatie van
bepaalde voorschriften van sociale aard voor het wegvervoer, in het eerste lid bepaalt dat de onderneming het werk van de bestuurders zodanig regelt dat deze de
desbetreffende bepalingen van deze verordening en van de Verordening (EEG)
nr. 3821/85 kunnen naleven en, in het tweede lid, dat de onderneming op gezette
tijden nagaat of deze twee verordeningen zijn nageleefd en dat de onderneming,
wanneer overtredingen worden geconstateerd, de nodige maatregelen neemt om
herhaling daarvan te voorkomen;
Dat, volgens arrest nr. 7/90 van 2 oktober 1991 van het Hof van Justitie van de
Europese Gemeenschappen, uit de bewoordingen zelf van die bepaling volgt dat
de aldus gecreëerde verbintenis een inspanningsverbintenis is;
1 H.v.J., 2 okt. 1991, nr. 7/90, Jurisprudentie 1991, p. I-04371, punt 15.
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Dat, bijgevolg, overmacht niet de enige omstandigheid is waaruit kan worden
afgeleid dat de wanuitvoering geen fout uitmaakt;
Overwegende dat het bestreden vonnis, om eiseres wegens overtreding van het
voormelde artikel 15, eerste lid, te veroordelen, oordeelt dat het krachtens voormeld artikel aan eiseres stond "om alles in het werk te stellen opdat alleen de onvoorziene omstandigheden die buiten elke redelijke berekening van de duur van
het voorziene traject vallen, als overmacht kunnen worden vrijgesteld; dat [eiseres], geconfronteerd met de overtredingen die bij haar chauffeurs zijn vastgesteld, en in haar hoedanigheid van afgevaardigd beheerder, in een poging zichzelf te rechtvaardigen, zich beperkt tot het voorleggen van een verklaring van
een chauffeur waarin die erkent dat hij een boekje heeft ontvangen waarin de van
kracht zijnde regels worden uitgelegd [en] tot een beschrijving, zonder enig bewijs ervan te leveren, van de onvoorziene [wisselvalligheden] waarmee de chauffeurs onderweg te maken krijgen; dat zij doorgaans verklaart dat de chauffeurs
om persoonlijke of haar onbekende redenen hebben gehandeld [en] dat zij, overigens [...] de moeilijkheden waarmee haar chauffeurs te kampen hebben, het feit
dat zij niet in staat is om daaraan te verhelpen en dat zij van dit alles op de hoogte is, toegeeft";
Dat het bestreden vonnis aldus zijn beslissing niet naar recht verantwoordt;
Dat het onderdeel, in zoverre het de schending van het voormelde artikel 15
aanvoert, gegrond is;
En overwegende dat er geen grond is om het tweede onderdeel te onderzoeken
dat niet tot vernietiging zonder verwijzing kan leiden;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Vernietigt het bestreden vonnis;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde vonnis;
Laat de kosten ten laste van de Staat;
Verwijst de zaak naar de Correctionele Rechtbank te Bergen, zitting houdende
in hoger beroep.
21 september 2005 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: mevr. Velu – Gelijkluidende conclusie van de h. Genicot, advocaat-generaal –
Advocaat: mr. Simont.

Nr. 447
2° KAMER - 21 september 2005

1º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — SCHADE —
BEOORDELINGSBEVOEGDHEID. RAMING. PEILDATUM - BLIJVENDE ARBEIDSONGESCHIKTHEID VERGOEDING - BEREKENING DOOR KAPITALISATIE – CONSOLIDATIEDATUM - VERLEDEN SCHADE -
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TOEKOMSTIGE SCHADE – ONDERSCHEID.
2º CASSATIE — VERNIETIGING. OMVANG — BURGERLIJKE ZAKEN AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST - SCHADE - BEREKENING DOOR KAPITALISATIE BLIJVENDE ARBEIDSONGESCHIKTHEID - GEEN ONDERSCHEID TUSSEN VERLEDEN SCHADE EN
TOEKOMSTIGE SCHADE - VERNIETIGING - OMVANG - COMPENSATOIRE INTEREST.
1º De rechter die geen onderscheid maakt tussen verleden schade, die zonder kapitalisatie
kan worden berekend op basis van de juiste bedragen die op de datum van het vonnis
naar rato van de muntontwaarding gerevalueerd zijn, en toekomstige schade, die niet op
zodanige wijze kan worden berekend en die derhalve bij kapitalisatie mag worden
vastgesteld, en kapitalisatie hanteert om het totaalbedrag vast te stellen waarop de
getroffene wegens blijvende arbeidsongeschiktheid recht heeft, zowel voor het verleden
als voor de toekomst, hoewel voor het verleden, dat het tijdvak tussen de
consolidatiedatum en de datum van de uitspraak beslaat, de schade volledig is
totstandgekomen, schendt de artt. 1382 en 1383 B.W.1
2º De onwettigheid die voortvloeit uit de afwezigheid van een onderscheid tussen verleden
schade, die kan worden berekend zonder kapitalisatie op basis van de juiste bedragen
die op de datum van het vonnis naar rato van de muntontwaarding geëvalueerd zijn, en
toekomstige schade, die niet op zodanige wijze kan worden berekend en die derhalve bij
kapitalisatie mag worden vastgesteld, leidt tot vernietiging van de beslissing die het
bedrag van het bovenvermelde kapitaal vaststelt en bijgevolg, van de beslissing die dat
bedrag met compensatoire interest vermeerdert.
(D. T. C.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.05.0452.F)

I. Bestreden beslissing
De cassatieberoepen zijn gericht tegen de vonnissen die op 12 december 2003
en 25 februari 2005 door de Correctionele Rechtbank te Doornik in hoger beroep
zijn gewezen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser voert in een memorie, waarvan een voor eensluidend verklaard afschrift
aan dit arrest is gehecht, twee middelen aan die uitsluitend tegen het vonnis van
12 december 2003 zijn gericht.
IV. Beslissing van het Hof
A. Over het cassatieberoep tegen het vonnis van 12 december 2003:
1. In zoverre het cassatieberoep is gericht tegen de beslissing op de burgerlijke
rechtsvordering die door J. C. in eigen naam is ingesteld:
Over het eerste middel:
Overwegende dat naar luid van artikel 160, §1, van de wet van 21 december
1994 houdende sociale en diverse bepalingen, de Staat van rechtswege in de
1 Cass., 12 april 1984, A.C. 1983-1984, nr. 466; Cass., 17 dec. 1986, A.C. 1986-1987, nr. 238.
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rechten en vorderingen treedt van de begunstigden ten opzichte van aansprakelijke derden voor de bedragen die ten laste van de Staat zijn uitgegeven voor geneeskundige kosten, voor de wedden, toelagen en vergoedingen die ten gunste
van het personeelslid voorgeschoten zijn tijdens de periode van afwezigheid om
gezondheidsredenen die het gevolg is van de schadeverwekkende handeling en
voor alle andere door de Staat gedragen kosten;
Dat voormeld artikel 160, §1, eveneens erin voorziet dat deze in-de-plaatsstelling geldt voor het geheel der bedragen die, krachtens de Belgische of vreemde
wetgeving, verschuldigd zijn als gehele of gedeeltelijke vergoeding van de schade die het personeelslid door toedoen van de aansprakelijke derden, opgelopen
heeft;
Overwegende dat deze bepaling een dubbele beperking oplegt aan de algemene in-de-plaatsstelling die zij invoert; dat de Staat immers van de aansprakelijke
derde niet méér kan terugvorderen dan de uitkeringen die hij ten gunste van het
slachtoffer heeft verricht, noch meer kan vorderen dan het bedrag dat hem krachtens het gemeen recht voor de dekking van dezelfde schade toekomt;
Overwegende dat de beperking van de subrogatoire vordering van de Staat tot
de bedragen die hij heeft uitgekeerd niet voor gevolg kan hebben dat het slachtoffer het recht wordt ontnomen van de aansprakelijke derde van het ongeval, het
gedeelte van de schade te vorderen dat die uitkeringen overstijgt;
Overwegende dat het vonnis vaststelt dat de Staat aan verweerder gedurende
het tijdvak van de tijdelijke arbeidsongeschiktheid, een bedrag van 479.498 frank
heeft uitbetaald wat voor het grootste gedeelte van dat tijdvak slechts met zestig
procent van het loon van zijn ambtenaar overeenkomt;
Dat bijgevolg, aangezien, volgens de appelrechters, de regresvordering van de
Staat ten belope van het voormelde bedrag slechts een fractie van de materiële
professionele schade van het slachtoffer bedraagt, kan zij diens recht op betaling
van het surplus van de door hem geleden schade door de derde aansprakelijke
niet vermijden;
Overwegende dat deze beslissing geen van de twee beperkingen die bij wet
aan de indeplaatsstelling van de Staat zijn opgelegd miskent en niet betekent dat
eiser, wanneer hij verweerder vergoedt, dezelfde schade tweemaal vergoedt;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Over de grond van niet-ontvankelijkheid die tegen het tweede middel wordt
opgeworpen en hieruit is afgeleid dat het nieuw is:
Overwegende dat het bestreden vonnis vaststelt (pagina 6) dat de burgerlijke
partij, thans verweerder, om schadeloosstelling van zijn blijvende materiële schade heeft verzocht via de kapitalisatiemethode, terwijl de beklaagde, thans eiser,
enerzijds, hoofdzakelijk heeft betoogd dat die schade forfaitair moest worden geraamd, en anderzijds, subsidiair, dat in het geval er een beroep zou worden gedaan op de kapitalisatiemethode, men een onderscheid diende te maken tussen de
verleden en de toekomstige schade;
Overwegende dat het middel dat het vonnis verwijt dat het de materiële schade
door kapitalisatie begroot zonder dat het een onderscheid maakt tussen de verle-
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den en de toekomstige schade, ofschoon eiser naar luid van de bestreden beslissing, voor de appelrechters heeft aangevoerd dat in voorkomend geval dat onderscheid diende te worden gemaakt, niet als nieuw kan worden beschouwd;
Dat, in zoverre, het middel van niet-ontvankelijkheid niet kan worden aangenomen;
Over het tweede middel:
Overwegende dat het bestreden vonnis, na te hebben vastgesteld dat de tijdvakken van tijdelijke arbeidsongeschiktheid eindigden op 28 april 1997, datum
van de consolidatie, met bevestiging van het beroepen vonnis, het bedrag dat
volgens het gemeen recht de materiële schade ten gevolge van de blijvende arbeidsongeschiktheid van de getroffene van 15% moet vergoeden, bij kapitalisatie
vaststelt; dat het die evaluatiemethode van de schade toepast, berekend op, enerzijds, een jaarlijks netto-inkomen, alle voordelen inbegrepen, van 720.768 BEF,
wat op 10 februari 1997 door de werkgever van de getroffene wordt bevestigd,
en anderzijds, de leeftijd van de getroffene op datum van de consolidatie met een
interestvoet van 4,5 pct. tot 65 jaar, de vermoedelijke pensioenleeftijd, en tenslotte een coëfficiënt van 14,75931; dat het na 720.768 BEF met 15 pct. en vervolgens met het voormelde coëfficiënt te hebben vermenigvuldigd en te hebben
geoordeeld dat het totaal van die vermenigvuldigingen 1.595.703 BEF of
39.556,44 euro bedraagt, eiser veroordeelt om aan de voormelde getroffene het
bedrag van 39.556,44 euro te betalen vermeerderd met de compensatoire interest
vanaf 28 april 1997;
Overwegende dat het vonnis aldus de kapitalisatie hanteert om het totaalbedrag vast te stellen waarop de getroffene wegens blijvende arbeidsongeschiktheid recht heeft, zowel voor het verleden als voor de toekomst, hoewel voor het
verleden, meer bepaald voor het tijdvak dat loopt van 28 april 1997, de datum
van de consolidatie, tot 12 december 2003, de datum van de uitspraak, de schade
volledig is totstandgekomen;
Dat het vonnis dat geen onderscheid maakt tussen de verleden schade, die zonder kapitalisatie kan worden berekend op basis van de juiste bedragen die op de
datum van het vonnis naar rato van de muntontwaarding gerevalueerd zijn, en
toekomstige schade, die niet op zodanige wijze kan worden berekend en die derhalve bij kapitalisatie mag worden vastgesteld, de artikelen 1382 en 1383 van het
Burgerlijk Wetboek schendt;
Overwegende dat die onwettigheid leidt tot vernietiging van de beslissing die
het bedrag van het bovenvermelde kapitaal vaststelt en bijgevolg, van de beslissing die dat bedrag met compensatoire interest vermeerdert;
Dat het middel in zoverre gegrond is;
2. In zoverre het cassatieberoep is gericht tegen de beslissing op de burgerlijke
rechtsvordering van J. C. in de hoedanigheid van wettig beheerder over de goederen van zijn minderjarige zoon M. C.:
Overwegende dat eiser geen middel aanvoert;
B. Over het cassatieberoep tegen het vonnis van 25 februari 2005:
Overwegende dat het vonnis zegt dat er geen grond is om verweerder het voor-
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behouden gedeelte toe te kennen waarom hij had verzocht en dat het diens vordering om de voorlopige tenuitvoerlegging te doen bevelen van het vonnis van 12
december 2003 niet ontvankelijk verklaart;
Dat dergelijke beslissingen eiser geen schade berokkenen;
Dat het cassatieberoep bij gebrek aan belang niet ontvankelijk is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Vernietigt het vonnis van 12 december 2003 in zoverre het eiser veroordeelt
om verweerder, ter vergoeding van de materiële schade ten gevolge van diens
blijvende arbeidsongeschiktheid, het bedrag van negenendertig-duizend vijfhonderd zesenvijftig euro en vierenveertig cent, verhoogd met compensatoire interesten te betalen;
Verwerpt de cassatieberoepen voor het overige;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde vonnis;
Veroordeelt eiser in de kosten van zijn cassatieberoep tegen het vonnis van 25
februari 2005, alsook in de helft van de kosten van het cassatieberoep tegen dat
van 12 december 2003;
Veroordeelt verweerder in de andere helft van de voormelde kosten;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de Correctionele Rechtbank te Bergen,
zitting houdende in hoger beroep.
21 september 2005 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. de Codt – Gelijkluidende conclusie van de h. Genicot, advocaat-generaal
– Advocaten: mrs. Kirkpatrick en Simont.

Nr. 448
2° KAMER - 21 september 2005

1º CASSATIEMIDDELEN — STRAFZAKEN — NIEUW MIDDEL - VOORWAARDELIJKE
INVRIJHEIDSTELLING - COMMISSIE VOOR DE VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING - DOSSIER VAN
DE RECHTSPLEGING - ADVIES VAN DE PROCUREUR DES KONINGS – ONTBREKEN.
2º VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING - COMMISSIE VOOR DE
VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING - DOSSIER VAN DE RECHTSPLEGING ADVIES VAN DE PROCUREUR DES KONINGS – ONTBREKEN.
1º en 2° Wanneer uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan niet blijkt dat eiser
voor de Commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling heeft aangevoerd dat het
advies van de procureur des Konings ontbreekt in het dossier van de rechtspleging dat is
opgemaakt om de voorlopige invrijheidstelling te verkrijgen, mag het middel dat dit
verzuim aanvoert niet voor de eerste maal voor het Hof worden aangevoerd en is het niet
ontvankelijk.
(R.)
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ARREST (vertaling)

(A.R. P.05.1023.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een beslissing, op 4 juli 2005 gewezen door
de commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling te Brussel.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Paul Mathieu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot 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 uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan niet
blijkt dat eiser voor de Commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling
heeft aangevoerd dat het advies van de procureur des Konings te Nijvel ontbreekt in het dossier van de rechtspleging dat is opgemaakt om de voorwaardelijke invrijheidstelling te verkrijgen;
Dat het middel dat niet voor het eerst voor het Hof kan worden aangevoerd,
niet ontvankelijk is;
(...)
En overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet
is gewezen.
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiser in de kosten.
21 september 2005 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Mathieu – Gelijkluidende conclusie van de h. Genicot, advocaat-generaal
– Advocaat: mr. V. Ellefsen, Brussel.

Nr. 449
2° KAMER - 21 september 2005

1º BEWIJS — STRAFZAKEN — BEWIJSLAST. BEOORDELINGSVRIJHEID - ERNSTIGE
AANWIJZINGEN VAN SCHULD - GEGEVENSBANKEN - DNA-ONDERZOEK - GENETISCH
DESKUNDIGENONDERZOEK - WETTIGHEID - ONTBREKEN VAN WAARBORGEN VOOR DE WIJZE WAAROP
SPOREN VAN CELMATERIAAL WORDEN BEHANDELD EN VOOR DE VEREISTEN INZAKE BEHEER VAN
GEGEVENSBANKEN.
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2º DESKUNDIGENONDERZOEK – STRAFZAKEN - BEWIJSLAST BEOORDELINGSVRIJHEID - ERNSTIGE AANWIJZINGEN VAN SCHULD - DNA-ONDERZOEK - GENETISCH
DESKUNDIGENONDERZOEK - WETTIGHEID - ONTBREKEN VAN WAARBORGEN VOOR DE WIJZE WAAROP
SPOREN VAN CELMATERIAAL WORDEN BEHANDELD EN VOOR DE VEREISTEN INZAKE BEHEER VAN
GEGEVENSBANKEN.

Het gebrek aan doeltreffende waarborgen voor de wijze waarop sporen van celmateriaal
worden behandeld en voor de vereisten inzake beheer van gegevensbanken, impliceert
niet per se dat het bewijs uit het onderzoek van sporen van celmateriaal die in een
gegevensbank worden bewaard onwettig is en belet de rechter evenmin om de
regelmatigheid van het aldus verkregen bewijs te beoordelen. (Artt. 7 Wet van 22 maart
1999 betreffende de identificatieprocedure via DNA-analyse in strafzaken; Artt. 13 en 14
K.B. van 4 februari 2002)
(S.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.05.1266.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 8 september 2005 gewezen
door het Hof van Beroep te Bergen, kamer van inbeschuldiging-stelling.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Benoît Dejemeppe heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot 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
Over het middel:
Over de beide onderdelen samen:
Overwegende dat het middel het arrest verwijt om, als ernstige aanwijzingen
van schuld die de handhaving van de voorlopige hechtenis verantwoorden, genetische deskundigenverslagen in aanmerking te nemen in strijd met de artikelen 7
van de Wet van 22 maart 1999 betreffende de identificatieprocedure via DNAanalyse in strafzaken en 13 en 14 van het Koninklijk Besluit van 4 februari 2002,
ter uitvoering van die wet, vermits de uitvoerende macht heeft nagelaten de
maatregelen te nemen die in die twee laatste bepalingen in zake beheer van de
gegevensbanken "Criminalistiek" en "Veroordeelden" van het Nationaal Instituut
voor Criminalistiek en Criminologie zijn bepaald;
Overwegende dat de artikelen 4 en 5 van de voormelde wet binnen het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie twee DNA-gegevensbanken
oprichten die respectievelijk "Criminalistiek" en "Veroordeelden" heten;
Overwegende dat met toepassing van artikel 7 van die wet, de Koning de wijze
regelt waarop de sporen van celmateriaal worden behandeld, het celmateriaal van
een persoon betrokken bij een misdrijf wordt afgenomen, het celmateriaal wordt
bewaard, onderzocht en, in voorkomend geval, vernietigd, een tegenonderzoek
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wordt uitgevoerd, de erkenning van de laboratoria en de mogelijkheid een beroep
te doen op buitenlandse laboratoria, alsmede de nadere regels van het opslaan,
verwerken en aanwenden van de DNA-profielen in de DNA-gegevensbanken;
Overwegende dat in uitvoering van de voormelde wet, artikel 13 van het Koninklijk Besluit van 4 februari 2002 bepaalt dat "de DNA-profielen worden opgeslagen in een elektronisch bestand dat de hoogste waarborgen biedt inzake de
veiligheid en de confidentialiteit van de voorgenomen verwerking. Deze waarborgen worden nader omschreven door Ons"; dat artikel 14 van datzelfde besluit
vermeldt dat "het beheer van de gegevensbanken beantwoordt aan de eisen vooropgesteld door Ons";
Overwegende dat op het ogenblik waarop de appelrechters uitspraak deden,
die waarborgen en vereisten nog niet het voorwerp van enige reglementsbepaling
hadden uitgemaakt;
Overwegende dat het middel het arrest niet verwijt dat het voorschriften die
door een wet of een koninklijk besluit zijn vastgelegd overschrijdt, doch dat het
de voormelde bepalingen schendt omdat de uitvoering ervan niet is gereglementeerd;
Overwegende dat dit gebrek aan reglementaire nauwkeurigheid evenwel de
werking van de twee gegevensbanken die door de wet zijn opgericht niet ondoeltreffend maakt;
Overwegende dat daaruit volgt dat het gebrek aan doeltreffende waarborgen
voor de wijze waarop sporen van celmateriaal worden behandeld en voor de vereisten in zake beheer van gegevensbanken, niet per se impliceert dat het bewijs
uit het onderzoek van sporen van celmateriaal die in een gegevensbank worden
bewaard onwettig is en de rechter evenmin belet om de regelmatigheid van het
aldus verkregen bewijs te beoordelen;
Dat het middel in zoverre faalt naar recht;
Overwegende dat, voor het overige, uit het arrest blijkt dat de appelrechters
hebben onderzocht of, vooraleer de sporen van celmateriaal die in de loop van
het onderzoek zijn ontdekt met het DNA-profiel werden vergeleken, de gegevens
betreffende het DNA-profiel van eiser in de DNA-gegevensbank "Criminalistiek" binnen het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie in overeenstemming met het voormelde artikel 4 werden bewaard en zonder aantasting
van het recht op eerbiediging van het privé-leven dat door artikel 8.1 van het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden en artikel 22 van de Grondwet wordt gewaarborgd;
Dat zij aldus hun beslissing naar recht verantwoorden om het bewijs uit een
DNA-analyse van een staal dat in de voormelde gegevensbank wordt bewaard,
als regelmatig te beschouwen;
Dat het middel, wat dat betreft, niet kan worden aangenomen;
En overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet
is gewezen;
OM DIE REDENEN,
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HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiser in de kosten.
21 september 2005 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Dejemeppe – Gelijkluidende conclusie van de h. Genicot, advocaat-generaal – Advocaat: mr. M. Bouchat, Charleroi.

Nr. 450
2° KAMER - 21 september 2005

1º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ALGEMEEN — ARTIKEL 6 – ARTIKEL 6.1 - UITLEVERING - EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL TENUITVOERLEGGING – TOEPASSING.
2º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ALGEMEEN – ARTIKEL 5 — ARTIKEL 5.1 - ARTIKEL 5.1.C - ARTIKEL 5.2 - UITLEVERING EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL - TENUITVOERLEGGING - WETTIGHEID – REGELMATIGHEID.
3º UITLEVERING - EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL - TENUITVOERLEGGING VOORWAARDEN - BEOORDELINGSBEVOEGDHEID VAN DE RECHTER - GRENZEN - WETTIGHEID –
REGELMATIGHEID.
4º UITLEVERING - EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL - TENUITVOERLEGGING VOORWAARDEN - INLICHTINGEN - VERMELDINGEN – SANCTIE.
5º EUROPESE UNIE — ALLERLEI - KADERBESLUIT – GEVOLGEN.
6º WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN — GEVOLGEN VAN
INTERNATIONALE NORMEN - UITLEVERING - EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL KADERBESLUIT VAN DE RAAD VAN 13 JUNI 2002 - GEVOLGEN IN HET INTERN RECHT.
1º Art. 6 E.V.R.M. is niet van toepassing op de onderzoeksgerechten die zich uitspreken
over de tenuitvoerlegging van een Europees aanhoudingsbevel, aangezien zij geen
uitspraak moeten doen over de gegrondheid van een beschuldiging in strafzaken.
2º Uit de beknoptheid van de inlichtingen die in het Europees aanhoudingsbevel staan
vermeld kan geen schending van de artt. 5.1.c en 5.2 E.V.R.M. worden afgeleid.
3º Het staat niet aan de rechter die uitspraak doet over de tenuitvoerlegging van het
Europees aanhoudingsbevel te oordelen over de wettigheid en regelmatigheid van dat
bevel, hij gaat enkel na of de voorwaarden van de tenuitvoerlegging ervan zijn vervuld
overeenkomstig de artt. 4 tot 8 van de wet betreffende het Europees aanhoudingsbevel;
bij de tenuitvoerlegging worden de wettigheid en regelmatigheid van een Europees
aanhoudingsbevel beoordeeld door de gerechtelijke overheid die het bevel heeft
uitgevaardigd en waaraan de gezochte persoon wordt uitgeleverd1. (Artt. 2, §4 en 4 tot 8
Wet 19 dec. 2003)
4º Ofschoon artikel 2, §4, de inlichtingen vermeldt die het Europees aanhoudingsbevel
moet bevatten, schrijft het deze niet op straffe van nietigheid voor; ze hebben alleen tot
doel de onderzoeksrechter in te lichten die, rekening houdend met alle omstandigheden
1 Cass., 25 jan. 2005, A.R. P.05.0065.N, nr. 51.
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die in dat bevel worden vermeld en met die welke voor hem aangevoerd worden door de
persoon waarop het van toepassing is, de tenuitvoerlegging van voormeld bevel slechts
in de bij de wet bepaalde gevallen kan weigeren; bijgevolg volstaat het dat het Europees
bevel tot aanhouding zodanig is opgesteld dat het de onderzoeksgerechten in staat stelt
te beoordelen of de wettelijk bepaalde voorwaarden voor de tenuitvoerlegging zijn
nageleefd2. (Artt. 2, §4 en 4 tot 8 Wet 19 dec. 2003)
5º en 6° Krachtens art. 34.2, b Verdrag betreffende de Europese Unie, heeft een
kaderbesluit geen rechtstreekse werking in het intern recht.
(S.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.05.1270.F)

I. Bestreden beslissing
De cassatieberoepen zijn gericht tegen een arrest, op 8 september 2005 gewezen door het Hof van Beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Benoît Dejemeppe heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser voert een middel aan in een memorie, waarvan een voor eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
IV. Beslissing van het Hof
A. Over het cassatieberoep ingesteld op 9 september 2005:
Over het middel:
Overwegende dat het middel het arrest verwijt dat het de beschikking van de
raadkamer bevestigt tot tenuitvoerlegging van het Europees aanhoudingsbevel
dat tegen eiser is uitgevaardigd, ofschoon dit bevel de inlichtingen niet bevat die
bij artikel 8.1 van het kaderbesluit van de Raad van 13 juni 2002 betreffende het
Europees aanhoudingsbevel en de procedures van overlevering tussen de lidstaten, en 2, §4, van de Wet van 19 december 2003 betreffende het Europees aanhoudingsbevel, zijn voorgeschreven;
Overwegende dat krachtens artikel 34.2, b, van het Verdrag betreffende de Europese Unie, een kaderbesluit geen rechtstreekse werking in het intern recht
heeft;
Overwegende dat de rechter die uitspraak doet over de tenuitvoerlegging van
het Europees aanhoudingsbevel de wettigheid en de regelmatigheid van voormeld bevel niet vermag te beoordelen, doch alleen of de voorwaarden van de
tenuitvoerlegging ervan overeenkomstig de artikelen 4 tot 8 van de voormelde
wet zijn vervuld;
Dat in geval van tenuitvoerlegging, de wettigheid en regelmatigheid van een
Europees aanhoudingsbevel worden beoordeeld door de gerechtelijke overheid
die het bevel heeft uitgevaardigd en waaraan de gezochte persoon wordt uitgele2 Cass., 8 dec. 2004, A.R. P.04.1540.F, nr. 601.
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verd;
Overwegende dat artikel 2, §4, 3°, van de voormelde wet bepaalt dat het Europees aanhoudingsbevel de opgave bevat van het bestaan van een uitvoerbaar
vonnis, van een aanhoudingsbevel of van enige andere uitvoerbare rechterlijke
beslissing met dezelfde rechtskracht in het kader van het toepassingsgebied van
deze bepaling;
Dat artikel 2, §4, 5°, bepaalt dat het Europees aanhoudingsbevel de omschrijving bevat van de omstandigheden waaronder het misdrijf is gepleegd, daaronder
begrepen tijdstip en plaats, alsook van de mate waarin de gezochte persoon aan
het misdrijf heeft deelgenomen;
Overwegende dat ofschoon artikel 2, §4, de inlichtingen vermeldt die het Europees aanhoudingsbevel moet bevatten, het deze niet op straffe van nietigheid
voorschrijft; dat ze alleen tot doel hebben de onderzoeksrechter in te lichten die,
rekening houdend met alle omstandigheden die in dat bevel worden vermeld en
met die welke voor hem aangevoerd worden door de persoon waarop het van
toepassing is, de tenuitvoerlegging van voormeld bevel slechts in de bij de wet
bepaalde gevallen kan weigeren; dat het bijgevolg volstaat dat het Europees aanhoudingsbevel zodanig is opgesteld dat het de onderzoeksgerechten in staat stelt
te beoordelen of de wettelijk bepaalde voorwaarden voor de tenuitvoerlegging
zijn nageleefd;
Overwegende dat de omstandigheden dat het Europees aanhoudingsbevel niet
preciseert of de beslissing waarop het is gegrond een vonnis of een bevel tot aanhouding bij verstek is en de beschrijving van de feiten de schuldaanwijzingen of
-bewijzen met betrekking tot de feiten waarvoor de persoon wordt gezocht niet
preciseert, de rechter de bevoegdheid niet ontnemen om naar recht over de tenuitvoerlegging van een dergelijk bevel uitspraak te doen;
Overwegende dat uit de beknoptheid van de inlichtingen die in het Europees
aanhoudingsbevel staan vermeld geen schending van de artikelen 5.1, c, en 5.2,
van het Europees Verdrag tot Bescherming van de Mens en de Fundamentele
Vrijheden kan worden afgeleid;
Overwegende dat, voor het overige, artikel 6 van dat verdrag niet van toepassing is op de onderzoeksgerechten die over de tenuitvoerlegging van een Europees aanhoudingsbevel oordelen, aangezien zij geen uitspraak moeten doen over
de gegrondheid van een beschuldiging in strafzaken;
Overwegende dat het middel niet kan worden aangenomen;
En overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet
is gewezen;
B. Over het cassatieberoep van 12 september 2005:
Overwegende dat in strafzaken een partij, in de regel, geen tweemaal tegen
eenzelfde beslissing cassatieberoep kan instellen;
Dat het cassatieberoep niet ontvankelijk is;
OM DIE REDENEN,
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HET HOF,
Verwerpt de cassatieberoepen;
Veroordeelt eiser in de kosten.
21 september 2005 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Dejemeppe – Gelijkluidende conclusie van de h. Genicot, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. C. Marchand, Brussel en D. Alamat, Brussel.

Nr. 451
1° KAMER - 22 september 2005

1º VONNISSEN EN ARRESTEN — BURGERLIJKE ZAKEN — ALLERLEI BUITENLANDSE BESLISSING - UITVOERBAARVERKLARING - GEEN VERDRAG – VOORWAARDEN.
2º UITVOERBAARVERKLARING - BUITENLANDSE BESLISSING - GEEN VERDRAG
– VOORWAARDEN.
3º RECHT VAN VERDEDIGING — BURGERLIJKE ZAKEN - VONNISSEN EN
ARRESTEN - BUITENLANDSE RECHTBANK - NIET-VERSCHIJNING VAN EEN PARTIJ - WERING VAN DE
CONCLUSIE UIT HET DEBAT.
1º en 2° Wanneer er tussen België en het land waar de beslissing is genomen geen
verdrag bestaat, moet de bevoegde Belgische rechter nagaan of de in art. 570, tweede
lid Ger.W. gestelde vereisten voor de uitvoerbaarverklaring van die beslissing in België
zijn vervuld, inzonderheid of het recht van verdediging zoals dat in het Belgisch recht is
opgevat voor het vreemde gerecht werd geëerbiedigd; zulk onderzoek valt niet samen
met het toepassen van het Belgisch recht inzake het weren van conclusies voor het
vreemde gerecht1. (Art. 570, tweede lid, 2° Ger.W.)
3º Het feit dat voor de buitenlandse rechter de loutere niet-verschijning van een partij op de
rechtsdag leidt tot het weren van haar conclusie uit het debat betekent niet noodzakelijk
dat het recht van verdediging van die partij zoals dat in het Belgisch recht is opgevat,
geschonden is2. (Algemeen rechtsbeginsel inzake het recht van verdediging)
(CARITAS INTERNATIONAAL HULPBETOON V.Z.W. T. B.C.B. INTERNATIONAL N.V.)

ARREST

(A.R. C.03.0021.N)

I. Bestreden beslissing
1 Cass., 5 jan. 1995, A.C. 1995, nr. 15.
2 Het valt op te merken dat voor de herziening van het Gerechtelijk Wetboek bij de wet van 3 aug.
1992, de niet-verschijning van een partij op de pleitzitting tot een "verstek" leidde (KRINGS, "Art. 804
Ger.W.", in Comm. Ger., Mechelen, Kluwer, 1995, p. 2-3, nr. 2; J. LAENENS en K. BROECKX, "Het
gerechtelijk recht in een stroomversnelling", R.W. 1992-93, p. 926, nr. 185). Deze wetswijziging is
ingegeven in het kader van de bestrijding van de gerechtelijke achterstand door inperking van de
mogelijkheid tot procesrechtsmisbruik en niet door een parlementaire wens om het recht van
verdediging op te krikken. (Zie: A. FETTWEIS, Manuel de procédure civile, Luik, Fac. Dr. Liège, 1987,
p. 292-294, nr. 391; P. LEMMENS, Herziening van het Gerechtelijk Wetboek - Wet & parlementaire
voorbereiding, Gent, Mys & Breesch, 1993, 103-104).
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Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 30 september 2002 gewezen
door het Hof van Beroep te Antwerpen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Greta Bourgeois heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Pierre Cornelis heeft geconcludeerd.
III. Middel
Eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 570 van het Gerechtelijk Wetboek;
- het algemeen rechtsbeginsel inzake het recht van verdediging.
Aangevochten beslissingen
Het arrest doet volgende vaststellingen: verweerster "handelaarster in diamanten, heeft
diamanten verkocht aan 'The House of Adler Inc.: verkoper van juwelen. Hiervoor worden een reeks facturen opgesteld.
Op 6 februari 1995 heeft 'The House of Adler Inc.' de boeken neergelegd. (Verweerster) behield een schuldvordering op The House of Adler ten bedrage van 175.021,78
USD en doet voor laatstgenoemd bedrag aangifte van schuldvordering in het faillissement
The House of Adler. De curator vordert de terugbetaling van de waarde van de teruggegeven diamanten ten bedrage van 55.557 USD alsmede van betalingen van 41.346,57 USD.
Hij stelt dat deze binnen de negentig dagen voor de neerlegging van de boeken gebeurden,
in vergelijking met onze verdachte periode, en dat deze terug moesten bezorgd worden als
deel uitmakend van het actief van het faillissement ten behoeve van de massa.
Op 5 februari 1997 heeft de curator ten aanzien van (verweerster) bij dagvaarding een
vordering ingesteld voor 'The United States Bankruptcy Court - district Hawaï', hierna de
Amerikaanse Faillissementsrechtbank.
(Verweerster) was aanvankelijk vertegenwoordigd door een Amerikaanse advocaat die
namens haar een 'answer to the complaint' (vrije vertaling: antwoord op de vordering) en
een first amended answer (vrije vertaling: eerste aanvullende conclusie) opstelde en indiende (respectievelijk op 28 maart en 19 mei 1997).
Bij gemotiveerd verzoekschrift (dd. 19 augustus 1997) verzocht die raadsman aan de
rechtbank ontlast te worden als raadsman via een formele 'motion for leave to withdraw
and to be relieved as counsel for defendant' (vrije vertaling: verzoek tot toelating zich terug te trekken en ontlast te worden van de hoedanigheid van raadsman voor verweerster).
Dit verzoek werd gevolgd door een 'notice of hearing', zijnde een kennisgeving van de
rechtsdag 29 augustus 1997, waarop het verzoek zou worden beoordeeld. Deze documenten werden aan (verweerster) op haar maatschappelijke zetel ter kennis gebracht. (Verweerster) heeft hierop niet gereageerd. Bij beslissing van 5 september 1997 werd het verzoek van de Amerikaanse raadsman ingewilligd.
Volgens het scheduling order waarbij het verloop van de procedure wordt geregeld,
wordt op de zitting van 18 april 1997 in aanwezigheid van de raadslieden van beide partijen de pleitdatum bepaald op 22 september 1997 (dossier curator stuk 13), datum waarop
de zaak werd behandeld en (verweerster) niet verscheen. In de bijgevoegde beëdigde verklaring (affidavit, bladzijde 2, §6) van advocaat P. A. aan het verzoekschrift van de raadslieden van (verweerster) om ontlast te worden, komt voormelde pleitdatum van 22 september 1997 eveneens voor.
Het vonnis van 6 oktober 1997 vermeldt volgende findings of fact (vrije vertaling: feitenrelaas): - onder 28 'Due to the failure of Cindam to appear at the trial of this matter, the
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Court struck Cindam's answer' (vrije vertaling: Omdat (verweerster) niet verschenen is bij
de behandeling van de zaak, wordt haar conclusie door de rechtbank geweerd)".
Het arrest verklaart "het verzoek van (de rechtsvoorganger van eiseres) tot het uitvoerbaar verklaren in België van de beslissing van 6 oktober 1997 gewezen door het United
States Bankruptcy Court - District of Hawaï tussen (de rechtsvoorganger van eiseres) en
(verweerster) ongegrond".
Het arrest steunt die beslissing op volgende motieven:
"Tussen België en de Verenigde Staten van Amerika bestaat geen verdrag dat de wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging van vonnissen regelt, zodat de exequaturprocedure wordt beheerst door artikel 570 van het Gerechtelijk Wetboek.
Partijen verwijzen eveneens naar het Verdrag van vriendschap, vestiging en scheepvaart tussen het Koninkrijk België en de Verenigde Staten van Amerika en Protocol dd.
21 februari 1961.
Bij onderzoek van de substantiële voorwaarden (bevoegdheid, openbare orde en rechten van verdediging) krijgt het Belgisch recht een centrale rol toebedeeld, terwijl de naleving van de formele voorwaarden (kracht van gewijsde, authenticiteit) overeenkomstig
het Amerikaans recht dient te worden nagegaan.
(Verweerster) roept de schending van de rechten van verdediging in.
(Verweerster) was tijdig op de hoogte van de pleitdatum van 22 september 1997. Zij
was tevens tijdig ingelicht van het verzoek van haar Amerikaanse raadsman om in de zaak
te worden ontlast.
De Amerikaanse rechter weert de conclusies van (verweerster) uit de debatten om de
enkele reden dat (verweerster) niet op de terechtzitting is verschenen en niet, zoals (de
rechtsvoorganger van eiseres) beweert, omdat (verweerster) geen bewijs geleverd heeft
van de beweringen in haar verweer.
(De rechtsvoorganger van eiseres) meent dat de procedure gelijkaardig is aan de in België onder artikel 747, §2, of artikel 751 van het Gerechtelijk Wetboek heersende regels.
Dat voormelde conclusies regelmatig en tijdig voor de Amerikaanse rechter werden ingediend, wordt niet betwist. Conclusies die tijdig en regelmatig zijn neergelegd mogen volgens het Belgisch procesrecht op straffe van schending van het recht van verdediging niet
uit het debat worden geweerd. De Amerikaanse rechter heeft de vordering van (de rechtsvoorganger van eiseres) onderzocht op grond van de door laatstgenoemde aangevoerde argumenten en bewijzen doch zonder rekening te houden met het schriftelijk verweer van
(verweerster). Dat de Amerikaanse onderdanen in geval van verstek op dezelfde wijze
worden behandeld en de wering van de conclusie bij verstek geen schending uitmaakt van
het voormelde verdrag van 21 februari 1961 staat er niet aan in de weg dat het recht van
verdediging van (verweerster) volgens het Belgisch procesrecht voor de Amerikaanse
rechtbank werd geschonden. Enkel beslissingen die zowel de eigen buitenlandse procedureregels als de basisbeginselen uit het Belgisch procesrecht eerbiedigen, zijn in België uitvoerbaar.
(De rechtsvoorganger van eiseres) merkt op dat (verweerster) nog beschikte over de
mogelijkheid om verzet aan te tekenen tegen een vonnis of beschikking wegens onder andere 'surprise or excusable neglect' en 'misrepresentation or other misconduct of an adverse party' (vrije vertaling: 'verrassing of verschoonbare nalatigheid', 'verkeerde voorstelling
of ander wangedrag van een tegenpartij') (artikel 9024 van de Amerikaanse faillissementswetgeving) en dat dit buitengewoon rechtsmiddel binnen een termijn van één jaar na het
vellen van het vonnis of de beschikking moet worden ingesteld. De mogelijkheid tot het
aanwenden van dit rechtsmiddel maakt de voorafgaande schending van de rechten van
verdediging bij de behandeling van de zaak niet ongedaan.
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Nu wegens schending van het recht van verdediging van (verweerster) aan één voorwaarde van artikel 570 van het Gerechtelijk Wetboek niet is voldaan, is een onderzoek
van de andere voorwaarden overbodig".
Grieven
Bij toepassing van artikel 570 van het Gerechtelijk Wetboek, inzonderheid lid 2, 2°,
kan een buitenlands vonnis het exequatur in België enkel bekomen, als de rechten van de
verdediging van de partij, tegen wie de uitvoering van dit vonnis wordt gevorderd, geëerbiedigd werden voor het buitenlands gerecht dat het vonnis heeft uitgesproken.
Voor zover de betrokken partij de gelegenheid heeft gehad om conclusie te nemen en
tijdig geïnformeerd werd van de datum waarop het geschil voor de rechtbank behandeld
zou worden of, in het voorkomend geval, van alle latere zittingen waarop de zaak opgeroepen en gepleit zou worden, is de buitenlandse rechtsregel, krachtens dewelke de rechter conclusie uit de debatten moet weren, die in het beginstadium van de procedure werden neergelegd door een partij die later verstek laat gaan en die dus niet verschijnt om zijn
conclusie te bevestigen, niet in strijd met het algemeen rechtsbeginsel van het recht van
verdediging (zoals dit beginsel in België toegepast wordt). De omstandigheid dat een verstekdoende partij, in het beginstadium van de procedure vertegenwoordigd werd door een
advocaat die zich vóór het einde van de procedure terugtrekt, maakt evenmin een schending uit van voornoemde rechtsbeginsel, voor zover deze partij voorafgaandelijk geïnformeerd werd dat deze advocaat haar niet zou vertegenwoordigen op de pleitzitting en bijgevolg de mogelijkheid heeft gehad om een andere advocaat aan te stellen of maatregelen
te nemen om haar verweer zelf te voeren.
Hieruit volgt dat het bestreden arrest, dat vaststelt dat verweerster "tijdig op de hoogte
was van de pleitdatum van 22 september 1997" en dat "zij tevens tijdig ingelicht was van
het verzoek van haar Amerikaanse raadsman om in de zaak te worden ontlast", niet wettig
heeft kunnen beslissen dat het recht van verdediging van verweerster geschonden werd en
dat een van de voorwaarden bepaald in artikel 570 van het Gerechtelijk Wetboek geschonden werd om de reden dat "de Amerikaanse rechter. ... de conclusies van (verweerster) uit de debatten (geweerd heeft) om de enkele reden dat (verweerster) niet op de terechtzitting is verschenen".
Door zijn beslissing op dit motief te steunen, schendt het bestreden arrest artikel 570
van het Gerechtelijk Wetboek evenals het algemeen rechtsbeginsel vermeld bovenaan dit
cassatiemiddel.

IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat, wanneer er tussen België en het land waar de beslissing is
genomen geen verdrag bestaat, de bevoegde Belgische rechter moet nagaan of de
in artikel 570, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek gestelde vereisten voor
de uitvoerbaarverklaring van die beslissing in België zijn vervuld, inzonderheid
of het recht van verdediging zoals dat in het Belgisch recht is opgevat voor het
vreemde gerecht werd geëerbiedigd;
Dat het onderzoek van de rechter of het recht van verdediging werd geëerbiedigd niet samenvalt met het toepassen van het Belgisch recht inzake het weren
van conclusies voor het vreemde gerecht;
Dat het feit dat de loutere niet-verschijning van een partij op de rechtsdag leidt
tot de wering van haar conclusie uit het debat niet noodzakelijk betekent dat het
voormelde recht van verdediging van die partij geschonden is;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat:
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1. tussen België en de Verenigde Staten van Amerika geen verdrag dat de wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging van vonnissen regelt, bestaat;
2. op 5 februari 1997 door de rechtsvoorganger van eiseres een vordering is ingesteld tegen verweerster voor de United States Bankruptcy Court, District of
Hawaï;
3. nadat verweerster tijdig en regelmatig conclusies had genomen, haar raadsman toelating aan de rechtbank heeft gevraagd om ontlast te worden van de zaak,
nu verweerster naliet instructies te geven en zijn ereloon te betalen; dat dit verzoek werd gevolgd door een notice of hearing, zijnde een kennisgeving van de
rechtsdag van 29 augustus 1997 waarop het verzoek zou worden behandeld; dat
de documenten aan verweerster op haar maatschappelijke zetel ter kennis werden
gebracht, maar dat zij hierop niet heeft gereageerd; dat bij beslissing van 5 september 1997 het verzoek van de Amerikaanse raadsman werd ingewilligd;
4. in aanwezigheid van de raadslieden van de beide partijen op 18 april 1997
de pleitdatum op 22 september 1997 was bepaald; dat deze datum op het verzoekschrift tot ontlasting van de raadsman van verweerster was vermeld; dat op
datum van 22 september 1997 de zaak werd behandeld en verweerster niet is verschenen;
5. het verstekvonnis van 6 oktober 1997 van de United States Bankruptcy
Court, District of Hawaï, vermeldt dat de conclusies van verweerster geweerd
werden omdat zij op de zitting waarop de zaak werd behandeld niet is verschenen;
Overwegende dat het arrest oordeelt dat:
1. verweerster tijdig op de hoogte was gesteld van de pleitdatum van 22 september 1997 en van het verzoek van haar raadsman om van de zaak te worden
ontlast;
2. conclusies die tijdig en regelmatig zijn neergelegd, volgens het Belgisch
procesrecht op straffe van schending van het recht van verdediging niet uit het
debat mogen worden geweerd;
3. de Amerikaanse rechtbank geen rekening heeft gehouden met het schriftelijk verweer van verweerster; het recht van verdediging van verweerster volgens
het Belgisch procesrecht voor de Amerikaanse rechtbank geschonden werd;
Overwegende dat het arrest, dat op voornoemde gronden de vordering van de
rechtsvoorganger van eiseres tot uitvoerbaarverklaring van de beslissing van 6
oktober 1997 van de United States Bankruptcy Court, District of Hawaï ongegrond verklaart, artikel 570, tweede lid, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek
schendt;
Dat het middel gegrond is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre dit het hoger beroep ontvankelijk verklaart;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-
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deeltelijk vernietigde arrest;
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
over;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.
22 september 2005 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever: mevr. Bourgeois – Gelijkluidende conclusie van de h. Cornelis, advocaat-generaal
met opdracht – Advocaat: mr. Kirkpatrick.

Nr. 452
1° KAMER - 22 september 2005

1º MERKEN — EUROPEES RECHT - BUREAU VOOR HARMONISATIE IN DE INTERNE MARKT GEMEENSCHAPSMERK - WEIGERING TOT INSCHRIJVING - GEBREK AAN ONDERSCHEIDEND
VERMOGEN IN DE GEMEENSCHAP - GEVOLG MET BETREKKING TOT DE NIETIGHEID VAN EEN
BENELUXMERK.
2º MERKEN — BENELUX-OVEREENKOMST. BENELUX MERKENWET BUREAU VOOR HARMONISATIE IN DE INTERNE MARKT - GEMEENSCHAPSMERK - WEIGERING TOT
INSCHRIJVING - GEBREK AAN ONDERSCHEIDEND VERMOGEN IN DE GEMEENSCHAP - GEVOLG MET
BETREKKING TOT DE NIETIGHEID VAN EEN BENELUXMERK.
1º en 2° De weigering tot inschrijving van een teken als gemeenschapsmerk door het
Bureau voor harmonisatie in de interne markt op grond van gebrek aan onderscheidend
vermogen in de Gemeenschap, impliceert niet dat deze weigeringsgrond ook
noodzakelijk bestaat in een bepaald land of een regio van de Gemeenschap1. (Art. 7
E.E.G.-Verordening nr. 40/94 van de Raad van 20 dec. 1993 inzake het
Gemeenschapsmerk)
(FOOD CHEMICALS N.V. T. PELLICULA N.V.)

ARREST

(A.R. C.04.0063.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 6 oktober 2003 gewezen door
het Hof van Beroep te Gent.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Ghislain Londers heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Pierre Cornelis heeft geconcludeerd.
III. Middelen
Eiseres voert in haar verzoekschrift twee middelen aan.
1. Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
1 Zie H.v.J., 19 sept. 2002, nr. C-104/00, Jur. H.v.J. 2002, I, 7581 en 7597.

1702

HOF VAN CASSATIE

22.9.05 - Nr. 452

- artikel 149 van de Grondwet;
- de artikelen 23 t.e.m. 27, 1138, 2° Gerechtelijk Wetboek;
- de artikelen 10 (ex 5) en 249, lid 3 (ex 189, lid 3) van het E.G.-Verdrag van 25 maart
1957 tot oprichting van de Europese Gemeenschap(pen), goedgekeurd bij wet van 2 december 1957, in de geconsolideerde versie, vastgesteld bij Verdrag van 2 oktober 1997,
goedgekeurd bij wet van 10 augustus 1998, gewijzigd bij Verdrag van 26 februari 2001,
goedgekeurd bij wet van 7 juni 2002;
- de artikelen 1, 7.1. (b) (c) (d), 7.3., 36, 38, 108 t.e.m. 110 en 126 van Verordening
(EEG) 40/94 van de Raad d.d. 20 december 1993 inzake het Gemeenschapsmerk;
- de artikelen 3.1. (b) (c) (d) en 3.3. van de Richtlijn 89/104/EG Raad 21 december
1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der Lid-Staten;
- artikel 6quinquies, C.1) van het Verdrag van Parijs van 20 maart 1883 ter bescherming van de industriële eigendom (versie Stockholm van 14 juli 1967), goedgekeurd bij
wet van 26 september 1974;
- de artikelen 1, 6, 6bis en 14 van de Eenvormige Beneluxwet op de merken (BMW),
bijlage bij het Beneluxverdrag inzake Warenmerken van 19 maart 1962, goedgekeurd bij
wet van 30 juni 1969, zoals gewijzigd in uitvoering van de Protocollen van 2 december
1992 en 7 augustus 1996, goedgekeurd bij wet van 11 mei 1995 respectievelijk 3 juni
1999 doch vóór het Protocol van 11 december 2001, houdend wijziging van de BMW,
goedgekeurd bij wet van 24 december 2002, in werking getreden op 1 januari 2004;
- het beschikkingsbeginsel (algemeen rechtsbeginsel);
- het algemeen rechtsbeginsel houdend de eerbiediging van het recht van verdediging.
Aangevochten beslissingen
1. Het bestreden arrest verklaart "enkel" het incidenteel hoger beroep van verweerster
gedeeltelijk gegrond. Het hervormt het bestreden vonnis en verklaart het woordmerk
"PH7 (liquide)" geregistreerd als Benelux merk onder nr. 101.846 nietig en beveelt er de
doorhaling van.
2. Deze beslissing is gesteund op volgende overwegingen:
- Arrest p. 6, nr. III.3.1.1.
"uit stuk XI 1 van het dossier van (verweerster) blijkt dat (eiseres) op 15 september
2000 een gemeenschapswoordmerk "PH7 Liquide" van de klasse 5 gedeponeerd heeft,
maar dat de aanvraag geweigerd werd op grond van artikel 7 (1) (b) en (c) van de EMVO,
dit wil zeggen wegens afwezigheid van elk onderscheidend vermogen en omdat het om
een woord of woordcombinatie gaat, die uitsluitend bestaat uit tekens of aanduidingen die
in de handel kunnen dienen tot aanduiding van soort, kwaliteit, hoeveelheid, bestemming,
waarde, plaats van herkomst, tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van
de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten;
Onder de rubriek 'acquired distinctiveness' (verworven onderscheidend karakter) is 'no'
(neen) vermeld, zodat besloten dient te worden dat het besproken woordmerk bij de aanvraag niet ingeburgerd is. (...) (Eiseres) heeft tegen deze weigering geen beroep aangetekend, zodat zij, samen met de reden ervoor, definitief is (stuk XI 1bis van het dossier van
(verweerster)".
(...)
- p. 7, III.3.1.3.
"Wie een Gemeenschapsmerk aanvraagt en een weigering ontvangt (of geconfronteerd
wordt met een nietigheid, intrekking of verval), kan terugvallen op het nationale recht. De
preambule van de eerste Richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 21
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december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (Publ. L/40/1,
11 februari 1989, hierna EMRL, genoemd) vermeldt uitdrukkelijk dat de lidstaten het
recht behouden merken die verworven zijn door het gebruik verder te beschermen, door
verzet tegen gedeponeerde merken. De EMRL, sluit ook de toepassing niet uit van het
recht van de lidstaten voor zover het geen betrekking heeft op merkenrecht (bijvoorbeeld
bepalingen met betrekking tot het mededingingsrecht).
Ook op grond van de artikelen 108-110 van de Verordening 40/94 van de Raad van de
Europese Unie inzake het Gemeenschapsmerk (Publ. L.11/1. 14 januari 1994, hierna
EMVO genoemd) kan de aanvrager of de houder van de Gemeenschapsmerk alsnog de
omzetting vragen in evenveel nationale merkaanvragen als er E.G.-landen zijn, waar de
aanvrager geen gronden van weigering, nietigheid of verval ontmoet.
(Eiseres) toont niet aan dat zij een omzetting zou gevraagd hebben, nadat haar een weigering was meegedeeld".
- p. 7, III.3.1.4.
"De vraag rijst of het oordeel van het Harmonisatiebureau in Alicante, dat 'PH7 Liquide' geen onderscheidend vermogen heeft, een Beneluxrechter die het verzoek tot nietigverklaring van het Beneluxmerk dient te beslechten, bindt. Er dient op het volgende te
worden gewezen.
De EMRL werd uitgevaardigd precies om het merkenrecht in de Europese Unie te harmoniseren. Het Protocol van 2 december 1992 (van kracht in de Benelux op 1 januari
1996, B.S. 12 maart 1996) implementeert deze richtlijn in de BMW.
Dit verplicht de nationale rechter zijn nationale wetgeving van voor en na de richtlijn
toe te passen en uit te leggen in het licht van de bewoordingen en het doel ervan (Cass., 2
december 1996, Arr. Cass. 1997, nr. 470 en noot p. 1135).
Tevens moet de nationale rechter zich houden aan de integratie van de richtlijn door het
Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (conclusie advocaat-generaal J. DU
JARDIN, BENELUX GERECHTSHOF, 2 oktober 2000, R.W. 2001-2002, 516, nr. 27, met referenties).
In de voorliggende zaak is dit hof van oordeel dat de beoogde harmonisatie van de nationale wetgevingen ook impliceert dat het oordeel van het harmonisatiebureau te Allicante
met betrekking tot het al dan niet onderscheidend vermogen van een merk of teken bindend is voor de nationale rechter".
- p.8 III.1.5.
"Hoewel de beslissing van het harmonisatiebureau te Alicante klasse 5 betrof, kan deze
uitgebreid worden tot klasse 1 producten. Hetzelfde argument, namelijk dat PH7 eigenlijk
beschrijvend is en dat het eigenlijk 'neutrale zuurgraad' aanduidt en derhalve door iedereen gebruikt moet kunnen worden, geldt ook -en zelfs a fortiori-voor de producten van de
eerste klasse".
Grieven
1.1. Eerste onderdeel
1.1. Zoals blijkt uit de bovengeciteerde overwegingen heeft het hof van beroep in het
bestreden arrest eiseres' woordmerk "PH7 (liquide)" Beneluxinschrijving 101.846, nietig
verklaard en er de doorhaling van bevolen omdat het zich gebonden achtte door de op
grond van artikel 7.1. (b) en (c) en 7.3. van de E.G. Verordening 40/94 inzake het Gemeenschapsmerk getroffen weigeringsbeslissing van het harmonisatiebureau van Alicante
m.b.t. het door eiseres gedeponeerde Gemeenschapswoordmerk PH7 Liquide.
Door aldus te oordelen kent het arrest onjuiste rechtsgevolgen toe aan de weigeringsbeslissingen die in het kader van Verordening 40/94 inzake het Gemeenschapsmerk in eerste
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aanleg genomen worden door het in kader van deze Verordening optredend Bureau voor
de Harmonisatie van de Interne Markt (BHIM).
Door zich in zijn oordeel over een Beneluxmerk gebonden te achten door een weigeringsbeslissing van bedoeld administratief orgaan (het BHIM), getroffen met betrekking
tot een gemeenschapsmerk heeft het arrest de bepalingen geschonden i.v.m. de algemene
bevoegdheid van dit Bureau of zijn onderzoekers om de inschrijving van depots van Gemeenschapsmerken te weigeren wegens gebrek aan onderscheidend vermogen (artikelen
7.1. (b) (c) (d) (absolute weigeringsgronden), 7.3. (verwerven van onderscheidend vermogen als gevolg van gebruik - inburgering), 36, 38 en 126 van Verordening EG 40/94 inzake het Gemeenschapsmerk). Deze bepalingen kunnen inderdaad niet in die zin geïnterpreteerd worden dat weigeringsbeslissingen van het BHIM nationale rechters die over de inschrijving of de geldigheid van een nationaal (in voorliggend geval Benelux) merk moeten oordelen zouden verbinden.
1.2. Het arrest heeft aldus ook de eigen aard van het Gemeenschapsmerk respectievelijk
het Beneluxmerk zoals die blijken uit artikel 1 en 7 van de Verordening 40/94 inzake het
Gemeenschapsmerk, respectievelijk de artikelen 1, 6 en 6bis van de Eenvormige Beneluxmerkenwet miskend.
Met betrekking tot een Gemeenschapsmerk dient het vereiste onderscheidend vermogen aanwezig te zijn in de ganse Gemeenschap terwijl voor een Beneluxmerk (slechts) het
Beneluxgebied in rekening komt. Wegens het miskennen van dit fundamenteel onderscheid heeft het arrest de bovengeciteerde bepalingen van de Verordening en van de Beneluxmerkenwet geschonden.
1.3. In zoverre het arrest om deze reden, namelijk omdat het appèlgerecht gebonden
zou zijn door de weigeringsbeslissing van het BHIM, eiseres' Beneluxmerk nr. 101.846
nietigverklaart en er de doorhaling van beveelt, schendt het ook artikel 14 van de Eenvormige Beneluxmerkenwet daar een weigeringsbeslissing van het BHIM, getroffen in verband met een Gemeenschapsmerk, op zich, geen wettige grond tot nietigverklaring in de
zin van deze bepaling uitmaakt.
1.4. In zoverre het bestreden arrest impliciet aan de weigeringsbeslissing van het BHIM
m.b.t. het Gemeenschapsmerk "PH7 Liquide -ambtshalve- "gezag van gewijsde" lijkt toe
te kennen, schendt het de artikelen 23 t.e.m. 27 van het Gerechtelijk Wetboek nu dergelijke "exceptie van gewijsde" niet door de partijen (verweerster) voor het hof van beroep
was ingeroepen (schending van artikel 27 Gerechtelijk Wetboek) en het BHIM geen
"rechter" is in de zin van de vermelde bepalingen inzake rechterlijk gewijsde.

(...)
IV. Beslissing van het Hof
1. Eerste middel
1.1. Eerste onderdeel
1.1.1. Gronden van niet-ontvankelijkheid
Over de eerste door verweerster opgeworpen grond van niet-ontvankelijkheid
van het onderdeel: het onderdeel kan niet tot cassatie leiden gezien de beslissing
met betrekking tot het woordmerk PH 7 (Liquide) tevens steunt op een zelfstandige niet bekritiseerde reden:
Overwegende dat verweerster opwerpt dat de beslissing betreffende het
woordmerk PH 7 (Liquide) tevens steunt op de zelfstandige niet-bekritiseerde reden dat "hetzelfde argument, namelijk dat PH 7 eigenlijk beschrijvend is, dat het
eigenlijk 'neutrale zuurtegraad' aanduidt en derhalve door iedereen gebruikt moet
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kunnen worden, ook geldt voor de producten van de eerste klasse" en dat, wat
het merk "PH Liquide Extract betreft", "PH" in de scheikunde de afkorting (is)
van 'potentiaal hydrogenium' of zuurtegraad" en dat "'liquide' algemeen bekend
is als 'vloeibaar'";
Overwegende dat deze loutere vaststellingen zonder verdere beoordeling door
de appèlrechters, geen zelfstandige reden uitmaken waarop de bestreden beslissing met betrekking tot het woordmerk PH 7 (Liquide) noodzakelijk steunt;
Dat de grond van niet-ontvankelijkheid dient te worden verworpen;
Over de tweede door verweerster opgeworpen grond van niet-ontvankelijkheid
van het onderdeel: de bestreden beslissing blijft naar recht verantwoord door de
in de plaats gestelde reden dat het merk louter beschrijvend is:
Overwegende dat verweerster opwerpt dat uit de feitelijke vaststellingen van
de appèlrechters met betrekking tot het merk PH Liquide Extract blijkt dat ook
het merk PH 7 (Liquide) louter beschrijvend is en die reden derhalve de beslissing dat dit laatste merk nietig is, naar recht verantwoordt;
Overwegende dat die vaststellingen die betrekking hebben op bestanddelen
van het merk PH Liquide Extract niet volstaan om de beslissing met betrekking
tot het gebrek aan onderscheidend vermogen van het merk PH 7 (Liquide) in zijn
geheel te verantwoorden;
Dat de grond van niet-ontvankelijkheid dient te worden verworpen;
1.1.2. Onderdeel zelf
Overwegende dat het Bureau voor harmonisatie in de interne markt (hierna
"het Bureau"), krachtens artikel 111 van de Verordening 40/94 van de Raad van
20 december 1993 inzake het Gemeenschapsmerk (hierna "Verordening Gemeenschapsmerk") een communautair administratief orgaan is, waarin, overeenkomstig de artikelen 125 en 126 van dezelfde Verordening, de onderzoekers bevoegd zijn, namens het Bureau, beslissingen te nemen over aanvragen tot inschrijving van gemeenschapsmerken;
Overwegende dat een inschrijving van een gemeenschapsmerk, overeenkomstig artikel 7.2 van de Verordening Gemeenschapsmerk wordt geweigerd indien
de weigeringsgronden opgesomd in artikel 7.1 van dezelfde Verordening slechts
in een deel van de Gemeenschap bestaan;
Dat hieruit kennelijk volgt dat de weigering tot inschrijving van een teken als
gemeenschapsmerk door het Bureau, op grond van gebrek aan onderscheidend
vermogen in de Gemeenschap, niet impliceert dat deze weigeringsgrond ook bestaat in geval van een aanvraag tot inschrijving van een nationaal of regionaal
merk, zoals een Beneluxmerk;
Dat derhalve de beslissing van het Bureau tot weigering van de inschrijving
van een teken als gemeenschapsmerk, niet impliceert dat de aangevoerde weigeringsgrond ook noodzakelijk bestaat in een bepaald land of een regio van de Gemeenschap;
Overwegende dat de appèlrechters vaststellen dat door het Bureau de aanvraag
tot inschrijving als gemeenschapsmerk van het teken PH 7 Liquide voor de klasse 5 werd geweigerd, bij gebrek aan bewezen onderscheidend vermogen over-
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eenkomstig artikel 7.1. b) en c) van de Verordening Gemeenschapsmerk;
Dat zij vervolgens oordelen dat deze "beslissing kan uitgebreid worden tot
klasse 1 producten" daar "hetzelfde argument, namelijk dat 'PH 7' eigenlijk beschrijvend is, dat het eigenlijk 'neutrale zuurtegraad' aanduidt en derhalve door
iedereen gebruikt moet kunnen worden, ook geldt voor de producten van de eerste klasse";
Dat de appèlrechters derhalve hun beslissing met betrekking tot het onderscheidend vermogen van het merk voor wat betreft producten van klasse 1, anders dan het onderdeel aanvoert, niet laten steunen op de reden dat zij zich gebonden achten door de beslissing van het Bureau en aan die beslissing geen gezag van gewijsde toekennen;
Dat het onderdeel in zoverre het betrekking heeft op producten van klasse 1,
berust op een onjuiste lezing van het arrest, mitsdien feitelijke grondslag mist;
Overwegende verder dat de appèlrechters vaststellen dat:
- door het Bureau de aanvraag van eiseres tot inschrijving als gemeenschapsmerk van het teken PH 7 Liquide voor de klasse 5 werd geweigerd, bij gebrek
aan bewezen onderscheidend vermogen (art. 7.1. b) en c) Verordening Gemeenschapsmerk);
- het Bureau vaststelde dat dit teken geen verworven onderscheidend vermogen bezat, "zodat besloten dient te worden dat het besproken woordmerk bij de
aanvraag niet ingeburgerd is";
- deze beslissing bij gebrek aan beroep van eiseres, definitief is;
Dat de appèlrechters op grond hiervan oordelen dat "het oordeel van het harmonisatiebureau te Alicante met betrekking tot het al dan niet onderscheidend
vermogen van een merk of teken bindend is voor de nationale rechter";
Dat de appèlrechters vervolgens beslissen dat het woordmerk PH 7 (Liquide),
Benelux depot 101.846, nietig is en de doorhaling ervan bevelen;
Dat hieruit blijkt dat de appèlrechters hun beslissing met betrekking tot de nietigheid van het merk voor producten van klasse 5 uitsluitend baseren op het oordeel dat de beslissing van het Bureau met betrekking tot de aanvraag tot inschrijving als gemeenschapsmerk van het teken PH 7 Liquide voor hen bindend was;
Dat zij zodoende hun beslissing met betrekking tot producten van klasse 5 niet
naar recht verantwoorden;
Dat het onderdeel in zoverre gegrond is;
(...)
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het woordmerk PH 7 (Liquide), Benelux depot 101.846, en het woordmerk PH Liquide Extract, Benelux depot
363.018, nietig worden verklaard, hun doorhaling wordt bevolen en uitspraak
wordt gedaan over de kosten;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-
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deeltelijk vernietigde arrest;
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
over;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Antwerpen.
22 september 2005 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever: de h. Londers – Gelijkluidende conclusie van de h. Cornelis, advocaat-generaal met
opdracht – Advocaten: mrs. De Gryse en Verbist.

Nr. 453
1° KAMER - 22 september 2005

OVERHEIDSOPDRACHTEN (WERKEN. LEVERINGEN. DIENSTEN) AANNEMER - VORDERING TOT VERGOEDING WEGENS ONDERBREKING DOOR HET BESTUUR RECHTSVORDERING - TERMIJN VAN VERVAL - AANVANG VAN DE TERMIJN.
Met betekening in de zin van §3 van art. 18 M.B. 10 aug. 1977 wordt bedoeld de
kennisgeving door het bestuur van zijn beslissing aan de aannemer, die niet noodzakelijk
bij aangetekend schrijven moet gebeuren. (Art. 18, §2 en 3 M.B. 10 aug. 1977)
(REGIE DER GEBOUWEN T. LEGROE BUILDING COMPANY N.V. e.a.)

ARREST

(A.R. C.04.0580.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 19 februari 2004 gewezen
door het Hof van Beroep te Gent.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Greta Bourgeois heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Pierre Cornelis heeft geconcludeerd.
III. Middelen
Eiseres voert in haar verzoekschrift twee middelen aan.
(...)
2. Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de Grondwet;
- de artikelen 1134 en 1135 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 15, §5, 16, §3, vierde lid, 18, §§2 en 3, tweede lid, van het ministerieel
besluit van 10 augustus 1977 houdende vaststelling van de algemene aannemingsvoorwaarden van de overheidsopdrachten van werken, leveringen en diensten.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest verklaart de vordering van verweerster ontvankelijk en het veroordeelt eiseres om aan verweerster te betalen de som van 50.744,65 euro op de volgende
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gronden: Centraal in de discussie staan de volgende stukken:
- Bij brief van 9 maart 1984 heeft verweerster aan de Regie een schade-eis overgemaakt
"in toepassing van artikel 15E van het ministerieel besluit van 14 oktober 1964" ten belope van 50.744,65 euro (2.047.034 BEF);
- Hierop is door de hoofdingenieur geantwoord met een niet-ontvankelijkheid bij brief
van 10 april 1984 omdat ten onrechte naar voormeld artikel werd verwezen;
- Verweerster reageert met brief van 26 april 1984, waarin verwezen wordt naar de toepasselijkheid van artikel 15, §5, van het ministerieel besluit van 14 oktober 1964;
- Na een aanvankelijke negatieve benadering (brief van 17 mei 1984) volgt bij brief van
29 november 1984 de volgende reactie, uitgaande van de Regie: "(...) heb ik de eer U
hierbij volgende beslissingen te bevestigen: 1. uw eis tot schadeloosstelling wordt als ontvankelijk aangezien, vermits deze werd ingediend overeenkomstig de bepalingen voorzien
in artikel 15, §5, van het ministerieel besluit van 10 augustus 1977 en werd ontvangen
binnen de termijn voorzien in artikel 16, §4.2, van hogervernoemd ministerieel besluit; 2.
teneinde de Regie der Gebouwen toe te laten de gegrondheid van uw eis te onderzoeken
en dit onder alle voorbehoud van rechten, wordt de termijn van rechtsverval, zoals bepaald in artikel 18, §2, van het ministerieel besluit van 10 augustus 1977, verlengd tot op
het einde van de derde maand, die volgt op de betekening van de definitieve beslissing
van de Regie der Gebouwen";
- In antwoord op een verzoek hoe ver de zaak staat, bericht de Regie bij brief van 8 december 1987 dat "op datum van vandaag nog steeds geen definitieve beslissing kan getroffen worden gezien de aannemer heeft nagelaten de documenten, die hem op 17 november 1984 werden opgevraagd, in te dienen", hetgeen nog bevestigd wordt bij brief van
3 mei 1989;
- Na toezending van de stukken op 18 mei 1989 volgt op 23 januari 1990 het antwoord
van de Regie als volgt gelibelleerd: "(...) dat mijn hoofdbestuur heeft beslist dat de schade-eis als onontvankelijk is te beschouwen overeenkomstig artikel 16, §3 (in fine), van de
algemene aannemingsvoorwaarden. Naast de bovenvermelde vaststelling is er bovendien,
niettegenstaande mijn bestuur op 29 november 1984 beloofd had de termijn van rechtsverval op te schorten tot na de definitieve beslissing, rechtsverval opgetreden overeenkomstig
artikel 18, §2, A.A.V. (...)".
Waarbij de Regie bij brief van 29 november 1984 de eis tot schadeloosstelling als ontvankelijk aanziet, kan zij hierop thans niet meer eenzijdig terugkeren. De bij de artikelen
16 en 18 voorziene vervaltermijnen zijn niet van openbare orde. Het opdrachtgevend bestuur kan ervan afzien. Bovendien en ten overvloede heeft het recht op schadevergoeding
wegens onderbreking der werken een eigen bestaan. Het door artikel 15, §5, ingevoerde
systeem moet als een volledig geheel worden beschouwd dat duidelijk verschilt van het
systeem van artikel 16, waar het bestuur stelling neemt inzake "klachten of verzoeken".
De aanvraag moet ingediend worden behoorlijk becijferd binnen de in artikel 16, §4, eerste lid, 2°, voorziene termijn. Artikel 16, §3, vierde lid, dat de aannemer verplicht de invloed, die de bevelen op de uitvoering en de prijs van de opdracht zou kunnen hebben,
aan het bestuur kenbaar te maken, is niet van toepassing op de rekening tot schadeloosstelling, die de aannemer indient op basis van een bevel van onderbreking der werken (cfr.
Cass. 20 januari 1993, T.A. 1993, 293 + noot A. DELVAUX en TH. BEGUIN; Cass. 17 juni
1993, T.A. 1993, pagina 377 e.v.). De Regie was akkoord de termijn als voorzien bij artikel 18, §2, van het ministerieel besluit te verlengen tot op het einde van de derde maand,
die volgt op de betekening van haar definitieve beslissing. Waar de Regie zelf spreekt van
"betekening" volstond de gewone brief van 23 januari 1990 niet om de termijn van 3
maand te doen lopen. Dit is des te meer waar wanneer we zien dat het schrijven van 29
november 1984 aangetekend werd verzonden. Met dit alles voor ogen is de vordering van
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verweerster tijdig ingesteld en niet komen te vervallen.
Grieven

(...)
2. Tweede onderdeel
Volgens 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 moet iedere rechtsvordering betreffende een overeenkomst
in elk geval en op straffe van verval worden ingediend ten laatste één jaar na de voorlopige keuring van de gezamenlijke werken.
Wanneer echter het geschil het voorwerp heeft uitgemaakt van besprekingen tussen de
partijen en de beslissing van de aanbestedende overheid minder dan drie maanden vóór
het verstrijken of helemaal niet binnen deze termijnen werd betekend, dan worden deze
termijnen volgens het artikel 18, §3, tweede lid, van het ministerieel besluit van 10 augustus 1977 verlengd tot op het einde van de derde maand die deze van de betekening van de
beslissing volgt".
De "betekening" bedoeld in het artikel 18, §3, tweede lid, van het ministerieel besluit
van 10 augustus 1977 kan worden vervangen door een gelijkwaardige akte. De vervangende akte is gelijkwaardig wanneer blijkt op welk ogenblik zij ter kennis gebracht werd
van de aannemer zonder dat evenwel vereist is dat dit ogenblik uit de akte zelf kan worden afgeleid.
Uit de vaststellingen van het bestreden arrest blijkt dat eiseres bij brief van 29 november 1984 aan verweerster liet weten dat de termijn van rechtsverval, zoals bepaald in artikel 18, §2, van het ministerieel besluit van 10 augustus 1977, verlengd (wordt) tot op het
einde van de derde maand, die volgt op de betekening van de definitieve beslissing van
(eiseres).
Eiseres stelde in haar appèlconclusie dat haar eindbeslissing aan verweerster betekend
werd ingevolge de kennisgeving van 23 januari 1990, dat het aangetekend verzenden van
de beslissing enkel van belang is als bewijsinstrument maar dat er zich in casu geen enkel
bewijsprobleem stelt nu verweerster de ontvangst van de (gewone) brief van 23 januari
1990 niet heeft betwist of ontkend maar er integendeel bij brief van 19 februari 1990 op
geantwoord heeft (zie de appèlconclusie van eiseres, neergelegd op 23 juli 1996, pagina 3
en 4, litt. b en c).
Het bestreden arrest kon niet wettelijk beslissen dat de gewone brief van 23 januari
1990 niet volstond om de termijn van 3 maanden te doen lopen zonder te onderzoeken of
die brief geen vervangende akte was die op gelijkwaardige wijze de termijn van 3 maanden deed ingaan nu volgens de uitdrukkelijke conclusies van eiseres, die door de appèlrechters niet werden tegengesproken, de ontvangst van die brief niet betwist of ontkend
werd (schending van de artikelen 18, §§2 en 3, tweede lid, van het ministerieel besluit van
10 augustus 1977, 1134 en 1135 van het Burgerlijk Wetboek).
Het bestreden arrest heeft in ieder geval niet geantwoord op het uitdrukkelijk verweermiddel waarin eiseres stelde dat het aangetekend verzenden van de beslissing enkel van
belang is als bewijsinstrument maar dat er in casu geen betwisting is over de ontvangst
van de brief van 23 januari 1990 zodat die brief wel degelijk de vervaltermijn van drie
maanden deed ingaan en zodat rechtsverval was ingetreden toen op 2 augustus 1991 tot
dagvaarding werd overgegaan ( schending van artikel 149 van de Grondwet).

(...)
IV. Beslissing van het Hof
(...)
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2. Tweede middel
Eerste onderdeel
Overwegende dat, krachtens artikel 18, §2, van het te dezen toepasselijk ministerieel besluit houdende vaststelling van de algemene aannemingsvoorwaarden
van de overheidsopdrachten van werken, leveringen en diensten van 10 augustus
1977, in elk geval iedere rechtsvordering betreffende een overeenkomst op straffe van verval en onverminderd bovenstaande paragraaf 1, door de aannemer
moet worden ingediend ten laatste een jaar na de volledige keuring van de gezamenlijke werken of na de volledige keuring van de gezamenlijke leveringen;
Dat artikel 18, §3, van hetzelfde artikel, luidt:
"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 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";
Dat met betekening in de zin van §3 van dit artikel bedoeld wordt de kennisgeving door het bestuur van zijn beslissing aan de aannemer, kennisgeving die niet
noodzakelijk bij aangetekend schrijven moet gebeuren;
Overwegende dat het arrest oordeelt dat waar eiseres zelf spreekt van betekening, de gewone brief van 23 januari 1990 niet volstond om de termijn van drie
maand te doen lopen, en dit des te meer waar is daar het schrijven van 29 november 1984 aangetekend werd verzonden;
Dat het arrest dat op die grond beslist dat de vordering van de eerste verweerster tijdig is ingesteld en niet is vervallen, artikel 18, §3, schendt;
Dat het middel in zoverre gegrond is;
3. Overige grieven
Overwegende dat de overige grieven niet tot ruimere cassatie kunnen leiden;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uitspraak doet over de vordering
van de NV Legroe Building Company tegen de Regie der Gebouwen en 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 Brussel.
22 september 2005 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever: mevr. Bourgeois – Gelijkluidende conclusie van de h. Cornelis, advocaat-generaal
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met opdracht – Advocaten: mrs. Houtekier en Simont.

Nr. 454
1° KAMER - 22 september 2005

ARCHITECT (TUCHT EN BESCHERMING VAN DE TITEL) - ORDE VAN
ARCHITECTEN - LIJST VAN STAGIAIRS - INSCHRIJVING - WEIGERING - DIPLOMA VAN
BURGERLIJK INGENIEUR.
Een ingenieur met het diploma van burgerlijk electrotechnisch ingenieur of burgerlijk
werktuigkundig ingenieur mag optreden in de hoedanigheid van architect 1. (Art. 12 Wet
20 feb. 1939)
(C. T. ORDE VAN ARCHITECTEN)

ARREST

(A.R. D.04.0022.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een beslissing van de raad van beroep van
de Orde van architecten met het Nederlands als voertaal, op verwijzing gewezen
op 3 december 2004 na het arrest van het Hof van 6 mei 2004.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Greta Bourgeois heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Pierre Cornelis heeft geconcludeerd.
III. Middel
Eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1, §1, en 12, a) en b), van de wet van 20 februari 1939 op de bescherming
van de titel en van het beroep van architect;
- artikel 1 van de wet van 21 mei 1929 op het toekennen der academische graden en het
programma der universitaire examens;
- artikel 1 van de bij besluit van de Regent van 31 december 1949 gecoördineerde wetten op het toekennen van de academische graden en het programma van de universitaire
examens;
- de artikelen 4 en 5 van de wet van 26 juni 1963 tot instelling van een orde van architecten;
- artikel 2 van het op 5 februari 1965 door de nationale raad van de Orde van architecten vastgestelde Stagereglement, goedgekeurd bij koninklijk besluit van 13 mei 1965 tot
goedkeuring van het door de nationale raad van de Orde der architecten vastgesteld stagereglement, waaraan aldus bindende kracht is verleend met toepassing van artikel 39, eerste lid, van de wet van 26 juni 1963 tot instelling van een Orde van architecten.
1 Zie Cass., 9 feb. 1971, (Arr. Cass. 1971, 555); R.v.St. nr. 26.763, 26 juni 1986, Arr. R. v. St. 1986,
P. RIGAUX, L'architecte. Le droit de la profession, Brussel, Larcier, 1975, nrs. 91-92.

1712

HOF VAN CASSATIE

22.9.05 - Nr. 454

Aangevochten beslissingen
In de bestreden beslissing van 3 december 2004 ontvangt de raad van beroep van de
Orde van architecten, recht sprekend in beroep over de beslissing van de raad van de Orde
van architecten van de provincie West-Vlaanderen van 6 februari 2003 en na cassatie, de
hogere beroepen. De raad van beroep doet de bestreden beslissing teniet, en beslist, opnieuw recht doend, eiser niet op te nemen op de lijst van de stagiairs van de architecten
van de provincie West-Vlaanderen, op grond van de volgende motieven:
"(Eiser) is Burgerlijk Electronisch en Werktuigkundig Ingenieur Mechanica.
Het feit ingenieur te zijn volstaat niet om overeenkomstig art. 12, a en b, van de Wet
van 20 februari 1939 op de bescherming van de titel en van het beroep van architect de
hoedanigheid van architect te verwerven.
Met de term ingenieur zijn in genoemde wetsbepaling die ingenieurs bedoeld die een
academische opleiding hebben genoten in de bouwkunde, zijnde in beginsel enkel de ingenieurs-bouwkunde en de ingenieurs-mijnbouw.
Het universitair diploma waarmee (eiser) ingenieur werd behoort niet tot het domein
van de bouwkunde.
Ook het diploma van Bachelor of Science dat (eiser) behaalde aan de universiteit van
Glasgow volstaat niet, noch zelfstandig noch als aanvullende opleiding, om aan de wettelijke voorwaarden te voldoen om als architect erkend te worden.
De academische opleiding die (eiser) genoten heeft sluit onvoldoende aan bij het beroep van architect om tot de stage toegelaten te worden. De toelating tot de stage veronderstelt immers een vooropleiding die gericht is op het beroep van architect en de stage
vermag op zich niet deze vooropleiding te vervangen.
Voor het overige bewijst (eiser) niet te voldoen aan de bepalingen van de Richtlijn van
de EU dd. 10 juni 1985 om de hoedanigheid van architect te verwerven of te vallen onder
de overgangsbepalingen.
Ten slotte is de verwijzing van (eiser) naar zes beweerde 'precedenten' niet relevant, des
te meer drie van de zes aangehaalde gevallen personen betreffen die hun diploma hebben
verkregen voor de oprichting van de Orde van architecten, en drie recentere gevallen personen betreffen die volgens de individuele steekkaarten houder zijn van het diploma burgerlijk ingenieur-architect.
De aanvraag van (eiser) tot inschrijving op de lijst van de stagiairs van de architecten
van de provincie West-Vlaanderen wordt dan ook om deze redenen afgewezen" (tweede
blad, vierde alinea, t.e.m. derde blad, bovenaan, van de beslissing).
Grieven
Krachtens de artikelen 4 en 5 van de wet van 26 juni 1963 tot instelling van een Orde
van architecten mag niemand op een tabel van de Orde of op de lijst van de stagiairs worden ingeschreven als hij niet voldoet aan de voorwaarden van de wet van 20 februari 1939
op de bescherming van de titel en van het beroep van architect, en mag niemand in België
het beroep van architect uitoefenen als hij niet op een van de tabellen van de Orde of op
een lijst van de stagiairs is ingeschreven.
Elke persoon die niet op een tabel van de Orde is ingeschreven en die het beroep van
architect in België wenst uit te oefenen, moet zich laten inschrijven op een lijst van de stagiairs krachtens artikel 2 van het stagereglement, goedgekeurd bij koninklijk besluit van
13 mei 1965 tot goedkeuring van het door de nationale raad van de Orde der architecten
vastgesteld stagereglement, waaraan aldus bindende kracht is verleend met toepassing van
artikel 39, eerste lid, van de wet van 26 juni 1963 tot instelling van een Orde van architecten.
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De wet van 20 februari 1939 op de bescherming van de titel en van het beroep van architect regelt de voorwaarden waaronder Belgen en onderdanen van de overige lidstaten
van de Europese Gemeenschap of van een andere staat die partij is bij het akkoord betreffende de Europese Economische Ruimte de titel van architect mogen voeren en het beroep
ervan mogen uitoefenen. Krachtens artikel 1, §1, van die wet mag niemand de titel voeren
van architect, noch het beroep ervan uitoefenen indien hij niet in het bezit is van een diploma waaruit blijkt dat hij met goed gevolg de examenproeven heeft afgelegd welke vereist zijn voor het bekomen van dat diploma.
Artikel 12 van genoemde wet luidt:
"Mogen optreden in hoedanigheid van architect, doch blijven onderworpen aan de bepalingen van de artikelen 5, 6 en 9 van deze wet:
a) De ingenieurs die gediplomeerd werden overeenkomstig de wetten op het toekennen
der academische graden;
b) De ingenieurs, die hun diploma bekomen hebben aan de Belgische universiteit, zoals
zij bepaald werd bij bedoelde wetten, of in een daarmee gelijkgestelde instelling;
c) De officieren der genie of der artillerie die uit de applicatieschool komen;
d) De personen, die door de commissie ingesteld krachtens de wet van 11 september
1933, ertoe worden gemachtigd een titel van burgerlijk ingenieur met of zonder aanduiding te voeren".
Op het ogenblik van het inwerking treden van de wet van 20 februari 1939 op de bescherming van de titel en van het beroep van architect bestonden verschillende graden van
burgerlijk ingenieur. Artikel 1 van de wet van 21 mei 1929 op het toekennen der academische graden en het programma der universitaire examens vermeldt inderdaad de volgende
graden van burgerlijk ingenieur:
- burgerlijk mijningenieur,
- burgerlijk bouwkundig ingenieur,
- burgerlijk metaalkundig ingenieur,
- burgerlijk scheikundig ingenieur,
- burgerlijk elektrotechnisch ingenieur,
- burgerlijk werktuigkundig ingenieur,
- burgerlijk scheepsbouwkundig ingenieur,
- burgerlijk ingenieur-architect,
- burgerlijk ingenieur der textielnijverheid.
Krachtens artikel 1 van de wet van 31 december 1949 betreffende de wetten op het toekennen van de academische graden en het programma van de universitaire examens, zijn
daarbij nog de graden van landbouwkundig ingenieur en ingenieur voor de scheikunde en
de landbouwindustrieën gekomen.
Artikel 12 van de wet van 20 februari 1939 is duidelijk en behoeft geen interpretatie. In
heel die wet is er geen enkele precisering van de vereiste titel van ingenieur, noch van
specifiek vereiste kennis of bekwaamheden. Ook het d) van dat artikel 12 spreekt enkel
van "een" titel van burgerlijk ingenieur met of zonder aanduiding. Wanneer artikel 12 van
de wet van 20 februari 1939 onverkort bepaalt dat de ingenieurs die gediplomeerd werden
overeenkomstig de wetten op het toekennen der academische graden, mogen optreden in
hoedanigheid van architect, dan doelt die term "ingenieurs" op alle ingenieurs die overeenkomstig de wetten op het toekennen der academische graden werden gediplomeerd.
Bijgevolg zijn alle ingenieurs die gediplomeerd zijn overeenkomstig de wetten op het
toekennen der academische graden, gerechtigd op toegang tot het beroep van architect, en
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niet enkel die ingenieurs die een academische opleiding in de bouwkunde hebben genoten.
Aangezien de raad van beroep van de Orde van architecten ten onrechte ervan uitgaat
dat in artikel 12 van de wet van 20 februari 1939 op de bescherming van de titel en van
het beroep van architect met de term ingenieur bedoeld wordt die ingenieurs die een academische opleiding hebben genoten in de bouwkunde, zijnde in beginsel enkel de ingenieurs-bouwkunde en de ingenieurs-mijnbouw, oordeelt het evenmin wettig dat de academische opleiding die eiser genoten heeft, onvoldoende aansluit bij het beroep van architect
om tot de stage toegelaten te worden.
Conclusie
De raad van beroep van de Orde van architecten beslist niet wettig dat de term ingenieurs in artikel 12, a) en b), van de wet van 20 februari 1939 op de bescherming van de titel en van het beroep van architect enkel die ingenieurs bedoelt die een academische opleiding genoten hebben in de bouwkunde, zijnde in beginsel enkel de ingenieurs-bouwkunde en de ingenieurs-mijnbouw. De raad van beroep beslist bijgevolg niet wettig dat de
academische opleiding die eiser genoten heeft, onvoldoende aansluit bij het beroep van
architect om tot de stage te worden toegelaten. Op die gronden beslist de raad van beroep
dan ook niet wettig, na de bestreden beslissing te hebben teniet gedaan, eiser niet op te nemen op de lijst van de stagiairs van de architecten van de provincie West-Vlaanderen
(schending van artikel 1, §1, en artikel 12, a) en b), van de wet van 20 februari 1939 op de
bescherming van de titel en van het beroep van architect; van artikel 1 van de wet van 21
mei 1929 op het toekennen der academische graden en het programma der universitaire
examens; van artikel 1 van de wet van 31 december 1949 betreffende de wetten op het
toekennen van de academische graden en het programma van de universitaire examens,
gecoördineerd bij het besluit van de Regent van 31 december 1949; van de artikelen 4 en
5 van de wet van 26 juni 1963 tot instelling van een orde van architecten; van artikel 2
van het op 5 februari 1965 door de nationale raad van de Orde van architecten vastgestelde stagereglement, goedgekeurd bij koninklijk besluit van 13 mei 1965 tot goedkéuring
van het door de nationale raad van de Orde der architecten vastgesteld stagereglement).

IV. Beslissing van het Hof
1. Ontvankelijkheid van het middel
Over de door verweerster opgeworpen grond van niet-ontvankelijkheid: het
middel vertoont geen belang daar de overweging van de bestreden beslissing, dat
met de term ingenieur in artikel 12, a en b van de wet van 20 februari 1939 op de
bescherming van de titel en het beroep van architect, die ingenieurs bedoeld worden die een academische opleiding hebben genoten in de bouwkunde, zijnde in
beginsel enkel de ingenieurs-bouwkunde en de ingenieurs-mijnbouw, op zichzelf
niet tot cassatie kan leiden:
Overwegende dat eiser opkomt tegen de beslissing van de raad van beroep die
hem als burgerlijk elektronisch en werktuigkundig ingenieur in strijd met artikel
12, a en b, van de wet van 20 februari 1939 niet toelaat tot de stage;
Dat eiser aldus belang heeft;
Dat de grond van niet-ontvankelijkheid moet worden verworpen;
2. Middel
Overwegende dat, krachtens artikel 4 van de wet van 26 juni 1963 tot instelling van een Orde van architecten, niemand op een tabel van de Orde of op een
lijst van stagiairs mag worden ingeschreven als hij niet voldoet aan de voorwaar-
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den gesteld bij de wet van 20 februari 1939 op de bescherming van de titel en het
beroep van architect;
Dat, krachtens artikel 5 van dezelfde wet, niemand het beroep van architect in
welke hoedanigheid ook mag uitoefenen als hij niet op een van de tabellen van
de Orde of op een lijst van stagiairs is ingeschreven of indien hij niet voldaan
heeft aan de bepalingen van het tweede en derde lid van artikel 8;
Overwegende dat, krachtens artikel 2, tweede lid, van het stagereglement van
5 februari 1965 vastgesteld door de nationale raad van de Orde der architecten,
goedgekeurd bij koninklijk besluit van 13 mei 1965, elke persoon die niet op een
tabel van de Orde is ingeschreven en die het beroep van architect, hetzij bestendig, hetzij tijdelijk in België wenst uit te oefenen, gehouden is zich op een lijst
van stagiairs te laten inschrijven;
Overwegende dat, krachtens artikel 1, §1, van de voornoemde wet van 20 februari 1939, niemand de titel van architect mag voeren, noch het beroep ervan
uitoefenen, indien hij niet in het bezit is van een diploma waaruit blijkt dat hij
met goed gevolg de examenproeven heeft afgelegd, welke vereist zijn voor het
bekomen van het diploma;
Dat krachtens artikel 12, a en b, van dezelfde wet in hoedanigheid van architect mogen optreden, doch onderworpen blijven aan de bepalingen van de artikelen 5, 6 en 9 van de wet:
a) de ingenieurs die gediplomeerd werden overeenkomstig de wetten op het
toekennen van academische graden;
b) de ingenieurs die hun diploma bekomen hebben aan een Belgische universiteit, zoals bepaald werd bij bedoelde wetten, of in een daarmede gelijkgestelde
instelling;
Overwegende dat, krachtens artikel 1 van de wet van 21 mei 1929 op het toekennen van academische graden en het programma der universitaire examens en
artikel 1 van het besluit van de Regent van 31 december 1949 tot coördinatie van
de wetten op het toekennen van de academische graden en het programma van de
universitaire examens, onder de academische graden vermeld zijn: burgerlijk
electrotechnisch ingenieur en burgerlijk werktuigkundig ingenieur;
Dat aldus een ingenieur met het diploma van burgerlijk electrotechnisch- en
burgerlijk werktuigkundig ingenieur in de hoedanigheid van architect mag optreden en artikel 12, a en b, van de wet van 20 februari 1939 geen bijkomende academische opleiding oplegt;
Overwegende dat de bestreden beslissing vaststelt dat eiser burgerlijk electronisch en werktuigkundig ingenieur mechanica is;
Overwegende dat de bestreden beslissing oordeelt dat:
1. het feit ingenieur te zijn niet volstaat om overeenkomstig artikel 12, a en b,
van de wet van 20 februari 1939 de hoedanigheid van architect te verwerven;
2. met de term ingenieur in de genoemde wetsbepaling bedoeld wordt die ingenieurs die een academische opleiding hebben genoten in de bouwkunde, zijnde
in beginsel enkel de ingenieurs-bouwkunde en de ingenieurs-mijnbouw;
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Dat de bestreden beslissing met de reden dat de academische opleiding die eiser heeft genoten onvoldoende aansluit bij het beroep van architect om tot de stage toegelaten te worden, zijn beslissing niet naar recht verantwoordt;
Dat het middel gegrond is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Vernietigt de bestreden beslissing;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van de vernietigde beslissing;
Veroordeelt verweerster in de kosten;
Verwijst de zaak naar de raad van beroep van de Orde van architecten met het
Nederlands als voertaal, anders samengesteld.
22 september 2005 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever: mevr. Bourgeois – Gelijkluidende conclusie van de h. Cornelis, advocaat-generaal
met opdracht – Advocaten: mrs. van Eeckhoutte en Geinger.

Nr. 455
1° KAMER - 22 september 2005

1º RECHTBANKEN — TUCHTZAKEN - ALGEMEEN - VONNIS - UITSPRAAK VERHINDERDE RECHTER - VERVANGING - AANWIJZING DOOR DE VOORZITTER DIE DE ZITTING HEEFT
VOORGEZETEN.
2º RECHT VAN VERDEDIGING — TUCHTZAKEN - ORDE DER APOTHEKERS - RAAD
VAN BEROEP - TUCHTVORDERING - UITSPRAAK - VERHINDERDE RECHTER - VERVANGING AANWIJZING DOOR DE VOORZITTER DIE DE ZITTING HEEFT VOORGEZETEN.
3º RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE) - ALGEMEEN BEGINSEL VAN HET
RECHT VAN VERDEDIGING - TUCHTZAKEN - ORDE DER APOTHEKERS - RAAD VAN
BEROEP - TUCHTVORDERING - UITSPRAAK - VERHINDERDE RECHTER - VERVANGING - AANWIJZING
DOOR DE VOORZITTER DIE DE ZITTING HEEFT VOORGEZETEN.
4º RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE) - ONPARTIJDIGHEID VAN DE
RECHTER - TUCHTZAKEN - ORDE DER APOTHEKERS - RAAD VAN BEROEP - TUCHTVORDERING
- UITSPRAAK - VERHINDERDE RECHTER - VERVANGING - AANWIJZING DOOR DE VOORZITTER DIE DE
ZITTING HEEFT VOORGEZETEN.
1º, 2°, 3° en 4° De aanwijzing van een andere rechter om de verhinderde rechter op het
ogenblik van de uitspraak te vervangen geschiedt door de voorzitter van het gerecht, ook
indien hij de zitting heeft voorgezeten 1. (Art. 779 Ger.W.; Algemeen rechtsbeginsel inzake
het recht van verdediging; Algemeen rechtsbeginsel inzake de onpartijdigheid en de
onafhankelijkheid van de rechter)
(V. T. NATIONALE RAAD VAN DE ORDE VAN APOTHEKERS e.a.)

1 Zie Cass., 14 juni 2004, A.R. S.04.0001.F, nr. 322.
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ARREST

(A.R. D.05.0004.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een beslissing van de Nederlandstalige raad
van beroep van de Orde van apothekers van 10 maart 2005.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Greta Bourgeois heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Pierre Cornelis heeft geconcludeerd.
III. Middelen
Eiser voert in zijn verzoekschrift twee middelen aan.
(...)
2. Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 2 en 779, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek;
- het algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging;
- het algemeen rechtsbeginsel van de onpartijdigheid en onafhankelijkheid van de rechter.
Aangevochten beslissingen
De debatten, beraadslaging en deliberatie voorafgaand aan de aangevochten beslissing
werden voorgezeten en de aangevochten beslissing mede ondertekend door dezelfde magistraat als deze die de beschikking heeft gewezen, op grond van de artikelen 778 en 779
van het Gerechtelijk Wetboek, waarbij apotheker R.D.P. werd aangewezen om apotheker
M.B.B. te vervangen op het ogenblik van de uitspraak.
Grieven
1. Ingevolge artikel 2 van het Gerechtelijk Wetboek, zijn de in dat wetboek gestelde gemeenrechterlijke procedureregels van toepassing in tuchtzaken behalve wanneer de
rechtsplegingen betreffende die zaak geregeld worden door niet uitdrukkelijk opgeheven
afwijkende wetsbepalingen.
Bij afwezigheid van afwijkende wettelijke bepalingen, was artikel 779 van het Gerechtelijk Wetboek bijgevolg in casu van toepassing.
Krachtens artikel 779 van het Gerechtelijk Wetboek moeten de leden van het tuchtgerecht die aan de beslissing hebben meegewerkt, noodzakelijkerwijze de zitting bijwonen
waarop zij wordt uitgesproken, behoudens toepassing van artikel 779, tweede lid.
Krachtens artikel 779, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek kan, wanneer één van
de rechters die heeft deelgenomen aan de beraadslagingen doch op het ogenblik van de
uitspraak van de beslissing wettig verhinderd is de uitspraak bij te wonen van het vonnis
waarover hij mede heeft beraadslaagd overeenkomstig artikel 778, de voorzitter van het
gerecht evenwel een andere rechter aanwijzen om hem op het ogenblik van de uitspraak te
vervangen. Alleen de door de voorzitter van het gerecht of diens vervanger aangeduide
rechter mag aan de uitspraak deelnemen.
Met de woorden "voorzitter van het gerecht" vereist artikel 779, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek dat het de korpsoverste of diens, overeenkomstig artikel 319 van het
Gerechtelijk Wetboek aangeduide, vervanger en niet de voorzitter van de betrokken kamer is die de rechter aanwijst die de rechter, die heeft deelgenomen aan de beraadslagingen doch op het ogenblik van de uitspraak van de beslissing wettig verhinderd is, dient te
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vervangen.
Daaruit volgt dat de hoedanigheid van voorzitter van het gerecht of van diens vervanger
en deze van voorzitter van de kamer die de zaak berecht niet kunnen uitgeoefend worden
door één en dezelfde magistraat.
Door te preciseren dat de beschikking op grond van artikel 779, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek moet genomen worden door de "voorzitter van het gerecht" is het de
bedoeling van de wetgever te vermijden dat een andere persoon dan de voorzitter van de
kamer die de zaak berecht de door artikel 779, tweede lid, geviseerde beschikking verleende ten einde zoveel als mogelijk uit te sluiten dat een voorzitter, ontevreden over een
beraadslaging conform artikel 778 van het Gerechtelijk Wetboek, op eigen houtje een
rechter uit de beraadslaging zou kunnen verwijderen. Daarom dat de wetgever de beslissing een rechter te laten vervangen op de dag van de uitspraak door een collega eerder dan
de uitspraak uit te stellen, uitdrukkelijk voorbehield aan de korpsoverste van het gerecht
in kwestie (of aan diens vervanger).
Het vereiste dat de beschikking op grond van artikel 779, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek moet genomen worden door de voorzitter van het gerecht die niet dezelfde
magistraat mag zijn als de voorzitter van de kamer die de zaak berecht, is dus een garantie
voor de rechtzoekende, in casu de tuchtbeklaagde en maakt dus deel uit van de rechten
van de verdediging.
Bovendien moet ten aanzien van de beklaagde, het weze in het raam van éénder welke
procedure, als was het maar de schijn gevrijwaard worden dat de vervanging van een
rechter die aan de beraadslaging heeft deelgenomen, wel degelijk het gevolg is van diens
wettige verhindering om bij de uitspraak aanwezig te zijn, hetgeen door de tussenkomst
van de voorzitter van het gerecht wordt gegarandeerd, en niet tengevolge van moeilijkheden in het raam van de beraadslaging.
Door het optreden van éénzelfde magistraat zowel in het raam van de berechting van de
zaak als naar aanleiding van de beschikking genomen op grond van artikel 779, tweede
lid, van het Gerechtelijk Wetboek wordt bij de beklaagde de schijn gewekt dat een voor
hem gunstige rechter wordt verwijderd en wordt vervangen door een rechter die de jegens
hem uitgesproken veroordeling en straftoemeting wel gunstig is gestemd waardoor het algemeen rechtsbeginsel van de onpartijdigheid en de onafhankelijkheid van de rechter,
door het bestaan van deze enkele schijn, wordt geschonden.
2. Op 10 maart 2005 werd door mevrouw V.I., in haar hoedanigheid van voorzitter van
de Nederlandstalige raad van beroep van de Orde van apothekers, op grond van de artikelen 778 en 779 van het Gerechtelijk Wetboek, een beschikking gewezen waarbij apotheker R.D.P. werd aangewezen om apotheker M.B.B. te vervangen op het ogenblik van de
uitspraak.
Bij koninklijk besluit van 4 juli 2004 werd mevrouw V.I. inderdaad als voorzitter van
de Nederlandstalige raad van beroep van de Orde van apothekers benoemd.
Uit de aangevochten beslissing blijkt dat mevrouw V.I. tevens de kamer voorzat die de
aangevochten beslissing wees zodat mevrouw V.I. beide hoedanigheden van kamervoorzitter en van voorzitter van de raad van beroep van de Orde van apothekers cumuleerde en
zonder dat, overeenkomstig artikel 319 van het Gerechtelijk Wetboek, een dienstdoende
voorzitter werd aangewezen om de beschikking te wijzen tot aanstelling van apotheker
R.D.P. om apotheker M.B.B. te vervangen.
3. Doordat de beschikking van 10 maart 2005, waarbij apotheker R.D.P. op grond van
artikel 779, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, werd aangewezen om apotheker
M.B.B. te vervangen, werd gewezen door dezelfde magistraat die de debatten voorzat in
de zaak waarin de aangevochten beslissing was gewezen en die over de aangevochten beslissing mede had beraadslaagd en deze beslissing heeft ondertekend, met als gevolg dat
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eiser de garantie verloor die de tussenkomst van een plaatsvervangende voorzitter van de
Nederlandstalige raad van beroep van de Orde van apothekers in het raam van artikel 779,
tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek hem bood en dat al was het maar de schijn werd
gecreëerd van een partijdigheid en afhankelijkheid van de rechter, schendt de aangevochten beslissing de artikelen 2 en 779, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek alsmede de
algemene rechtsbeginselen van het recht van verdediging en van de onpartijdigheid en de
onafhankelijkheid van de rechter.

IV. Beslissing van het Hof
(...)
2. Tweede middel
Overwegende dat artikel 779 van het Gerechtelijk Wetboek krachtens artikel 2
van datzelfde wetboek, toepasselijk is in tuchtzaken;
Dat, krachtens het tweede lid van artikel 779, wanneer een rechter wettig verhinderd is de uitspraak bij te wonen van een vonnis waarover hij mede heeft beraadslaagd, de voorzitter van het gerecht een andere rechter kan aanwijzen om de
verhinderde rechter op het ogenblik van de uitspraak te vervangen;
Dat noch de wet noch de aangewezen algemene rechtsbeginselen hierbij uitsluiten dat de voorzitter van het gerecht die ook de zitting heeft voorgezeten de
beschikking zou kunnen nemen; dat dit met name niet verboden is wanneer zoals
te dezen de voorzitter van het gerecht, dit is de raad van beroep van de Orde der
apothekers, ook in de regel de zittingen moet voorzitten;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiser in de kosten.
22 september 2005 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever: mevr. Bourgeois – Gelijkluidende conclusie van de h. Cornelis, advocaat-generaal
met opdracht – Advocaten: mrs. Lefèbvre en De Bruyn.

Nr. 456
1° KAMER - 22 september 2005

1º BEVOEGDHEID EN AANLEG — BURGERLIJKE ZAKEN — BEVOEGDHEID —
VOLSTREKTE BEVOEGDHEID (MATERIËLE. PERSOONLIJKE) - VONNISSEN VAN DE VREDERECHTERS PARTIJEN - KOOPLIEDEN - GESCHIL - APPÈLRECHTER – BEPALING.
2º BEVOEGDHEID EN AANLEG — BURGERLIJKE ZAKEN — GESCHIL INZAKE
BEVOEGDHEID - HOF VAN CASSATIE - VERWIJZING NA CASSATIE - RECHTER NAAR WIE DE ZAAK IS
VERWEZEN.
3º VERWIJZING NA CASSATIE — BURGERLIJKE ZAKEN - RECHTBANK VAN EERSTE
AANLEG - APPÈLRECHTER - BESLISSING - BEVOEGDHEID - CASSATIE - VERWIJZING - BEVOEGDE
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RECHTER.

1º Het hoger beroep tegen de beslissingen door de vrederechter in eerste aanleg gewezen
inzake geschillen tussen kooplieden betreffende handelingen die de wet als daden van
koophandel aanmerkt of inzake geschillen betreffende wisselbrieven, worden voor de
rechtbank van koophandel gebracht, ook als die geschillen tot de bijzondere
bevoegdheid van de vrederechter behoorden1. (Artt. 577, tweede lid en 591 Ger.W.)
2º Wanneer het Hof van Cassatie een beslissing vernietigt wegens schending van een
regel inzake bevoegdheid, verwijst het de zaak zo nodig steeds naar de bevoegde
rechter die het aanwijst2. (Art. 660 Ger.W.)
3º Wanneer het Hof van Cassatie de beslissing vernietigt van de rechtbank van eerste
aanleg die zich ten onrechte bevoegd verklaarde om kennis te nemen van het hoger
beroep tegen een vonnis van de vrederechter dat uitspraak doet over een geschil tussen
kooplieden betreffende handelingen die de wet als daden van koophandel aanmerkt,
verwijst het de zaak naar een rechtbank van koophandel3. (Artt. 577, tweede lid en 660
Ger.W.)
(VANDENAVENNE OOIGEM NV T. H.)

ARREST

Conclusie van de heer advocaat-generaal M. Timperman:
1. In deze is de problematiek aan de orde of de rechtbank van Eerste Aanleg als
appèlrechter bevoegd is om kennis te nemen van het hoger beroep tegen een vonnis van
de Vrederechter in een geschil waarin, zoals in casu, de Vrederechter zich bevoegd achtte
op grond van zijn bijzondere of uitsluitende bevoegdheid4 maar dat liep tussen kooplieden
en daden van koophandel tot voorwerp had.
2. Eiseres, die voor de appèlrechters de bevoegdheid van de Vrederechter betwistte, had
het middel met betrekking tot de onbevoegdheid van de rechtbank van Eerste Aanleg als
appèlrechter weliswaar niet opgeworpen doch argumenteert in het aangevoerde middel tot
cassatie dat de rechtbank haar materiële bevoegdheid ambtshalve had dienen te onderzoeken nu uit de procedurestukken bleek dat het voorwerp van het geschil een verbintenis
tussen kooplieden betrof die geen oorzaak had vreemd aan de koophandel5.
3. Uw Hof besliste eerder reeds meermaals6 dat in voorkomend geval de rechtbank van
Koophandel bevoegd is als appèlrechter. De appèlbevoegdheid van de rechtbank van
Koophandel krachtens het voorschrift van artikel 577, alinea 2 Gerechtelijk Wetboek is
een exclusieve bevoegdheid; de volheid van bevoegdheid van de rechtbank van Eerste
Aanleg in de zin van artikel 568 Gerechtelijk Wetboek speelt enkel in eerste aanleg en
geldt niet in graad van beroep7. Het gegeven dat het geschil tot de bijzondere of uitsluitende bevoegdheid van de Vrederechter behoort staat evenmin de toepassing van artikel 577,
1 Zie de conclusie van het O.M.
2 Ibid.
3 Ibid.
4 In deze zaak artikel 591, 18° Ger.W.: geschillen betreffende de verticale integratie in de sector van
de dierlijke produktie.
5 Het bestreden vonnis op zich stelt reeds vast dat verweerder in cassatie een kippenkweker is die
met eiseres is verbonden door een prijsgarantieovereenkomst om gedurende een bepaald aantal
kweekronden een aantal braadkuikens te kweken, met uitsluitend van eiseres afgenomen voeders, en
dit tegen vaste verkoopprijs.
6 Cass., 15 februari 1999, A.C. C.98.0055.F, nr. 85; Pas. 1999, I, 201, R.W. 1999-2000, 741 met noot
J. LAENENS, “De appèlbevoegdheid van de rechtbank van Koophandel”, J.T. 1999, 326; Cass., 7 september 2000, A.C. C.99.0514.F, nr. 452.
7 P. VAN ORSHOVEN, THEMIS gerechtelijk recht 2003, p. 27, nr. 32 en p. 27, nr. 37.
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alinea 2 Gerechtelijk Wetboek in de weg.
De bevoegdheid ratione materiae van een rechtscollege kan krachtens artikel 9, alinea 2
Gerechtelijk wetboek niet worden uitgebreid tenzij de wet anders bepaalt. Deze bevoegdheid raakt de openbare orde8 zodat de rechter zelfs bij stilzwijgen van partijen zijn bevoegdheid ambtshalve moet nagaan9.
Uit het hogere alsmede uit de vaststellingen van de appèlrechters met betrekking tot de
hoedanigheid van partijen en de inhoud van de overeenkomst die hen verbond volgt dat de
appelrechters niet zonder minstens de schending van de artikelen 9 en 577 Gerechtelijk
Wetboek kennis konden nemen van het hoger beroep tegen het vonnis door de
Vrederechter tussen partijen gewezen.
Conclusie: het middel is gegrond; vernietiging van de bestreden beslissing.
4. Overeenkomstig de draagwijdte die Uw Hof in een constante rechtspraak gaf aan artikel 660, alinea 1, Gerechtelijk Wetboek zal in geval van vernietiging, wegens schending
van een regel inzake bevoegdheid, van een beslissing van een ander gerecht dan de arrondissementsrechtbank, de zaak verwezen worden naar ‘het gerecht in hoogste feitelijke
aanleg als datgene dat de bestreden beslissing gewezen heeft’ 10. Dit impliceert dat in voorliggend geval artikel 660, alinea 1, Gerechtelijk Wetboek niet wordt toegepast11 en dat Uw
Hof normaliter, anders dan wanneer het een beslissing van de arrondissementsrechtbank
zou vernietigen12, de zaak zou moeten verwijzen naar een rechtbank van Eerste Aanleg zetelend in graad van beroep. Waarom dit onderscheid wordt gemaakt is niet zonder meer
duidelijk13.
Vanuit proceseconomische overwegingen kan men zich vragen stellen bij de weigering
van het Hof om onmiddellijk te verwijzen. Is het verzoenbaar met de verwachtingen die
de rechtzoekende stelt in het gerechtelijk apparaat dat een zaak, zoals bijvoorbeeld deze,
na de vernietiging van de beslissing van de appèlrechter wordt verwezen naar een
rechtbank van Eerste Aanleg die dan desgevallend zou verwijzen naar de
Arrondissementsrechtbank die op zijn beurt verwijst naar een rechtbank van Koophandel?
Ten aanzien van de justitiabelen, die alleen geïnteresseerd zijn in het bekomen van een
oplossing van het geschil dat zij aan de rechter hebben voorgelegd, is het zeker geen
toonbeeld van efficiëntie. Deze bedenkingen roepen de vraag op of artikel 660
Gerechtelijk Wetboek andere oplossingen toelaat dan diegene die gebruikelijk zijn en in
de rechtspraak van Uw Hof verankerd liggen.
5. Men zou kunnen stellen dat artikel 1110 Gerechtelijk Wetboek een algemene verwijzingsregel bevat voor het geval dat Uw Hof een beslissing casseert, en dat artikel 660 van
hetzelfde wetboek toelaat14 om daar van af te wijken voor zover aan de voorwaarden van
8 J. LAENENS, “Overzicht rechtspraak 1993-2000 inzake bevoegdheid”, T.P.R. 2002, p. 1501, nr. 11;
P. VAN ORSHOVEN, o.c., p. 23-24, nrs. 20-21.
9 Cass., 19 april 2002, A.R. C.01.0014.F, met conclusie AG HENKES, www.cass.be.
10 Anders uitgedrukt: in zulk geval wordt de verwijzingsregel vervat in artikel 1110 Gerechtelijk
Wetboek toegepast.
11 Cass., 28 februari 1975, A.C. 1974-1975, 744; Cass., 5 april 1993, A.R. 9604, nr. 175; Cass., 7
november 1997, A.R. C.96.0352.F, nr. 459; Cass. 15 februari 1999, A.R. C.98.055.F, nr. 85; Cass., 7
september 2000, A.R. C.99.0514.F, nr. 452.
12 In dit geval wordt de verwijzingsregel vervat in artikel 1110 Ger.W. opzij gezet ten voordele van
het bepaalde in artikel 660, alinea 1 Ger.W. Zie: Cass., 26 maart 1981, A.C. 1980-1981, nr. 433;
Cass., 4 februari 1983, A.R. 3889, nr. 320; Cass., 25 juni 1999, A.R. C.99.0227.N, nr. 401; Cass., 31
mei 2003, C.01.0320.N, www.cass.be.
13 Zie P. LEMMENS, Gerechtelijk Privaatrecht, Acco Leuven 1991, III.47; F. VAN DROOGENBROECK, e.a.,
Centre CH. VAN REEPHINGEN pour le droit judiciaire: ‘Les avatars de l’article 660 du Code Judiciaire’
in Mélanges offerts à J. VAN COMPERNOLLE, Brussel, Bruylant, 2004, 816, nr. 31.
14 Zie artikel 660, alinea 1 Ger.W.: ‘ (…) verwijst iedere beslissing betreffende de bevoegdheid zo
nodig naar de bevoegde rechter die zij aanwijst’.
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dat artikel is voldaan. De vraag die dan kan geformuleerd worden is of het door Uw Hof
gehanteerde onderscheid15 in het benutten van die door artikel 660 Gerechtelijk Wetboek
geboden mogelijkheid nog kan worden gehandhaafd? De door artikel 660 Gerechtelijk
Wetboek gestelde voorwaarde dat het moet gaan om ‘een beslissing betreffende de bevoegdheid’ is immers niet alleen voldaan wanneer het Hof uitspraak doet over een bevoegdheidsbeslissing uitgaande van een arrondissementsrechtbank16, doch ook in geval
enig ander rechtscollege zich uitspreekt over de bevoegdheid17 en het Hof statueert op de
voorziening tegen die beslissing. In beide gevallen is de voorziening gericht tegen een beslissing inzake bevoegdheid. Artikel 642 Gerechtelijk Wetboek dat uitdrukkelijk bepaalt
dat het enige rechtsmiddel tegen de beslissing van de arrondissementsrechtbank inzake de
bevoegdheid een voorziening is bij het Hof van Cassatie, ingeleid door de Procureur-generaal bij het hof van beroep, doet daaraan niets af: deze specifieke regeling raakt niet aan
het karakter van de bevoegdheidsbeslissing zelf. Deze laatste verschilt niet van een dergelijke beslissing genomen door de ‘gewone’ rechter.
Evenmin lijkt de specificiteit van de arrondissementsrechtbank het verschil in aanpak te
kunnen verantwoorden. Het kan niet betwist worden dat de wetgever deze rechtbanken in
het leven heeft geroepen om een snelle oplossing van bevoegdheidsconflicten mogelijk te
maken en aldus op dit punt een soort snelrecht te introduceren18. De arrondissementsrechtbank kan uitspraak doen over de bevoegdheid indien de verwijzing van het bevoegdheidsgeschil wordt gevorderd door de eiser of door de rechter ambtshalve. Dit belet echter niet
dat het mogelijk blijft dat het bevoegdheidsconflict toch wordt opgelost door de rechter
bij wie het geschil in eerste instantie aanhangig is gemaakt zodat er geen enkel kwalitatief
of juridisch verschil is tussen de beslissing die de arrondissementsrechtbank dan wel enige
andere rechter neemt op dit punt. Het argument van de snelle conflictoplossing, grondslag
van de initiële keuze van de wetgever voor de specifieke inrichting van de arrondissementsrechtbanken, dat zich doorzet in de rechtspraak van Uw Hof met betrekking tot de
hieraan verbonden cassatieprocedure, kan onverminderd gelden in de andere gevallen dat
Uw Hof uitspraak moet doen over een aangevochten bevoegdheidsbeslissing zodat een
onmiddellijke verwijzing, zo nodig, ook in die gevallen aangewezen voorkomt.
Voorstanders van de onmiddellijke verwijzing19 wijzen er verder op dat een beslissing
van het Hof omtrent de bevoegdheid geen verband houdt met de grond van de zaak zodat
het Hof in geval van onmiddellijke verwijzing niet in het vaarwater van de feitenrechter
terechtkomt. De beslechting van het bevoegdheidsgeschil is een rechtspunt dat voorafgaand aan de behandeling van het eigenlijke geschil, de grond van de zaak, wordt afgehandeld; het Hof van Cassatie duidt alleen de rechter aan die bevoegd is om over de grond
van de zaak te beslissen.
In Frankrijk, dat vergelijkbare teksten heeft inzake verwijzing na cassatie op een bevoegdheidsbeslissing20, besliste het Hof van Cassatie in een arrest van 2 juni 1980 en eer-

15 Cfr. supra sub 4.
16 Zie artikel 642 Ger.W.
17 In casu wordt door eiseres aangevoerd dat de appèlrechters door kennis te nemen van het hoger
beroep en door er over te beslissen zoals zij beslist hebben, zij zich bevoegd verklaren om in hoger
beroep kennis te nemen van het geschil (memorie eiseres, bladzijde 6 bovenaan)
18 Voor een weergave van de voorbereidende werken op dit punt zie: J. LAENENS, “De procedure inzake bevoegdheidsincidenten voor de arrondissementsrechtbank”, R.W. 1974-1975, 1537-1538.
19 F. VAN DROOGENBROECK, e.a., Centre CH. VAN REEPHINGEN pour le droit judiciaire, l.c., 818, nr. 33;
C. SCHEYVEN, Traité pratique des pourvois en cassation, Brussel, Bruylant, 1885, 397, nr. 193.
20 Zie de verwijzing naar artikel 96, lid 2 van de Nouveau Code de procédure civile en artikel L.
131-4 du Code de l’organisation judiciaire bij F. V AN DROOGHENBROECK e.a. Centre CH. VAN
REEPHINGEN pour le droit judiciaire, l.c. nr. 817, nr. 31 in fine.
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der in een arrest van 18 april 182721 om, ook in civiele zaken22, na cassatie van een bevoegdheidsbeslissing onmiddellijk te verwijzen naar de aangewezen bevoegde rechter,
ook als deze niet van het hetzelfde niveau is als de rechter die de beslissing gewezen
heeft23.
6. Quid met de positie van de verwijzingsrechter in geval van onmiddellijke verwijzing? De voorstanders van onmiddellijke verwijzing wijzen er op dat dergelijke verwijzing niet hoeft te betekenen dat de rechter naar wie de zaak verwezen wordt zich moet
voegen naar de beslissing van het Hof. Zulke verwijzing zou niet inhouden dat de arresten
van het Hof gezag van gewijsde krijgen; de rechter naar wie de zaak verwezen wordt zou
zijn vrijheid behouden om de bevoegdheidskwestie opnieuw te onderzoeken24. Het tweede
lid van artikel 660 Ger.W. dat bepaalt dat de beslissing betreffende de bevoegdheid de
rechter naar wie de vordering wordt verwezen bindt, zou bijgevolg niet van toepassing
zijn op het Hof25.
De vraag is dan natuurlijk of dit te verzoenen valt met de bewering dat het Hof bij de
beslechting van een bevoegdheidsgeschil een rechtspunt beslecht voorafgaand aan de
behandeling van de zaak ten gronde?
Omtrent deze problematiek, die in de huidige stand van de procedure van de
voorliggende zaak hic et nunc weliswaar geen antwoord behoeft, meen ik dat kan
aangevoerd worden dat de redenen die inspireren tot een onmiddellijke verwijzing ook
gelden om artikel 660, alinea 2 Gerechtelijk wetboek toepasselijk te achten. Er op dit punt
een andere stelling op na houden zou er op neer komen dat terug een rem wordt geplaatst
op datgene wat men wenste te bespoedigen. Zulke zienswijze hoeft trouwens niet in
conflict te komen met het gegeven dat de arresten van het Hof, met uitzondering van het
geval bepaald bij artikel 1120 Gerechtelijk Wetboek, geen gezag van gewijsde hebben,
van zodra men aanneemt dat het bevoegdheidsgeschil te onderscheiden is van de grond
van de zaak en de afwezigheid van het gezag van gewijsde juist (slechts) betrekking heeft
op de grond van de zaak.
Trouwens wanneer Uw Hof een beslissing van de arrondissementsrechtbank inzake bevoegdheid vernietigt lijkt artikel 660, alinea 2, Gerechtelijk Wetboek ook van toepassing
op de verwijzingsrechter. Dit betekent dat deze rechter gebonden is inzake bevoegdheid,
maar dat hij verder zijn recht behoudt om over de rechtsgrond van de zaak te oordelen.
Dit houdt dus in dat de door Uw Hof aangewezen rechter verplicht is om kennis te nemen
van de zaak en het geschil op te lossen26. Waarom zou dan de oplossing, in geval van directe verwijzing na vernietiging van een beslissing over de bevoegdheid van een gewone
rechter, anders zijn?
7. Imperatieven van een goede rechtsbedeling doen de noodzaak rijzen dat Uw Hof een
wijziging van zijn rechtspraak met betrekking tot het voorschrift van artikel 660 Gerechtelijk Wetboek in overweging neemt. Er lijken geen afdoende argumenten voorhanden te
zijn om het gegroeide onderscheid in de toepassing van dit artikel nog langer te legitimeren. De tekst van artikel 660, alinea 1 Gerechtelijk Wetboek laat, zonder daarom een ver21 J. BORÉ en L. BORÉ, La Cassation en matière civile, 3e Ed. Dalloz, Paris, 2003, 633, nr. 131.71 e.v.
22 Zie voor de Franse regeling in strafzaken: DALLOZ, Nouveau répertoire de droit, Voy. Cassation,
1962, 591, nr. 308. Zie ook art. 609 – 612 Code de Procedure Pénale.
23 Cass. com.fr., 2 juni 1980, Bull.fr. 1980, IV, nr. 225; Een eerder arrest van 18 april 1827 wordt
geciteerd bij: F. VAN DROOGHENBROECK e.a. Centre Ch. Van Reephingen pour le droit judiciaire, l.c.,
nr. 816 onder voetnoot 132; A. BESSON, Cassation, Encyclopédie Juridique Dalloz, 1955, 135, nr.
2405 en J. BORÉ en L. BORÉ, o.c., 633, nr. 131.71 e.v.
24 F. VAN DROOGHENBROECK e.a. Centre Ch. Van Reephingen pour le droit judiciaire, l.c., 817, nr. 32;
SCHEYVEN C., o.c., 283, nr. 125.
25 F. VAN DROOGHENBROECK e.a. Centre Ch. Van Reephingen pour le droit judiciaire, l.c., 818, nr. 33.
26 HAYOIT DE TERMICOURT, ‘Considérations sur le projet de C.J.’, J.T., 1966, 504, nr. 20.
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plichting op te leggen, toe af te wijken van het voorschrift van artikel 1110 van hetzelfde
wetboek en bijgevolg direct naar de bevoegde rechter te verwijzen. Van zodra aan een
aantal premissen is voldaan, namelijk dat er gecasseerd wordt op grond van de schending
van een bevoegdheidsregel en het Hof zich niet inlaat met de grond van de zaak, denk ik
dat er niets een directe verwijzing in de weg staat. De aan een directe verwijzing te verbinden gevolgen kunnen binnen een zelfde ratio verdedigd worden27.
8. Aan hoger gestelde voorwaarden schijnt in casu te zijn voldaan.
Conclusie: Verwijzing naar een rechtbank van Koophandel uit het rechtsgebied.
(...)
(A.R. C.03.0427.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 27 november 2002 in hoger
beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Oudenaarde.
II. Rechtspleging voor het Hof
Bij beschikking van de eerste voorzitter van 8 juni 2005 werd deze zaak van
de eerste kamer naar de voltallige terechtzitting verwezen.
Raadsheer Ghislain Londers heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
III. Middel
Eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 9, 577, 590, 591, 18°, en 640 van het Gerechtelijk Wetboek;
- artikel 2, vierde en laatste lid, van het Wetboek van Koophandel.
Aangevochten beslissingen
In het bestreden vonnis van 27 november 2002, beslist de rechtbank van eerste aanleg
als volgt:
"(Verweerder) is een kippenkweker die met (eiseres) op 4/9/1998 een prijsgarantiecontract heeft afgesloten: hij zou gedurende zes kweekronden 42.000 braadkuikens kweken
tegen een vaste verkoopprijs en dit doen uitsluitend met voeders van (eiseres).
Na elke kweekronde werd een afrekening opgesteld door (eiseres)",
alsook:
"Er is op hoofdeis een dubbele betwisting:
- enerzijds de afrekening van de kippen die afgehaald werden op 17/5/1999 nl. van de
vierde kweekronde.
- anderzijds de afrekening voor de kippen van de vijfde kweekronde, tijdens de 'dioxinecrisis', waaromtrent (eiseres) bij brief van 15/6/1999 had laten weten dat de uitvoering
van de overeenkomst wegens overmacht werd opgeschort",
en:
"Standpunt (eiseres): in hoofdorde stelde zij dat de vrederechter niet bevoegd was, omdat het een geschil tussen handelaars betrof. Zij vroeg de verzending naar de Rechtbank
van Koophandel te Kortrijk.
(...)
27 Zie supra sub 6.
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2. Bevoegdheid van de vrederechter.
De eerste rechter heeft zich terecht bevoegd verklaard op grond van de wet op de verticale integratie in de sector van de dierlijke productie, nl. de wet van 1 april 1976 (...). In
art. 1 van de wet is voorzien dat de wet van toepassing is op 'overeenkomsten waarbij... de
geïntegreerde zich tegenover een of meerdere integrators verbindt om dierlijke producten
voort te brengen of dieren te fokken of te mesten en waarbij regelingen aanvaard worden
in verband met de aankoop, verkoop, leveringen of afname van dieren, dierlijke producten, grondstoffen of andere goederen en diensten die bij het productieproces gebruikt of
verbruikt worden'. Aan deze voorwaarden is voldaan zodat de wet wel degelijk van toepassing is op onderhavig geval.
Bijgevolg behoorde de vordering tot de bevoegdheid van de vrederechter; verder was
de vrederechter van de woonplaats van de geïntegreerde ingevolge art. 16 van de wet bevoegd kennis te nemen van de vordering",
en ten slotte:
"Rechtdoende op tegenspraak en in graad van hoger beroep;
verklaart het hoofdberoep en incidenteel beroep ontvankelijk;
wijst het incidenteel beroep af als ongegrond,
doet het het eerste vonnis teniet in de mate dat het is aangevochten en opnieuw wijzende:
zegt dat (eiseres) principieel ook gehouden is tot vergoeding aan (verweerder) van de
vijfde kweekronde van de kippen;
bevestigt het eerste vonnis waar het de heer I.V. aanstelde als deskundige, doch zegt dat
zijn opdracht er tevens in bestaat:
- de afrekening op te stellen van de vijfde kweekronde met afhaling van de kippen op 6
juli 1999.
- na te gaan of (verweerder) een vergoeding heeft bekomen van de overheid in het kader van de dioxinecrisis.
Verwijst de zaak voor verdere afhandeling naar de eerste rechter.
Veroordeelt (eiseres) tot de kosten van huidig beroep (...)".
Aldus verklaart de rechtbank van eerste aanleg zich bevoegd om in hoger beroep kennis
te nemen van het voor haar gebrachte geschil.
Grieven
Op grond van artikel 591, 18°, van het Gerechtelijk Wetboek neemt de vrederechter,
ongeacht het bedrag van de vordering, kennis van geschillen betreffende de verticale integratie in de sector van de dierlijke productie.
Krachtens artikel 577, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek moet het hoger beroep
tegen de beslissingen, door de vrederechter in eerste aanleg gewezen inzake geschillen
tussen kooplieden betreffende de handelingen die de wet als daden van koophandel aanmerkt of inzake geschillen betreffende wisselbrieven, voor de rechtbank van koophandel
worden gebracht.
Artikel 577, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek is van toepassing op alle erin
vermelde geschillen, met inbegrip van de geschillen die tot de bijzondere of uitsluitende
bevoegdheid van de vrederechter behoren.
De toegewezen bevoegdheid of de bevoegdheid ratione materiae van de rechtscolleges
kan krachtens artikel 9 van het Gerechtelijk Wetboek niet worden uitgebreid tenzij de wet
anders bepaalt en is derhalve van openbare orde en moet dan ook door de rechter, zelfs bij
stilzwijgen van de partijen, worden nagegaan. Wanneer de rechtbank van eerste aanleg
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haar bevoegdheid in hoger beroep ambtshalve moet afwijzen, is zij krachtens artikel 640
van het Gerechtelijk Wetboek verplicht de zaak naar de arrondissementsrechtbank te verwijzen.
Uit de bewoordingen van de dagvaarding, het verzoekschrift tot hoger beroep en de
conclusies van partijen blijkt dat het voor de vrederechter gebrachte geschil liep tussen eiseres, naamloze vennootschap, en verweerder, "zelfstandige kweker en meteen ook handelaar", "(verweerder) is inderdaad ook handelaar". Tussen twee handelaars dus die beide
in het handelsregister zijn ingeschreven. Het bestreden vonnis stelt vast dat eiseres de onbevoegdheid van de vrederechter opwierp op grond van het handelaarsstatuut van beide
partijen.
Uit de bewoordingen van de conclusies tussen partijen en uit het bestreden vonnis blijkt
dat het geschil daden van koophandel tot voorwerp had.
Eiseres voerde aan: "In artikel 2 W. Kh. worden als daden van koophandel aangemerkt
alle verrichtingen van industriële ondernemingen, zelfs wanneer de ondernemer slechts de
voortbrengselen van zijn eigen grond verwerkt en voor zover het geen verwerking betreft
die normaal bij landbouwbedrijven hoort. Voor de laatst bedoelde verwerking is vereist
dat het gaat om verwerking, door de exploitant, van voortbrengselen van zijn eigen landbouwbedrijf (Cass., 12/06/1987, R.W. 1987-88, 677). Wanneer door een landbouwer dieren op industriële wijze gekweekt worden met voeder dat niet wordt voortgebracht door
zijn eigen bedrijf, is dit wel te beschouwen als een daad van koophandel (Hof Gent,
17/05/1990, R.W. 1990-91, 964; Hof Gent, 1ste Kamer, 10/01/1997, in de zaak
1994/AR/683, onuitgegeven; Kh. Kortrijk, 1ste Kamer, 24/04/1997, in de zaak A.R.
439/97, onuitgegeven). In casu heeft (verweerder) overigens consequent gehandeld en zijn
bedrijvigheden het voorwerp laten uitmaken van een inschrijving in het handelsregister
zodat hij als zelfstandige handelaar wordt beschouwd". Dit werd door verweerder niet betwist. Verweerder bevestigde de feiten: "(Verweerder) is zelfstandig kweker van kippen,
en had in die hoedanigheid een overeenkomst met (eiseres) waarbij (verweerder) voor rekening van (eiseres) mestkuikens kweekte (aangekocht bij een broeierij goedgekeurd door
(eiseres)), met voeders geleverd door (eiseres)".
De oorspronkelijke vordering strekte ertoe "(eiseres) zich te horen veroordelen tot de
betaling aan (verweerder) van de som van 2.190.220 BEF, te vermeerderen met de wettelijke intrest (...). (Eiseres) zich te horen zeggen voor recht dat eenzijdig toegepaste schorsing van de overeenkomst tussen partijen ongegrond en onwettig is en derhalve geen uitwerking kan hebben".
Het bestreden vonnis stelt enerzijds vast dat partijen een overeenkomst sloten waarbij
verweerder kippen zou kweken tegen een vaste verkoopprijs met voeders van eiseres en
dat eiseres na elke kweekronde een afrekening zou opstellen, en anderzijds dat er een dubbele betwisting was: "enerzijds de afrekening van de kippen die afgehaald werden op
17/5/1999 nl. van de vierde kweekronde. Anderzijds de afrekening voor de kippen van de
vijfde kweekronde, tijdens de 'dioxinecrisis', waaromtrent (eiseres) bij brief van 15/6/1999
had laten weten dat de uitvoering van de overeenkomst wegens overmacht werd opgeschort".
Het geschil liep dus over het recht om voor een welbepaalde handel, namelijk in kippen
en veevoeders, een ter zake gesloten overeenkomst te schorsen en heeft dan ook geen oorzaak die vreemd is aan de koophandel. Artikel 2, laatste lid, van het Wetboek van Koophandel beschouwt alle verbintenissen van kooplieden betreffende zowel roerende als onroerende goederen als daden van koophandel, tenzij bewezen is dat ze een oorzaak hebben
die vreemd is aan de koophandel.
Nu het geschil liep tussen twee kooplieden over verbintenissen van kooplieden in de
zin van artikel 2, vierde en laatste lid, van het Wetboek van Koophandel en de omstandig-
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heid dat de vordering tot de algemene en uitsluitende bevoegdheid van de vrederechter
behoort niet belet dat de in artikel 577, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek vastgelegde regel toepassing vindt, schendt het bestreden vonnis, door het hoger beroep tegen
een beslissing waarbij uitspraak wordt gedaan over dit geschil ontvankelijk te verklaren
en aldus de rechtbank van eerste aanleg bevoegd te verklaren om in hoger beroep van dat
geschil kennis te nemen, zonder haar onbevoegdheid ambtshalve op te werpen en zonder
de zaak naar de arrondissementsrechtbank te verwijzen overeenkomstig artikel 640 van
het Gerechtelijk Wetboek, de in het middel aangegeven wetsbepalingen (schending van de
artikelen 9, 577, 590, 591, 18° en 640 van het Gerechtelijk Wetboek en 2, vierde en laatste lid, van het Wetboek van Koophandel).

IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat, krachtens artikel 591, 18°, van het Gerechtelijk Wetboek,
de vrederechter, ongeacht het bedrag van de vordering, kennis neemt van geschillen betreffende de verticale integratie in de sector van de dierlijke productie;
Dat, krachtens artikel 577, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, hoger
beroep tegen de beslissingen, door de vrederechter in eerste aanleg gewezen inzake geschillen tussen kooplieden betreffende de handelingen die de wet als daden van koophandel aanmerkt of inzake geschillen betreffende wisselbrieven,
voor de rechtbank van koophandel wordt gebracht;
Dat deze laatste bepaling van toepassing is op alle erin opgesomde geschillen,
met inbegrip van de geschillen die tot de bijzondere bevoegdheid van de vrederechter behoren;
Overwegende dat, luidens artikel 2 van het Wetboek van Koophandel, de wet
onder daden van koophandel verstaat, onder meer alle verbintenissen van kooplieden betreffende zowel onroerende als roerende goederen, tenzij bewezen is dat
ze een oorzaak hebben die vreemd is aan de koophandel;
Overwegende dat uit de vaststellingen in het bestreden vonnis blijkt dat het geschil loopt tussen twee kooplieden over de verbintenissen die zijn ontstaan uit de
prijsgarantieovereenkomst van 4 september 1998 krachtens welke verweerder
gedurende zes kweekrondes 42.000 braadkuikens zou kweken met voeders van
eiseres en eiseres na elke kweekronde een afrekening zou opstellen;
Dat de appèlrechters, door uitspraak te doen over de ontvankelijkheid en de
gegrondheid van het hoger beroep, oordelen dat de rechtbank van eerste aanleg
bevoegd was om kennis te nemen van het hoger beroep tegen de door de vrederechter over dat geschil gewezen beslissing;
Dat zij aldus hun beslissing niet naar recht verantwoorden;
Dat het middel gegrond is;
Overwegende dat, overeenkomstig artikel 660, eerste lid, van het Gerechtelijk
Wetboek, het Hof van Cassatie de zaak verwijst naar de bevoegde rechter;
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;
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Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
over;
Verwijst de zaak naar de Rechtbank van Koophandel te Gent, zitting houdende
in hoger beroep.
22 september 2005 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever: de h. Londers – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaat-generaal
– Advocaat: mr. Verbist.

Nr. 457
1° KAMER - 23 september 2005

1º WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN — ALGEMEEN BILLIJKHEID - VOORRANG OP DE WET.
2º RECHTERLIJKE TUCHT - RECHTER - VOORLOPIGE BEWINDVOERDER - BEGROTING
VAN HET HONORARIUM - VERBOD - GRONDSLAG – BILLIJKHEID.
1º De rechter heeft de bevoegdheid niet om billijkheidsgronden boven de wet te plaatsen1.
2º De beschikking is niet naar recht verantwoord wanneer zij aanneemt dat de artt. 292 e.v.
Ger.W. niet voorzien in een onverenigbaarheid tussen het rechtsprekend ambt en de
functie van voorlopige bewindvoerder van een onbekwaam persoon, en toch beslist dat
het honorarium van een rechter die voornoemde functie uitoefent, om billijkheidsredenen
niet mag worden begroot op grond dat een magistraat geen "geldelijk voordeel mag
halen uit een activiteit die geen verband houdt" met het rechtsprekend ambt. (Artt. 292 tot
299 Ger.W.)
(H. T. D.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.04.0475.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 8 juli 2004 in laatste aanleg
gewezen door de Vrederechter van het eerste kanton Bergen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Albert Fettweis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
III. Middel
Eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wetsbepalingen
- de artikelen 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298 en 299 van het Gerechtelijk Wetboek; artikel 488bis-C van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
1 Cass., 28 jan. 1967 (A.C. 1967, 656).
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De bestreden beschikking verwerpt [eisers] verzoek dat ertoe strekt de begroting te verkrijgen van kosten en honoraria ten bedrage van 395,65 euro, betreffende zijn opdracht als
voorlopige bewindvoerder van de goederen van [verweerster] voor de periode van 1 januari 2002 tot 18 november 2002.
De vrederechter verantwoordt die beslissing op grond van al haar redenen die geacht
worden hier integraal te zijn weergegeven, inzonderheid op grond van de overweging
grosso modo " dat wij, bij beschikking van 9 september 2003 die overeenkomstig artikel
1030 van het Gerechtelijk Wetboek bij gerechtsbrief ter kennis van de partijen is gebracht,
het debat heropend hebben teneinde te weten welk gevolg het appèlgerecht gegeven heeft
aan onze beschikking van 19 november 2002 (...), waarbij het op 4 maart 2002 door (eiser) neergelegde verzoekschrift tot begroting voor een bedrag van 507,17 euro niet-ontvankelijk en op zijn minst niet-gegrond was verklaard; (...) dat het vonnis van 31 maart
2004 van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Bergen antwoordt op onze vraag hoe het
verder verlopen is met het hoger beroep tegen onze beschikking die zijn vordering tot begroting had afgewezen door (eiser) de litigieuze begroting toe te kennen; dat wij eraan
herinneren dat de rechtbank van eerste aanleg bij zijn vonnis alvorens recht te doen van
30 april 2003 [eiser] verzocht had 'te bewijzen dat hij van zijn hiërarchische overste de
toestemming had gekregen om zijn opdracht van voorlopige bewindvoerder van goederen
tegen bezoldiging voort te zetten'; dat het vonnis van 31 maart 2004 in een considerans
vermeldt dat '(eisers) raadsman bevestigd heeft dat eerstgenoemde wel degelijk door zijn
korpsoverste gemachtigd was om zijn opdracht van voorlopige bewindvoerder tegen betaling van de in artikel 488bis van het Burgerlijk Wetboek vastgestelde bezoldiging voort te
zetten'; dat de rechtbank niet zegt of bij die 'bevestiging' een of ander geschrift hoort; dat
het voornoemde vonnis het toewijzen van (eisers) vordering voorts aldus verantwoordt:
'dat de artikelen 292 e.v. van het Gerechtelijk Wetboek niet eraan in de weg staan dat zijn
vordering tot begroting wordt toegewezen'; dat men bij het onderzoek van het dossier van
de rechtspleging in hoger beroep kan vaststellen dat [eiser] met name geconcludeerd heeft
'dat het erop aan komt een burgerlijk geschil betreffende de begroting van het honorarium
van een voorlopige bewindvoerder en niet een deontologische of tuchtrechtelijke kwestie
te beslechten'; dat dit argument een antwoord is op het feit dat 'de heer eerste voorzitter
meestal staande houdt dat beroepsmagistraten, algemeen gesproken, geen andere bezoldigde functies zouden mogen aanvaarden' en in de tweede plaats 'steunend op het standpunt [van] de eerste voorzitter van het Hof van Cassatie volgens wie de plichtenleer eraan
in de weg staat dat een magistraat een gerechtelijk ambt uitoefent dat hij toegewezen
kreeg toen hij advocaat was en dat de regels van de plichtenleer zich niet beperken tot hetgeen uitdrukkelijk verboden is'; dat het op zijn minst dubbelzinnig is dat de rechtbank van
eerste aanleg, die het duidelijke standpunt [van de] eerste voorzitter van het hof van beroep en [van de] eerste voorzitter van het Hof van Cassatie kent, gemeend heeft, om de
door de opperste hiërarchische overheden afgekeurde begroting toe te wijzen, rekening te
moeten houden met de niet nader omschreven 'bevestiging' van de toestemming die [eiser]
van zijn 'korpschef' zou hebben gekregen; dat [eiser], met de goedkeuring van de rechtbank van eerste aanleg, voordeel haalt uit het vacuüm in de artikelen 292 e.v. van het Gerechtelijk Wetboek, om aldus een code van plichtenleer te miskennen die elke magistraat
thans meer dan ooit moet naleven, maar waarvan [eiser] vindt dat hij geen verband houdt
met zijn vordering; dat het niet onze taak is in de plaats te treden van [eisers] tuchtoverheid; dat wij in deze zaak menen te moeten teruggrijpen naar een wezenlijke bron van het
recht, waarvan de rechter bij zijn beraad nut noch actualiteit mag ontkennen; dat de billijkheid, over die aanvulling van de wet gaat het hier immers, eraan in de weg staat dat
een moreel integere magistraat, in weerwil van de plichtenleer van zijn ambt, een geldelijk voordeel haalt uit een activiteit die geen verband houdt met die welke hij gekozen
heeft en waarvoor hij de eed recht te spreken heeft afgelegd; dat men in een dergelijke
toestand, zonder vrees om verouderd over te komen, met DE PAGE moet kunnen teruggrij-
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pen naar de wezenlijke grondslagen van de rechtsleer, en eraan herinneren dat de billijkheid 'corrige la loi dans la mesure où celle-ci se révèle imparfaite ou déficiente. ... Aristote
disait déjà que l'équité est ce qui est droit en-dehors de la loi écrite. ... c'est la juste rectification du juste rigoureusement légal' (...); dat wij in deze zaak menen een beroep te mogen en te moeten doen op de billijkheid om aldus de lacunes van het Gerechtelijk Wetboek aan te vullen, hoewel daartoe het eerbiedigen van de plichtenleer van het ambt van
magistraat had moeten kunnen volstaan".
Grieven
De onverenigbaarheden voor magistraten worden vermeld in de artikelen 292 tot 304
en 308 en 309 van het Gerechtelijk Wetboek. Daarin zijn er twee categorieën bepalingen:
de eerste betreft de cumulatie van rechterlijke ambten met andere beroepen of activiteiten;
de tweede maakt de uitoefening van het ambt afhankelijk van de persoonlijke onverenigbaarheden m.b.t. bloed- of aanverwantschap.
Artikel 488bis-C van het Burgerlijk Wetboek bepaalt daarentegen dat de vrederechter
bij voorkeur als voorlopige bewindvoerder de echtgenoot, een lid van de naaste familie, of
in voorkomend geval, de vertrouwenspersoon van de te beschermen persoon kiest en dat
de voorlopige bewindvoerder niet mag worden gekozen onder de bestuurs- of personeelsleden van de instelling waarin de te beschermen persoon zich bevindt.
Die artikelen geven een limitatieve opsomming van de gevallen van onverenigbaarheid.
Die bepalingen voorzien evenwel niet in een onverenigbaarheid tussen het ambt van magistraat en dat van voorlopige bewindvoerder van een onbekwaam persoon.
In casu wijst de Vrederechter van het tweede kanton Bergen erop dat een magistraat, op
grond van billijkheidsoverwegingen geen geldelijk voordeel mag halen uit een activiteit
die geen verband houdt met zijn rechtsprekend ambt, en beschikt hij, bijgevolg, afwijzend
op eisers vordering teneinde de begroting te verkrijgen van kosten en honoraria ten bedrage van 395,65 euro.
Billijkheidsoverwegingen, ook al zijn ze juist, mogen evenwel niet boven de wet geplaatst worden.
De bestreden beschikking die billijkheidsoverwegingen boven de wet plaatst, verantwoordt bijgevolg zijn beslissing niet naar recht (schending van alle in de aanhef van het
middel aangewezen bepalingen).

IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat de bestreden beschikking, die aanneemt dat de artikelen 292
e.v. van het Gerechtelijk Wetboek niet voorzien in een onverenigbaarheid tussen
het rechtsprekend ambt en de functie van voorlopige bewindvoerder van een onbekwaam persoon, beslist dat het honorarium van een rechter die voornoemde
functie uitoefent, om billijkheidsredenen niet mag worden begroot op grond dat
een magistraat geen "geldelijk voordeel mag halen uit een activiteit die geen verband houdt" met het rechtsprekend ambt;
Overwegende dat de bestreden beschikking, die de billijkheidsgronden boven
de wet plaatst, zijn beslissing om de vordering niet-gegrond te verklaren, niet
naar recht verantwoordt;
Dat het middel gegrond is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Vernietigt de bestreden beschikking;
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Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van de vernietigde beschikking;
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
over;
Verwijst de zaak naar de Vrederechter van het eerste kanton Bergen.
23 september 2005 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Fettweis – Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaat-generaal – Advocaat: mr. Gérard.

Nr. 458
3° KAMER - 26 september 2005

1º JAARLIJKSE VAKANTIE - BEDIENDEN - VAKANTIEGELD - DUBBEL VAKANTIEGELD VAKANTIEGELD-EINDE DIENSTBETREKKING - BEREKENING - LOON - VOORDELEN - BRUTOWEDDE –
BEGRIP.
2º JAARLIJKSE VAKANTIE - BEDIENDEN - VAKANTIEGELD - DUBBEL VAKANTIEGELD BEREKENING - LOONBESTANDDELEN – DRAAGWIJDTE.
3º JAARLIJKSE VAKANTIE - BEDIENDEN - VAKANTIEGELD - VAKANTIEGELD-EINDE
DIENSTBETREKKING - BEREKENINGSBASIS - VOORWAARDEN – VOORDEEL.
1º Met de term "brutowedde" in de artikelen 38, 2° en 46 van het Uitvoeringsbesluit
Jaarlijkse Vakantie is bedoeld: elk voordeel toegekend door de werkgever als
tegenprestatie voor de arbeid verricht ter uitvoering van de arbeidsovereenkomst,
behoudens indien dit voordeel niet in aanmerking wordt genomen voor de berekening
van de sociale zekerheidsbijdragen1. (Artt. 38, 2°, 38bis en 46 K.B. 30 maart 1967 tot
bepaling van de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de wetten betreffende de jaarlijkse
vakantie)
2º Alleen de loonbestanddelen die deel uitmaken van de wedde van de maand waarin de
vakantie ingaat komen in aanmerking voor de berekening van het dubbel vakantiegeld.
(Art. 38, 2° K.B. 30 maart 1967 tot bepaling van de algemene uitvoeringsmodaliteiten van
de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie)
3º Om te worden opgenomen in de berekeningsbasis van het vakantiegeld dat de
werkgever moet betalen aan de bediende wiens contract een einde neemt, is niet vereist
dat een voordeel zich uitstrekt over de vakantieperiode. (Art. 46 K.B. 30 maart 1967 tot
bepaling van de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de wetten betreffende de jaarlijkse
vakantie)
(V. T. BELGACOM MOBILE N.V.)

ARREST

(A.R. S.04.0163.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 29 april 2003 gewezen door
1 Zie Cass., 4 feb. 2002, A.R. S.01.0103.N, nr. 83.
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het Arbeidshof te Brussel.
II. Rechtspleging voor het Hof
Afdelingsvoorzitter Robert Boes heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Anne De Raeve heeft geconcludeerd.
III. Middelen
Eiser voert in zijn verzoekschrift twee middelen aan.
(...)
2. Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet;
- artikel 2, in de versie van toepassing vóór de wijziging ervan bij wet van 22 mei 2001,
van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers;
- artikel 14, §2, van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders,
- artikel 23, tweede lid, van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen
van de sociale zekerheid voor werknemers;
- de artikelen 19, §2, zowel in de versie van toepassing vóór als in die van toepassing
nà de wijziging ervan bij koninklijk besluit van 5 oktober 1999, maar vóór de wijzigingen
bij koninklijke besluiten van 20 juli 2000, 10 juni 2001, 11 december 2001, 28 februari
2002, 11 juli 2003 en 27 april 2004, en 19bis, §2, in de versie van toepassing vóór de wijziging ervan bij koninklijk besluit van 10 juni 2001, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet
van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, artikel 9,
eerste lid, in de versie van toepassing vóór de wijziging ervan bij wet van 22 mei 2001 en
koninklijk besluit van 5 november 2002, en tweede lid, in de versie van toepassing vóór
de wijziging ervan bij wet van 22 mei 2001 en wet van 24 december 2002, van de wetten
betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers, gecoördineerd op 28 juni 1971,
- de artikelen 38, in de versie van toepassing vóór de wijziging ervan bij koninklijk besluit van 13 juni 2001, en 46, in de versie van toepassing vóór de wijziging ervan bij koninklijke besluiten van 10 juni 2001, 13 juni 2001 en 21 januari 2003, van het koninklijk
besluit van 30 maart 1967 tot bepaling van de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de
wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers.
Aangevochten beslissing
In de bestreden beslissing verklaart het arbeidshof, recht sprekend over de vordering
van eiser, het hoger beroep van eiser ontvankelijk doch ongegrond, bevestigt het arbeidshof het vonnis van 7 december 2001 waarvan het bedrag van de veroordeling 1.178,93
euro bruto bedraagt ten titel van vakantiegeld op bonus meer de wettelijke en gerechtelijke interest op het nettobedrag, en zegt het arbeidshof voor recht dat eiser gerechtigd is op
het vakantiegeld op het voordeel van het privé-gebruik van de bedrijfswagen bepaald op
371,00 euro per maand voor de periode van 8 mei 1995 tot en met 31 december 1996. Het
arbeidshof beslist dat onder meer op grond van de volgende motieven:
Vakantiegeld op de patronale bijdrage in de groepsverzekering en op de voordelen in
natura:
(Eiser) vordert hieromtrent een totaal bedrag gelijk aan 228.419 BEF bruto = 5.662,36
euro;
Volgens artikel 9 van de wet op de jaarlijkse vakantie dient het vakantiegeld te worden
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berekend op het loon dat als basis dient voor de berekening van de vestiging van sociale
zekerheidsbijdragen;
Het bij toepassing van artikel 1 van het koninklijk besluit van 20 december 1996 (B.S.
31 december 1996), houdende maatregelen met het oog op de invoering van een solidariteitsbijdrage voor het persoonlijk gebruik van een door de werkgever ter beschikking gesteld voertuig, in de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers ingevoegde artikel 38, §3, quater, bepaalt onder meer dat
een solidariteitsbijdrage van 33 pct. verschuldigd is door de werkgever op het voordeel
van het persoonlijk gebruik van een ter beschikking gesteld bedrijfsvoertuig, waaruit de
(arbeidsrechtbank) terecht afleidt dat vanaf 1 januari 1997 met het privévoordeel van de
bedrijfswagen geen rekening meer dient te worden gehouden bij de berekening van het
vakantiegeld vermits dit niet langer onderworpen is aan de R.S.Z. bijdrage waarvan de solidariteitsbijdrage in de plaats komt, met verwijzing bovendien naar artikel 19, §2, van het
koninklijk besluit van 28 november 1989 waar bij toepassing van artikel 1 van het koninklijk besluit 20 december 1996 het voordeel van het privégebruik van een bedrijfswagen uit
het loonbegrip van de R.S.Z. wordt gelicht, terwijl (eiser) wel gerechtigd is op het vakantiegeld op het privé voordeel van de firmawagen vóór 1 januari 1997 of vanaf 8 mei 1995,
door hem echter in conreto niet begroot doch waarbij dient te worden rekening gehouden
met een voordeel gelijk aan 371 euro (15.000 BEF) per maand;
Met betrekking tot het voordeel van GSM en autotelefoon, dient dit niet in de berekeningsbasis voor het vakantiegeld te worden opgenomen gezien dit voordeel zich niet uitstrekt over de vakantieperiode;
Wat de werkgeversbijdrage in de groepsverzekering betreft, die voorziet in extra legale
voordelen bovenop de wettelijke sociale zekerheid, is hierop geen dubbel vakantiegeld
verschuldigd gezien op deze premie, geen sociale zekerheidsbijdragen worden afgehouden". (blz. 20 en blz. 21, tweede en derde alinea, van het bestreden arrest).
Grieven
1.1. Eerste onderdeel
1. Artikel 38, 2°, van het koninklijk besluit van 30 maart 1967 tot bepaling van de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de
werknemers, hieronder afgekort als uitvoeringsbesluit Jaarlijkse Vakantiewet, bepaalt dat
de werkgever aan de bediende die vakantie neemt, boven de normale bezoldiging in overeenkomst met de vakantiedagen, het zogenaamde enkel vakantiegeld, een toeslag betaalt
gelijk aan een breuk van een percentage van de brutowedde van de maand waarin de vakantie ingaat. De berekeningsbasis van die toeslag, het zogenaamde dubbel vakantiegeld,
wordt dus gevormd door "de brutowedde van de maand waarin de vakantie ingaat".
Artikel 46 van het uitvoeringsbesluit Jaarlijkse Vakantiewet bepaalt dat de werkgever
aan de bediende wiens contract een einde neemt, een percentage betaalt van de bij hem tijdens het lopend vakantiedienstjaar verdiende brutowedde, eventueel verhoogd met een
fictieve wedde voor met effectief gewerkte dagen gelijkgestelde dagen van arbeidsonderbreking. Heeft de bediende de op het vorig dienstjaar betrekking hebbende vakantie nog
niet genoten, dan betaalt de werkgever hem bovendien eenzelfde percentage van de bij
hem tijdens dat vakantiedienstjaar verdiende brutowedden, eventueel verhoogd met een
fictieve wedde voor met effectief gewerkte dagen gelijkgestelde dagen van arbeidsonderbreking. Dat (enkel en dubbel) vakantiegeld pleegt vakantiegeld-einde dienstbetrekking te
worden genoemd.
In beide artikelen wordt met de term 'brutowedde' bedoeld: elk voordeel in geld of in
geld waardeerbaar, toegekend door de werkgever als tegenprestatie voor de in het kader
van de arbeidsovereenkomst verrichte arbeid.
Aangezien in die wettelijke bepalingen geen onderscheid wordt gemaakt, moeten alle
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bestanddelen van de bezoldiging worden meegeteld om het in die bepalingen bedoelde vakantiegeld te berekenen. Uitkeringen, premies en voordelen in natura waarvan niet betwist
wordt of vaststaat dat zij deel uitmaken van de bezoldiging van de bediende, moeten dus
in aanmerking genomen worden.
2. Eiser voerde in de beroepsakte en in regelmatig ter griffie van het arbeidshof neergelegde conclusies aan dat hij gedurende de volledige periode van tewerkstelling geen dubbel vakantiegeld ontving op de werkgeversbijdrage in de groepsverzekering, noch op de
hem toegekende voordelen in natura, zijnde GSM, privé-gebruik van een bedrijfswagen
en autotelefoon (blz. 23-24 van het verzoekschrift tot hoger beroep, blz. 27-28 van de
conclusie in hoger beroep, blz. 32-33 van de aanvullende conclusie in hoger beroep).
Eiser vorderde op die voordelen eveneens vakantiegeld-einde dienstbetrekking (dagvaarding van 11 mei 2000, blz. 23-24 van het verzoekschrift tot hoger beroep, blz. 27-28
van de conclusie in hoger beroep, blz. 32-33 van de aanvullende conclusie in hoger beroep).
Van de hierboven genoemde voordelen werd niet voorgehouden dat zij werden toegekend als vergoeding van werkelijke kosten die ten laste van de werkgever vallen, wegens
een schorsing of het einde van de arbeidsovereenkomst of als gift. Zij zijn derhalve te beschouwen als tegenprestatie voor de in de uitvoering van de arbeidsovereenkomst verrichte arbeid, en maken dus deel uit van de bezoldiging.
2.1. Met betrekking tot het voordeel van het privé-gebruik van een bedrijfswagen, overweegt het arbeidshof, zonder daarbij een onderscheid te maken tussen het dubbel vakantiegeld en het vakantiegeld-einde dienstbetrekking, dat eiser gerechtigd is op vakantiegeld
op dat voordeel voor de periode vóór 1 januari 1997 of vanaf 8 mei 1995 en wijst het aldus het meer gevorderde, meer bepaald het dubbel vakantiegeld op het privé-gebruik van
een bedrijfswagen met betrekking tot de periode vanaf 1 januari 1997 en het vakantiegeldeinde dienstbetrekking op dat voordeel af. Het arbeidshof beslist zulks op de overweging
dat het voordeel van het privé-gebruik van een bedrijfswagen sinds 1 januari 1997 niet
meer onderworpen is aan socialezekerheidsbijdragen.
Door aldus te oordelen, voegt het arbeidshof een voorwaarde toe aan artikel 38, 2°, en
aan artikel 46 van het uitvoeringsbesluit Jaarlijkse Vakantiewet, en beperkt het de 'brutowedde' tot de bezoldigingen die het voorwerp uitmaken van bijdragen aan de sociale zekerheid.
Van het voordeel in natura bestaande in het privé-gebruik van een bedrijfswagen werd
door de partijen niet betwist dat het deel uitmaakt van de bezoldiging en door verweerster
aan eiser werd toegekend als tegenprestatie voor de in het kader van zijn arbeidsovereenkomst verrichte arbeid. Het arbeidshof beslist dan ook niet wettig dat eiser (alleen) gerechtigd is op het vakantiegeld op het privé-voordeel van de bedrijfswagen vóór 1 januari
1997 of vanaf 8 mei 1995, en verklaart het hoger beroep op dat punt dan ook niet wettig
ongegrond (schending van de artikelen 38, 2°, en 46 van het koninklijk besluit van 30
maart 1967 tot bepaling van de algemene uitvoerings-modaliteiten van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers).
2.2. Het arbeidshof overweegt voorts:
"Met betrekking tot het voordeel van GSM en autotelefoon, dient dit niet in de berekeningsbasis voor het vakantiegeld te worden opgenomen gezien dit voordeel zich niet uitstrekt over de vakantieperiode".
Door aldus te oordelen, voegt het arbeidshof een voorwaarde toe aan de wet. De toepasselijke wettelijke bepalingen vereisen inderdaad niet dat een voordeel zich over de vakantieperiode uitstrekt opdat het wordt opgenomen in de berekeningsbasis van de toeslag die
de werkgever aan de bediende die vakantie neemt, moet betalen boven de normale bezoldiging in overeenstemming met de vakantiedagen. Die toeslag, het zogenaamde dubbel
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vakantiegeld, moet worden berekend op wat de werknemer tijdens zijn vakantie als loon
zou hebben ontvangen indien hij wel gewerkt zou hebben. Het arbeidshof oordeelt dan
ook niet wettig dat het voordeel van de GSM en de autotelefoon niet in de berekeningsbasis voor het vakantiegeld moet worden opgenomen, aangezien die voordelen zich niet uitstrekken over de vakantieperiode (schending van artikel 38, 2°, van het koninklijk besluit
van 30 maart 1967 tot bepaling van de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de wetten
betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers).
Ook wat betreft het vakantiegeld-einde dienstbetrekking op het voordeel van de GSM
en de autotelefoon, voegt het arbeidshof, door te oordelen dat zij niet in de berekeningsbasis van het vakantiegeld moeten opgenomen worden, aangezien die voordelen zich niet
uitstrekken over de vakantieperiode, een voorwaarde toe aan de wet (schending van artikel 46 van het koninklijk besluit van 30 maart 1967 tot bepaling van de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers).
2.3. Ten slotte vorderde eiser dubbel vakantiegeld en vakantiegeld-einde dienstbetrekking op de werkgeversbijdragen in de groepsverzekering.
Van de werkgeversbijdrage in de groepsverzekering werd niet betwist dat zij deel uitmaakt van de bezoldiging. De werkgeversbijdrage in de groepsverzekering is een voordeel in geld of in geld waardeerbaar, toegekend door verweerster als tegenprestatie voor
de door eiser in het kader van zijn arbeidsovereenkomst verrichte arbeid. Aangezien alle
bestanddelen van de bezoldiging moeten worden meegeteld om het in de artikelen 38, 2°,
en 46 van het uitvoeringsbesluit Jaarlijkse Vakantiewet bedoelde vakantiegeld te berekenen, moet dat voordeel worden opgenomen in de berekeningsbasis van beide soorten vakantiegeld.
Het arbeidshof oordeelt dat op de werkgeversbijdrage in de groepsverzekering geen
dubbel vakantiegeld verschuldigd is, aangezien op die premie geen socialezekerheidsbijdragen worden afgehouden. Door aldus te oordelen, voegt het arbeidshof een voorwaarde
toe aan artikel 38, 2°, van het uitvoeringsbesluit Jaarlijkse Vakantiewet en schendt het die
wettelijke bepaling aangezien het de 'brutowedde' beperkt tot de bezoldigingen die het
voorwerp uitmaken van inhoudingen van bijdragen voor de sociale zekerheid.
Het arbeidshof maakt in zijn overwegingen geen onderscheid tussen het dubbel vakantiegeld verschuldigd aan de bediende die vakantie neemt en het (enkel en dubbel) vakantiegeld verschuldigd bij het einde van de dienstbetrekking. Wat de werkgeversbijdrage in
de groepsverzekering betreft, antwoordt het bestreden arrest dat daarop geen dubbel vakantiegeld verschuldigd is. Aangezien niet wordt geantwoord op het middel van eiser tot
het verkrijgen van het (enkel en dubbel) vakantiegeld-einde dienstbetrekking op die werkgeversbijdrage, schendt het bestreden arrest tevens artikel 149 van de gecoördineerde
Grondwet.
Het arbeidshof zegt niet wettig voor recht dat eiser (enkel) gerechtigd is op het vakantiegeld op het voordeel van het privé-gebruik van de bedrijfswagen bepaald op 371 euro
per maand voor de periode van 8 mei 1995 tot en met 31 december 1996, beslist niet wettig dat het voordeel van de GSM en van de autotelefoon niet in de berekeningsbasis van
het vakantiegeld moeten worden opgenomen en verklaart het hoger beroep van eiser met
betrekking tot die onderdelen van zijn vordering niet wettig ongegrond (schending van de
artikelen 38, 2°, en 46 van het koninklijk besluit van 30 maart 1967 tot bepaling van de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de
werknemers en van artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet).
1.2. Tweede onderdeel
Artikel 9, eerste lid, van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers, gecoördineerd op 28 juni 1971, hieronder afgekort als Jaarlijkse Vakantiewet, in de
versie die in deze zaak van toepassing is, bepaalt dat het bedrag van het vakantiegeld van
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de werknemer wordt vastgesteld op 15,18 pct. van het loon van het vakantiedienstjaar dat
als basis diende voor de berekening van de tot vestiging van dat vakantiegeld verschuldigde bijdrage. Krachtens het tweede lid van datzelfde artikel mag de Koning voor de hoofdarbeiders in de door hem bepaalde gevallen en onder de door hem vastgestelde voorwaarden een andere basis of wijze van berekening voorschrijven dan die welke bepaald zijn in
het eerste lid. Dit onderdeel gaat ervan uit dat daaruit volgt, zoals door het arbeidshof
wordt aangenomen, dat ook het vakantiegeld voor bedienden moet berekend worden op
het loon dat als basis diende voor de berekening van socialezekerheidsbijdragen aangezien de Koning voor bedienden geen andere basis heeft voorgeschreven.
Het begrip loon wordt voor de berekening van de bijdragen voor de sociale zekerheid
krachtens artikel 14, §2, van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van
28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders en artikel 23,
tweede lid, van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale
zekerheid voor werknemers bepaald bij artikel 2 van de wet van 12 april 1965 betreffende
de bescherming van het loon der werknemers, hieronder afgekort als Loonbeschermingswet. De Koning kan evenwel het loonbegrip voor de berekening van de bijdragen aan sociale zekerheid verruimen of beperken. De artikelen 19, §2, en 19bis, §2, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid
der arbeiders, hieronder afgekort als uitvoeringsbesluit R.S.Z.-Wet, bevatten een opsomming van wat voor de berekening van de socialezekerheidsbijdragen niet als loon mag
worden aangemerkt.
1. Artikel 38, 2°, van het uitvoeringsbesluit Jaarlijkse Vakantiewet, bepaalt dat de
werkgever aan de bediende die vakantie neemt, boven de normale bezoldiging in overeenkomst met de vakantiedagen, het zogenaamde enkel vakantiegeld, een toeslag betaalt gelijk aan een breuk van een percentage van de brutowedde van de maand waarin de vakantie ingaat. De berekeningsbasis van die toeslag, het zogenaamde dubbel vakantiegeld,
wordt dus gevormd door 'de brutowedde van de maand waarin de vakantie ingaat'.
Aangezien in die bepaling geen onderscheid wordt gemaakt, moeten alle bestanddelen
van de bezoldiging waarop socialezekerheidsbijdragen verschuldigd zijn, worden meegeteld om het in die bepaling bedoelde vakantiegeld te berekenen. In 'de brutowedde van de
maand' zijn dan ook voordelen in natura begrepen waarvan niet wordt betwist of vaststaat
dat zij deel uitmaken van de bezoldiging van de bediende en waarop socialezekerheidsbijdragen verschuldigd zijn.
1. 1. Eiser voerde in de beroepsakte en in regelmatig ter griffie van het arbeidshof neergelegde conclusies aan dat hij gedurende de volledige periode van tewerkstelling geen
dubbel vakantiegeld ontving op de voordelen in natura, zijnde GSM, privé-gebruik van
een bedrijfswagen en autotelefoon (blz. 23-24 van het verzoekschrift tot hoger beroep,
blz. 27-28 van de conclusie in hoger beroep, blz. 32-33 van de aanvullende conclusie in
hoger beroep).
Van die voordelen werd niet voorgehouden dat zij werden toegekend als vergoeding
van werkelijke kosten die ten laste van de werkgever vallen of dat zij werden toegekend
wegens een schorsing of het einde van de arbeidsovereenkomst. Die voordelen zijn derhalve te beschouwen als tegenprestatie voor de in de uitvoering van de arbeidsovereenkomst verrichte arbeid. Zij maken aldus deel uit van de bezoldiging en zijn loon in de zin
van artikel 2 van de Loonbeschermingswet. Zij worden voor de berekening van de bijdragen verschuldigd aan de sociale zekerheid door de in deze zaak toepasselijke wettelijke
bepalingen en meer bepaald door artikel 19, §2, of artikel 19bis, §2, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van
de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, niet uitgesloten uit dat loonbegrip.
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Het arbeidshof overweegt in het bestreden arrest dienaangaande:
"Met betrekking tot het voordeel van GSM en autotelefoon, dient dit niet in de berekeningsbasis voor het vakantiegeld te worden opgenomen gezien dit voordeel zich niet uitstrekt over de vakantieperiode".
Door aldus te oordelen, voegt het arbeidshof een voorwaarde toe aan de wet. De toepasselijke wettelijke bepalingen vereisen inderdaad niet dat een voordeel in natura zich over
de vakantieperiode uitstrekt opdat het wordt opgenomen in de berekeningsbasis van de
toeslag die de werkgever aan de bediende die vakantie neemt, moet betalen boven de normale bezoldiging in overeenstemming met de vakantiedagen. Die toeslag, het zogenaamde dubbel vakantiegeld moet worden berekend op wat de werknemer tijdens zijn vakantie
als loon zou hebben ontvangen indien hij wel gewerkt zou hebben.
Het arbeidshof oordeelt dan ook niet wettig dat het voordeel van de GSM en de autotelefoon niet in de berekeningsbasis voor het vakantiegeld moet worden opgenomen, aangezien die voordelen zich niet uitstrekken over de vakantieperiode (schending van alle in de
aanhef van het middel vermelde bepalingen, met uitzondering van artikel 46 van het koninklijk besluit van 30 maart 1967 tot bepaling van de algemene uitvoeringsmodaliteiten
van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers en van artikel 149
van de gecoördineerde Grondwet).
1.2. Wat de werkgeversbijdrage in de groepsverzekering betreft, oordeelt het arbeidshof
dat daarop geen dubbel vakantiegeld verschuldigd is aangezien op die premie geen socialezekerheidsbijdragen worden afgehouden.
Tot de inwerkingtreding, op 1 januari 2004, van het koninklijk besluit van 27 april 2004
tot wijziging van artikel 19 van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944
betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders en van artikel 1 van het koninklijk besluit van 12 maart 1990 tot uitvoering van artikel 2, §1, van de besluitwet van 10 januari 1945 betreffende de maatschappelijke zekerheid van de mijnwerkers en ermee gelijkgestelden, dat in artikel 19, §2, van het uitvoeringsbesluit R.S.Z.-Wet een 21° invoegde, waren de stortingen bedoeld in artikel 38, §3ter, eerste lid, van de wet van 29 juni
1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers, verricht door de werkgevers met het oog op de toekenning aan hun personeelsleden of aan
hun rechtverkrijgende(n) van buitenwettelijke voordelen inzake ouderdom of vroegtijdig
overlijden, de premies voor aanvullende hospitalisatieverzekering zoals bedoeld in artikel
1 van het koninklijk besluit van 19 april 1993 betreffende de bijdrage op de premies terzake van een aanvullende verzekering voor hospitalisatie, die door de werkgever in het
voordeel van zijn personeel worden ten laste genomen, alsmede de premies voor aanvullende voordelen in geval van arbeidsongeschiktheid, niet uitgesloten uit het begrip loon
voor de berekening van de socialezekerheidsbijdragen.
Geldsommen die aan derden worden uitbetaald door de werkgever, maken wanneer de
werknemer aanspraak kan maken op de betaling ervan en hij zijn recht stoelt op de arbeidsovereenkomst, deel uit van het loon in de zin van artikel 2 van de Loonbeschermingswet, als krachtens de arbeidsovereenkomst verworven verdiensten, in geld waardeerbare voordelen die betaald worden als tegenprestatie van de in het kader van de arbeidsovereenkomst verrichte arbeid. De werkgeversbijdragen in de groepsverzekering die
verweerster betaalde, maken dus deel uit van de bezoldiging en zijn loon in de zin van artikel 2 van de Loonbeschermingswet. Volgens de vaststellingen van het arbeidshof dagtekent het ontslag van eiser van 25 juni 1999. De door eiser gevorderde bedragen aan dubbel vakantiegeld hebben dan ook betrekking op werkgeversbijdragen van verweerster aan
een groepsverzekering in een periode van vóór de inwerkingtreding van voornoemd koninklijk besluit van 27 april 2004, op 1 januari 2004. Zij worden door de in deze zaak toe-
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passelijke wettelijke bepalingen en meer bepaald door artikel 19, §2, of artikel 19bis, §2,
van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni
1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders niet uitgesloten uit het loonbegrip voor de berekening van de
bijdragen aan de sociale zekerheid. Bijgevolg is op die bijdragen dubbel vakantiegeld verschuldigd (schending van alle in de aanhef van het middel vermelde wetsbepalingen, met
uitzondering van artikel 46 van het koninklijk besluit van 30 maart 1967 tot bepaling van
de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie en
van artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet).
2. Artikel 46 van het uitvoeringsbesluit Jaarlijkse Vakantiewet bepaalt dat de werkgever aan de bediende wiens contract een einde neemt, een percentage betaalt van de bij
hem tijdens het lopend vakantiedienstjaar verdiende brutowedde, eventueel verhoogd met
een fictieve wedde voor met effectief gewerkte dagen gelijkgestelde dagen van arbeidsonderbreking. Heeft de bediende de op het vorig dienstjaar betrekking hebbende vakantie
nog niet genoten, dan betaalt de werkgever hem bovendien eenzelfde percentage van de
bij hem tijdens dat vakantiedienstjaar verdiende brutowedden, eventueel verhoogd met
een fictieve wedde voor met effectief gewerkte dagen gelijkgestelde dagen van arbeidsonderbreking.
In die bepaling wordt geen onderscheid gemaakt, zodat alle bestanddelen van de bezoldiging waarop socialezekerheidsbijdragen verschuldigd zijn, moeten worden meegeteld
om het in die bepaling bedoelde vakantiegeld te berekenen.
Tot de tijdens het lopend vakantiedienstjaar verdiende brutowedde behoren de voordelen in natura waarvan niet wordt betwist dat zij deel uitmaken van de bezoldiging.
Eiser vorderde vakantiegeld-einde dienstbetrekking op de werkgeversbijdragen in de
groepsverzekering, de GSM en de autotelefoon (dagvaarding van 11 mei 2000, blz. 23-24
van het verzoekschrift tot hoger beroep, blz. 27-28 van de conclusie in hoger beroep, blz.
32-33 van de aanvullende conclusie in hoger beroep). Geldsommen zoals een bijdrage in
de groepsverzekering die aan derden worden uitbetaald door de werkgever maken, wanneer de werknemer aanspraak kan maken op de betaling ervan en hij zijn recht stoelt op
de arbeidsovereenkomst, deel uit van het loon in de zin van artikel 2 van de Loonbeschermingswet, als krachtens de arbeidsovereenkomst verworven verdiensten, in geld waardeerbare voordelen die betaald worden als tegenprestatie voor de in het kader van de arbeidsovereenkomst verrichte arbeid. Van de voordelen van de GSM en de autotelefoon
werd niet voorgehouden dat zij werden toegekend als vergoeding voor werkelijke kosten
of dat zij werden toegekend wegens een schorsing of het einde van de arbeidsovereenkomst. Die voordelen zijn derhalve te beschouwen als tegenprestatie voor de in het kader
van de arbeidsovereenkomst verrichte arbeid. Die drie voordelen maken dan ook deel uit
van de bezoldiging en zijn loon in de zin van artikel 2 van de Loonbeschermingswet. Zij
worden door de in deze zaak toepasselijke wettelijke bepalingen en meer bepaald door artikel 19, §2, of artikel 19bis, §2, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december
1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, niet uitgesloten uit het
loonbegrip voor de berekening van de bijdragen aan de sociale zekerheid. Bijgevolg moeten die voordelen worden opgenomen in de berekeningsbasis van het vakantiegeld dat de
werkgever op grond van artikel 46 van het uitvoeringsbesluit Jaarlijkse Vakantiewet verschuldigd is aan een bediende wiens contract een einde neemt.
Wat betreft het vakantiegeld-einde dienstbetrekking op het voordeel van de GSM en de
autotelefoon, voegt het arbeidshof, door te oordelen dat zij niet in de berekeningsbasis van
het vakantiegeld moeten opgenomen worden aangezien die voordelen zich niet uitstrekken over de vakantieperiode, een voorwaarde toe aan de wettelijke bepalingen (schending
van alle in de aanhef van het middel vermelde bepalingen, met uitzondering van artikel 38
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van het koninklijk besluit van 30 maart 1967 tot bepaling van de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers en van
artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet).
Het arbeidshof maakt in zijn overwegingen geen onderscheid tussen het dubbel vakantiegeld verschuldigd aan de bediende die vakantie neemt en het (enkel en dubbel) vakantiegeld verschuldigd bij het einde van de dienstbetrekking. Wat de werkgeversbijdrage in
de groepsverzekering betreft, antwoordt het bestreden arrest dat daarop geen dubbel vakantiegeld verschuldigd is. Aangezien niet wordt geantwoord op het middel van eiser tot
het verkrijgen van het (enkel en dubbel) vakantiegeld-einde dienstbetrekking op die werkgeversbijdrage, schendt het bestreden arrest artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet.
Het arbeidshof zegt niet wettig voor recht dat eiser (enkel) gerechtigd is op het vakantiegeld op het voordeel van het privé gebruik van de bedrijfswagen bepaald op 371 euro
per maand voor de periode van 8 mei 1995 tot en met 31 december 1996, beslist niet wettig dat het voordeel van de GSM en van de autotelefoon niet in de berekeningsbasis van
het vakantiegeld moeten worden opgenomen en verklaart het hoger beroep van eiser met
betrekking tot die onderdelen van zijn vordering niet wettig ongegrond (schending van
alle in de aanhef van het middel opgegeven wetsbepalingen).

IV. Beslissing van het Hof
(...)
2. Tweede middel
2.1. Eerste onderdeel
2.1.1. Overwegende dat, overeenkomstig artikel 38, 2°, van het uitvoeringsbesluit Jaarlijkse Vakantiewet, de werkgever aan de bediende die vakantie neemt,
boven de normale bezoldiging in overeenkomst met de vakantiedagen, een toeslag betaalt die gelijk is aan een breuk van de brutowedde van de maand waarin
de vakantie ingaat;
Dat, krachtens artikel 46, eerste en tweede lid, van dit uitvoeringsbesluit, wanneer het contract van een bediende een einde neemt, de werkgever hem bij zijn
vertrek een percentage betaalt van de bij hem tijdens het lopend vakantiedienstjaar verdiende brutowedde en, wanneer de bediende de op het vorig dienstjaar
betrekking hebbende vakantie nog niet heeft genoten, een percentage van de bij
hem tijdens dat vakantiedienstjaar verdiende brutowedde, eventueel verhoogd
met een fictieve wedde voor met effectief gewerkte dagen gelijkgestelde dagen
van arbeidsonderbreking;
Overwegende dat artikel 38bis van dit uitvoeringsbesluit, ingevoerd bij koninklijk besluit van 18 februari 2003, bepaalt dat voor de toepassing van deze afdeling, het deel van de bezoldiging dat niet als basis dient voor de berekening
van de sociale zekerheidsbijdragen niet in aanmerking wordt genomen voor de
berekening van het bedrag van het vakantiegeld;
Dat, blijkens het verslag aan de Koning, het koninklijk besluit van 18 februari
2003 beoogt een verduidelijking aan te brengen aan de bestaande onzekere reglementering inzake de berekeningsbasis voor het vakantiegeld van de bedienden,
teneinde de rechtszekerheid te herstellen;
Dat deze bepaling een interpretatieve rechtsregel is;
Overwegende dat, overeenkomstig het beginsel neergelegd in artikel 7 van het
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Gerechtelijk Wetboek, de rechters gehouden zijn zich naar de interpretatieve
rechtsregels te gedragen in alle zaken waarin het rechtspunt niet definitief is berecht op het tijdstip waarop die regel bindend wordt;
Dat het koninklijk besluit van 18 februari 2003 in het Belgisch Staatsblad is
verschenen op 6 maart 2003 en in werking is getreden op 16 maart 2003;
Overwegende dat uit artikel 38bis van voormeld uitvoeringsbesluit volgt dat
loonvoordelen die niet aan sociale zekerheidsbijdragen zijn onderworpen, niet in
aanmerking komen voor de berekening van het vakantiegeld voor bedienden;
Dat, behoudens deze verduidelijking, artikel 38bis echter niet bepaalt welk
loonbegrip geldt voor de berekening van het vakantiegeld voor bedienden;
Dat uit dit artikel niet volgt dat elk loonvoordeel in de zin van de Loonbeschermingswet waarop sociale zekerheidsbijdragen verschuldigd zijn, in aanmerking dient te worden genomen voor de berekening van het vakantiegeld voor bedienden;
Dat, bij gebrek aan andersluidende omschrijving, het algemeen arbeidsrechtelijk loonbegrip in aanmerking moet worden genomen;
Overwegende dat hieruit volgt dat met de term "brutowedde" in de artikelen
38, 2°, en 46, van het Uitvoeringsbesluit Jaarlijkse Vakantie is bedoeld: elk voordeel toegekend door de werkgever als tegenprestatie voor de arbeid verricht ter
uitvoering van de arbeidsovereenkomst, behoudens indien dit voordeel niet in
aanmerking wordt genomen voor de berekening van de sociale zekerheidsbijdragen;
Overwegende dat het onderdeel, in zoverre het met betrekking tot het privé-gebruik van een bedrijfswagen en de werkgeversbijdragen voor de groepsverzekering ervan uitgaat dat het vakantiegeld bedoeld in artikel 38, 2°, en in artikel 46
van het Uitvoeringsbesluit Jaarlijkse Vakantiewet, berekend wordt op elk voordeel toegekend door de werkgever als tegenprestatie voor de in het kader van de
arbeidsovereenkomst verrichte arbeid, ongeacht of dit voordeel in aanmerking
komt voor de berekening van de sociale zekerheidsbijdragen, op een onjuiste
rechtsopvatting berust, mitsdien faalt naar recht;
2.1.2. Overwegende dat, krachtens artikel 38, 2°, van het Uitvoeringsbesluit
Jaarlijkse Vakantiewet, het in die bepaling bedoelde vakantiegeld berekend
wordt op basis van "de brutowedde der maand waarin de vakantie ingaat";
Dat hieruit volgt dat alleen de loonbestanddelen die deel uitmaken van de wedde van die maand, in aanmerking komen voor de berekening van het in dit artikel
bedoelde vakantiegeld;
Overwegende dat het arrest, door te overwegen dat het voordeel van GSM en
autotelefoon "zich niet uitstrekt over de vakantieperiode", vaststelt dat dit voordeel geen deel uitmaakt van de wedde van de maand waarin de vakantie ingaat;
Dat het arrest op grond van deze vaststelling, zonder schending van voormeld
artikel 38, 2°, vermocht te oordelen dat het voordeel van GSM en autotelefoon
niet in de berekeningsbasis voor het vakantiegeld dient te worden opgenomen;
Dat het onderdeel in zoverre niet kan worden aangenomen;
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2.1.3. Overwegende dat, overeenkomstig artikel 46 van het Uitvoeringsbesluit
Jaarlijkse Vakantiewet, het vakantiegeld verschuldigd aan de bediende wiens
contract een einde neemt, berekend wordt op de tijdens het lopend vakantiedienstjaar verdiende brutowedde;
Dat voornoemd artikel 46 niet vereist dat een voordeel zich over de vakantieperiode uitstrekt om te worden opgenomen in de berekeningsbasis van het vakantiegeld dat de werkgever moet betalen aan de bediende wiens contract een
einde neemt;
Dat het arrest, door te oordelen dat het voordeel van GSM en autotelefoon niet
in de berekeningsbasis voor het vakantiegeld-einde dienstbetrekking dient te
worden opgenomen "gezien dit voordeel zich niet uitstrekt over de vakantieperiode", een voorwaarde toevoegt aan artikel 46 van het Uitvoeringsbesluit Jaarlijkse Vakantiewet, mitsdien deze bepaling schendt;
Dat het onderdeel in zoverre gegrond is;
2.1.4. Overwegende dat eiser in de beroepsakte en in zijn conclusies voor de
appèlrechters dubbel vakantiegeld en vakantiegeld-einde dienstbetrekking vorderde op onder meer de werkgeversbijdrage in de groepsverzekering;
Overwegende dat het arrest het gevorderde vakantiegeld-einde dienst verwerpt;
Dat het middel in zoverre het schending van artikel 149 van de Grondwet aanvoert, niet aangeeft welke redenen van de beroepsakten en conclusies niet werden beantwoord;
Dat het onderdeel in zoverre niet kan worden aangenomen;
2.2. Tweede onderdeel
2.2.1. Overwegende dat, zoals blijkt uit het antwoord op het eerste onderdeel,
het arrest, zonder schending van artikel 38, 2°, van het Uitvoeringsbesluit Jaarlijkse Vakantiewet vermocht te oordelen dat het voordeel van GSM en autotelefoon niet in de berekeningsbasis voor het vakantiegeld dient te worden opgenomen gezien de vaststelling dat "dit voordeel zich niet uitstrekt over de vakantieperiode";
Dat het onderdeel in zoverre niet kan worden aangenomen;
2.2.3 Overwegende dat tot de inwerkingtreding op 1 januari 2004 van het koninklijk besluit van 27 april 2004 tot wijziging van artikel 19 van het koninklijk
besluit van 28 november 1969, de door de werkgever in uitvoering van een reglement dat deel uitmaakt van de arbeidsovereenkomst betaalde premies voor
een groepsverzekering, "die voorziet in extra legale voordelen bovenop de wettelijke sociale zekerheid", loon zijnde, zowel in arbeidsrechtelijk zin, te weten, tegenprestatie voor de bedongen arbeid, als in de zin van de Loonbeschermingswet, niet uitgesloten waren uit het begrip loon voor de berekening van de sociale
zekerheidsbijdragen;
Overwegende dat het arrest, door te oordelen, dat geen dubbel vakantiegeld
verschuldigd is op de tot het ontslag van 25 juni 1999 betaalde werkgeversbijdragen in de groepsverzekering omdat op deze premies geen sociale zekerheidsbijdragen werden afgehouden, artikel 19, §2, van het koninklijk besluit van 28 no-
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vember 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de
besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der
arbeiders, zoals alsdan van toepassing en artikel 38, 2°, van het Uitvoeringsbesluit Jaarlijkse Vakantie schendt;
Dat het onderdeel in zoverre gegrond is;
2.2.4. Overwegende dat, zoals blijkt uit het antwoord op het eerste onderdeel,
het onderdeel in zoverre het de schending aanvoert van artikel 149 van de
Grondwet, niet kan worden aangenomen;
3. Overige grieven
Overwegende dat de overige grieven niet tot ruimere cassatie kunnen leiden;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uitspraak doet over het voordeel
van GSM en de autotelefoon als berekeningsbasis voor het vakantiegeld-einde
dienstbetrekking, in zoverre het oordeelt dat de premies groepsverzekering niet
in de berekeningsbasis voor het dubbel vakantiegeld dienen te worden opgenomen en uitspraak doet over de kosten;
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
over;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Arbeidshof te Antwerpen.
26 september 2005 - 3° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve, advocaat-generaal – Advocaten:
mrs. van Eeckhoutte en Verbist.

Nr. 459
3° KAMER - 26 september 2005

1º ARBEIDSOVEREENKOMST — VERPLICHTINGEN - WERKGEVER - UITVOERING
VAN WERK - HULPMIDDELEN - BEGRIP – DRAAGWIJDTE.
2º ARBEIDSOVEREENKOMST — EINDE — OPZEGGINGSVERGOEDING - BEREKENING VOORDEEL IN NATURA - WERKELIJKE WAARDE - VASTSTELLING DOOR DE RECHTER –
VOORWAARDEN.
3º ARBEIDSOVEREENKOMST — EINDE — OPZEGGINGSVERGOEDING - AARD –
DRAAGWIJDTE.
4º ARBEIDSOVEREENKOMST — EINDE — OPZEGGINGSVERGOEDING - VERGOEDING
WEGENS MISBRUIK VAN ONTSLAGRECHT - SCHADE – AARD.
1º Het begrip hulpmiddelen omvat niet alleen gereedschap, maar slaat ook op
hulpmiddelen van andere aard die door de werkgever ter beschikking werden gesteld
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2º Om het loon te bepalen voor de berekening van de opzeggingsvergoeding moet
rekening worden gehouden wanneer de werknemer dit vordert, met de werkelijke waarde
van het voordeel in natura, dit zijn de werkelijke kosten die de werknemer zou maken om
hetzelfde voordeel te verwerven; wanneer de werkelijke waarde van dit voordeel niet met
nauwkeurigheid kan worden vastgesteld moet de rechter de werkelijke waarde zoveel
mogelijk trachten te benaderen rekening houdend met de concrete elementen van de
zaak die van aard zijn om op de waardering van het voordeel invloed uit te oefenen1. (Art.
39, §1, tweede lid Arbeidsovereenkomstenwet)
3º De opzeggingsvergoeding vergoedt op forfaitaire wijze de materiële en morele schade
ingevolge het verlies van de dienstbetrekking die uit de onrechtmatige beëindiging van de
arbeidsovereenkomst voortvloeit; de omstandigheid dat deze forfaitaire vergoeding
bepaald wordt op basis van de niet in acht genomen opzeggingstermijn, zijnde in
beginsel de termijn nodig voor de ontslagene om een gelijkwaardige betrekking te vinden
doet hieraan niets af, nu de schade ingevolge de onrechtmachtige beëindiging van de
arbeidsovereenkomst immers in beginsel ophoudt van zodra de ontslagene een nieuwe
gelijkwaardige dienstbetrekking heeft gevonden2. (Art. 39 Arbeidsovereenkomstenwet)
4º Gelet op het forfaitair karakter van de opzeggingsvergoeding, kan de vergoeding
wegens misbruik van ontslagrecht slechts worden toegekend voor andere schade dan
deze die voortvloeit uit het verlies van de dienstbetrekking, dienvolgens voor schade die
niet veroorzaakt is door het ontslag zelf, maar door met het ontslag gepaard gaande
omstandigheden. (Art. 39 Arbeidsovereenkomstenwet; Artt. 1382 en 1383 B.W.)
(P. T. WESTVLAAMSE TELEVISIE-OMROEP REGIO ZUID V.Z.W.)

ARREST

(A.R. S.04.0176.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 8 december 2003 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
Eiser voert in zijn verzoekschrift drie middelen aan.
Het verzoekschrift is aan dit arrest en maakt er deel van uit.
IV. Beslissing van het Hof
1. Eerste middel
Overwegende dat, krachtens artikel 39, §1, tweede lid, van de Arbeidsovereenkomstenwet, de opzeggingsvergoeding niet alleen het lopend loon behelst, maar
ook de voordelen verworven krachtens de overeenkomst;
Dat, overeenkomstig artikel 20, 1°, van dezelfde wet, de werkgever verplicht is
de werknemer te doen arbeiden op de wijze, tijd en plaats zoals is overeengeko1 Cass., 29 jan. 1996, A.R. S.95.0092.N, nr. 61.
2 Cass., 7 mei 2001, A.R. S.00.0047.N, nr. 258.
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men, inzonderheid, zo de omstandigheden dit vereisen en behoudens strijdige bepaling, door de voor de uitvoering van het werk nodige hulp, hulpmiddelen en
materialen ter beschikking te stellen;
Dat het begrip hulpmiddelen in de zin van deze wetsbepaling niet alleen gereedschap omvat, maar ook slaat op hulpmiddelen van andere aard die door de
werkgever ter beschikking werden gesteld met het oog op de uitvoering van de
bedongen arbeid;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat:
1. eiser tijdens de dienstbetrekking bij verweerster gedomicilieerd was te Lierde, op 56 km van Kortrijk;
2. verweerster hem in die periode gratis een kleine studio te Kortrijk ter beschikking heeft gesteld;
3. dit gebeurde om eiser, wanneer nodig, een slaapgelegenheid te verschaffen
nabij het werk, met name wanneer hij laat diende te werken of in geval van
slechte weersomstandigheden;
4. eiser erkent dat hij het appartement enkel gebruikte om te overnachten na de
werkuren of aanwezig te zijn buiten de werkuren, en dat hij te lang bleef werken
en te veel dagen werkte;
Dat het arrest oordeelt dat de terbeschikkingstelling van een kleine studio in de
nabijheid van het werk enkel gebeurde met het oog op de uitvoering van de overeengekomen arbeid en enkel voor professionele doeleinden;
Dat het arrest op grond hiervan wettig beslist dat de studio een door de werkgever ter beschikking gesteld hulpmiddel is, als bedoeld in artikel 20, 1°, van de
Arbeidsovereenkomstenwet, zodat de terbeschikkingstelling ervan niet kan worden beschouwd als een voordeel verworven krachtens de overeenkomst en bijgevolg niet dient te worden opgenomen in de berekeningsbasis van de opzeggingsvergoeding;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
2. Tweede middel
Overwegende dat, krachtens artikel 39, §1, tweede lid, van de Arbeidsovereenkomstenwet, de opzeggingsvergoeding niet alleen het lopend loon behelst, maar
ook de voordelen verworven krachtens de overeenkomst;
Dat om het loon te bepalen voor de berekening van de opzeggingsvergoeding,
rekening moet worden gehouden, wanneer de werknemer dit vordert, met de
werkelijke waarde van het voordeel in natura, dit zijn de werkelijke kosten die de
werknemer zou moeten maken om hetzelfde voordeel te verwerven;
Dat, wanneer de werkelijke waarde van het voordeel in natura niet met nauwkeurigheid kan worden vastgesteld, de rechter bij zijn begroting de werkelijke
waarde zoveel mogelijk dient trachten te benaderen, rekening houdend met de
concrete elementen van de zaak die van aard zijn om op de waardering van het
voordeel invloed uit te oefenen;
Overwegende dat arrest vaststelt dat:
1. eiser als "anchorman" van verweerster het gezicht was van de zender, waar-
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mee televisiezenders pralen en die door hun persoonlijkheid, die mede bepaald
wordt door een modieus, verzorgd en gevarieerd uiterlijk voorkomen, de kijkcijfers mede helpen gunstig beïnvloeden;
2. het niet uitgesloten is dat eiser maatkostuums droeg, wat verweerster trouwens erkent, en dat het ook aannemelijk lijkt dat hem bovendien ook gratis vrijetijdskledij werd ter beschikking gesteld door een adverteerder die in ruil voor
kledij reclamezendtijd kreeg;
Overwegende dat het arrest oordeelt dat:
1. de waarde van het voordeel in natura bestaande in de kledij die aan eiser gedurende zijn tewerkstelling ter beschikking werd gesteld, dient te worden geëvalueerd aan de hand van hetgeen een "maatman", dit is een willekeurig modaal kaderlid, jaarlijks gemiddeld hieraan spendeert;
2. het er alle schijn van heeft dat eiser nog perfect in aanmerking komt voor
mannelijke confectiepakken, zij het in de kleinere maten;
Dat het arrest op grond van deze vaststellingen en overwegingen de waarde
van het voordeel in natura naar billijkheid raamt op 2.355 euro op jaarbasis;
Overwegende dat het arrest zodoende het voordeel niet waardeert op basis van
de werkelijke kosten die eiser zou moeten maken om hetzelfde voordeel te verwerven;
Dat het arrest aldus artikel 39, §1, tweede lid, van de Arbeidsovereenkomstenwet schendt;
Dat het middel gegrond is;
3. Derde middel
3.1. Derde onderdeel
Overwegende dat de opzeggingsvergoeding de materiële en morele schade ingevolge het verlies van de dienstbetrekking die uit de onrechtmatige beëindiging
van de arbeidsovereenkomst voortvloeit, op forfaitaire wijze vergoedt;
Dat de omstandigheid dat deze forfaitaire vergoeding bepaald wordt op basis
van de niet in acht genomen opzeggingstermijn, zijnde in beginsel de termijn nodig voor de ontslagene om een gelijkwaardige betrekking te vinden, hieraan niets
afdoet; dat de schade ingevolge de onrechtmatige beëindiging van de arbeidsovereenkomst immers in beginsel ophoudt van zodra de ontslagene een nieuwe
gelijkwaardige dienstbetrekking heeft gevonden;
Overwegende dat, gelet op het forfaitair karakter van de opzeggings-vergoeding, de vergoeding wegens misbruik van ontslagrecht slechts kan worden toegekend voor andere schade dan deze die voortvloeit uit het verlies van de dienstbetrekking, dienvolgens voor schade die niet veroorzaakt is door het ontslag zelf,
maar door met het ontslag gepaard gaande omstandigheden;
Dat het onderdeel in zoverre faalt naar recht;
Overwegende voorts dat het onderdeel, in zoverre het opkomt tegen het oordeel in feite van de appèlrechters dat eiser "geen andere schade bewijst, zijnde
andere schade dan deze die voortvloeit uit het verlies van de dienstbetrekking en
die geacht wordt te zijn vergoed door de compensatoire opzeggingsvergoeding",
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niet ontvankelijk is;
3.2. Eerste en tweede onderdeel
Overwegende dat de in het derde onderdeel tevergeefs bekritiseerde zelfstandige reden tot verwerping van eisers vordering tot schadevergoeding wegens misbruik van het ontslagrecht, namelijk dat, ook in de hypothese dat verweerster de
bedoelde procedure van advies "met de voeten zou hebben getreden", eiser in gebreke blijft het bewijs te leveren van andere schade dan deze die voortvloeit uit
het verlies van de dienstbetrekking en die vergoed wordt door de forfaitaire opzeggingsvergoeding, de beslissing draagt;
Dat de onderdelen niet tot cassatie kunnen leiden, mitsdien niet ontvankelijk
zijn;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het verweerster veroordeelt tot het
betalen aan eiser van een opzeggingsvergoeding van 2.355 euro met interest en
uitspraak doet over de kosten;
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest;
Veroordeelt eiser in twee derden van de kosten;
Houdt de overige kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Arbeidshof te Antwerpen;
26 september 2005 - 3° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: mevr. Bourgeois – Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. van Eeckhoutte en Geinger.

Nr. 460
3° KAMER - 26 september 2005

TAALGEBRUIK — GERECHTSZAKEN (WET 15 JUNI 1935) — IN HOGER BEROEP
— BURGERLIJKE ZAKEN - AKTE VAN HOGER BEROEP – VORM - INHOUD - EENTALIGHEID GRIEVEN - FEITELIJKE GEGEVENS TOT STAVING VAN GRIEVEN - VERMELDINGEN IN ANDERE TAAL.
Wanneer de akte van hoger beroep tevens feitelijke gegevens vermeldt ter ondersteuning
van de gegrondheid van het hoger beroep, behoren zij tot de grieven die in het debat
worden gebracht en waarvan geïntimeerde kennis moet kunnen nemen in de taal van de
rechtspleging; het is daarbij zonder belang op welke plaats in de akte de vermeldingen in
de andere taal dan die van de rechtspleging voorkomen en of het daarop volgend
bestreden arrest al dan niet op die vermeldingen steunt1.
(A. T. MENLO WORDLWIDE FORWARDING INC. e.a.)

1 Zie Cass., 18 okt. 2004, A.R. C.03.0575.N, nr. 487.

Nr. 460 - 26.9.05

HOF VAN CASSATIE

1747

ARREST

(A.R. S.05.0017.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 5 november 2004 gewezen
door het Arbeidshof te Brussel.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Anne De Raeve heeft geconcludeerd.
III. Middel
Eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht en maakt er deel van uit.
IV. Beslissing van het Hof
1. Eerste onderdeel
1.1. Ontvankelijkheid
Over de door eerste verweerster opgeworpen grond van niet-ontvankelijkheid
van het onderdeel: het arrest steunt op een zelfstandige reden die door eiser niet
wordt bekritiseerd:
Overwegende dat het antwoord op de grond van niet-ontvankelijkheid onafscheidbaar verbonden is met het antwoord ten gronde op het onderdeel;
1.2. Het onderdeel zelf
Overwegende dat, overeenkomstig artikel 24 van de wet van 15 juni 1935 op
het gebruik der talen in gerechtszaken, waarvan de bepalingen, krachtens artikel
40, eerste lid, van dezelfde wet, zijn voorgeschreven op straffe van nietigheid die
van ambtswege door de rechter wordt uitgesproken, voor al de rechtscolleges in
hoger beroep, voor de rechtspleging de taal wordt gebruikt waarin de bestreden
beslissing is gesteld;
Dat hieruit volgt dat de akte van hoger beroep, bepaald in artikel 1057 van het
Gerechtelijk Wetboek, moet gesteld worden in de taal van de bestreden beslissing;
Overwegende dat, overeenkomstig artikel 1057, 7°, van het Gerechtelijk Wetboek, de akte van hoger beroep, op straffe van nietigheid, de uiteenzetting van de
grieven vermeldt;
Dat derhalve de akte van hoger beroep de uiteenzetting van de grieven in de
taal van de rechtspleging moet vermelden;
Dat de appellant zelf oordeelt hoe gedetailleerd hij zijn grieven in de akte van
hoger beroep uiteenzet;
Dat wanneer de akte van hoger beroep tevens feitelijke gegevens vermeldt ter
ondersteuning van de gegrondheid van het hoger beroep, zij tot de grieven behoren die in het debat worden gebracht en waarvan de geïntimeerde kennis moet
kunnen nemen in de taal van de rechtspleging;
Dat het daarbij zonder belang is op welke plaats in de akte de vermeldingen in
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de andere taal dan die van de rechtspleging voorkomen;
Dat dergelijke vermeldingen niet toegelaten zijn, of zij nu onder de hoofding
"feiten" of onder de hoofding "grieven" of "middelen" voorkomen;
Dat het daarbij eveneens zonder belang is of het daaropvolgend bestreden arrest al dan niet op die vermeldingen steunt;
Dat het voorschrift van voormeld artikel 24 zowel de vorm als de inhoud van
de akte betreft;
Overwegende dat, krachtens artikel 40 van de Taalwet Gerechtszaken, voormeld artikel 24 is voorgeschreven op straffe van nietigheid, die van ambtswege
door de rechter wordt uitgesproken;
Dat de in dit artikel 40 bepaalde nietigheid in de regel de volledige akte betreft;
Overwegende dat het beroepen vonnis in de Nederlands is gewezen en derhalve de akte van hoger beroep in het Nederlands diende te worden gesteld;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat de akte van hoger beroep op de bladzijden 9 en 11 aanhalingen bevat in een andere taal dan die van de rechtspleging
en dat de zakelijke inhoud van die vermeldingen in die andere taal niet in de taal
van de rechtspleging is weergegeven;
Dat het arrest de door eiser aangevoerde nietigheid wegens miskenning van de
taalwetgeving in het verzoekschrift tot hoger beroep verwerpt op grond dat:
- de twee Engelse citaten in dit verzoekschrift zich bevinden onder het hoofdstuk "feiten" en niet onder het hoofdstuk "grieven" of "middelen";
- de stukken waarvan de inhoud in het verzoekschrift in het Engels zijn vermeld wegens artikel 10 van het Nederlands taaldecreet van 19 juli 1973 nietig
zijn, geacht worden nooit te hebben bestaan en het oordeel van het arbeidshof
niet op de inhoud van die stukken steunt;
Dat het arrest aldus de artikel 24 en 40 van de Taalwet Gerechtszaken schendt;
Dat het onderdeel gegrond is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Vernietigt het bestreden arrest;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde arrest;
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
over;
Verwijst de zaak naar het Arbeidshof te Gent.
26 september 2005 - 3° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Dirix – Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve, advocaat-generaal –
Advocaten: mrs. van Eeckhoutte en Wouters.
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Nr. 461
2° KAMER - 27 september 2005

1º DOUANE EN ACCIJNZEN — DOUANE EN ACCIJNZENWET — ARTIKEL 205,
DOUANE EN ACCIJNZENWET – AANKOOP OF VERKOOP VAN MET RECHTEN OF ACCIJNZEN BELASTE
GOEDEREN – NIET-OVEREENSTEMMENDE GEGEVENS IN BOEKEN, GESCHRIFTEN OF DOCUMENTEN –
BIJZONDERE BEWIJSREGELING – TOEPASSINGSGEBIED.
2º DOUANE EN ACCIJNZEN — BEWIJSLAST — NIET-OVEREENSTEMMENDE GEGEVENS
IN BOEKEN, GESCHRIFTEN OF DOCUMENTEN – BEWIJS VAN DE VASTSTELLING VAN DE FRAUDE VAN
DE RECHTEN — DRAAGWIJDTE.
3° BEWIJS — STRAFZAKEN — BEWIJSLAST. BEOORDELINGSVRIJHEID — DOUANE EN
ACCIJNZEN — NIET-OVEREENSTEMMENDE GEGFEVENS IN BOEKEN, GESCHRIFTEN OF DOCUMENTEN
— BEWIJS VAN DE VASTSTELLING VAN DE FRAUDE VAN DE RECHTEN — DRAAGWIJDTE.
4° BEWIJS — STRAFZAKEN — GESCHRIFTEN — BEWIJSWAARDE — DOUANE EN
ACCIJNZEN — AANKOOP VAN MET RECHTEN OF ACCIJNZEN BELASTE GOEDEREN — NIETOVEREENSTEMMENDE GEGEVENS IN BOEKEN, GESCHRIFTEN OF DOCUMENTEN — BEWIJS VAN DE
VASTSTELLING VAN DE FRAUDE VAN DE RECHTEN — DRAAGWIJDTE.
5° DOUANE EN ACCIJNZEN — DOUANE EN ACCIJNZENWET — MOREEL
BESTANDDEEL — EIGENHEID VAN DE STRAFBAAR GESTELDE GEDRAGING — MATERIËLE
OVERTREDING VAN EEN WETSVOORSCHRIFT — BEWIJS DAT HET FEIT WETENS EN WILLENS WERD
GEPLEEGD.
6° MISDRIJF — ALGEMEEN BEGRIP MATERIEEL EN MOREEL
BESTANDDEEL EENHEID VAN OPZET — MOREEL BESTANDDEEL — DOUANE EN
ACCIJNZEN — EIGENHEID VAN DE STRAFBAAR GESTELDE GEDRAGING — MATERIËLE OVERTREDING
VAN EEN WETSVOORSCHRIFT — BEWIJS DAT HET FEIT WETENS EN WILLENS WERD GEPLEEGD.
1º De bijzondere bewijsregeling van artikel 205 A.W.D.A. geldt onder meer inzake de
accijnsgoederen, zoals gedefinieerd in artikel 1, 11° A.W.D.A.1
2°, 3° en 4° Artikel 205 A.W.D.A., krachten hetwelk de niet-overeenstemmende gegevens
die door de ambtenaren der douane en accijnzen worden vastgesteld in de
handelsboeken, handelsgeschriften of handelsdocumenten van een handelaar,
ingeroepen kunnen worden als bewijs van de vaststelling van een fraude van de rechten,
zolang het tegendeel niet bewezen is, stelt geen wettelijk vermoeden van
toerekenbaarheid van een misdrijf aan een welbepaalde persoon in, maar houdt enkel in
dat handelaar kan gehouden worden tot het leveren van het bewijs van het tegendeel2.
5° en 6° Het is met de algemene beginselen van het strafrecht, dat voor elk misdrijf een
moreel element vereist is en de bewijslast daarvan rust op het openbaar ministerie en
eventueel de burgerlijke partij, bestaanbaar dat bij bepaalde misdrijven, omwille van de
eigenheid van de strafbaar gestelde gedraging, het bewijs dat de dader het feit wetens
en willens heeft gepleegd, voortvloeit uit de overtreding van het voorschrift zelf, met dien
verstrande evenwel dat de dader vrijuit gaat wanneer overmacht, onoverwinnelijke
dwaling of een andere schulduitsluitingsgrond wordt aangetoond, minstens niet
ongeloofwaardig is3.
(B. T. BELGISCHE STAAT – Minister van Financiën)

1 Cass., 3 mei 2005, A.R. P.08.1704.N, nr. 257.
2 Cass., 17 okt. 2001, A.R. P.01.1021.F, nr. 551; 9 april 2002, A.R. P.00.1537.N, nr. 217.
3 Zie Cass., 19 nov. 1997, A.R. P.07.1077.F, nr. 490; 17 feb. 1998, A.R. P.06.1401.N, nr. 97; 19 nov.
2002, A.R. P.01.1502.N, nr. 615.
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ARREST

(A.R. P.05.0371.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 16 februari 2005 gewezen
door het Hof van Beroep te Antwerpen, correctionele kamer.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Luc Huybrechts heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
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
Overwegende dat eiser geen grieven aanvoert tegen zijn veroordeling op civielrechtelijk gebied tot betaling van de ontdoken accijns, bijzondere accijns en
energiebijdrage op gelode benzine, ongelode benzine en dieselgasolie die de
bvba NIO ter beschikking had zonder dat de daarvoor verschuldigde rechten waren voldaan;
1. Eerste middel
Overwegende dat artikel 205 A.W.D.A. bepaalt:
“Wanneer de ambtenaren der douane en accijnzen vaststellen dat de handelsboeken, de handelsgeschriften of de handelsdocumenten van een handelaar gegevens bevatten die niet overeenstemmen wat betreft de aan- en verkoop van met
rechten of met accijns belaste goederen of goederen waarvoor bedragen bij invoer of bij uitvoer kunnen worden toegekend, kunnen die boeken, geschriften en
documenten worden ingeroepen als bewijs van de vaststelling van een fraude der
rechten zolang het tegendeel niet bewezen is”;
Dat deze bijzondere bewijsregeling onder meer ook geldt inzake de accijnsgoederen, zoals gedefinieerd in artikel 1, 11°, A.W.D.A.;
Overwegende dat artikel 205 A.W.D.A. geen wettelijk vermoeden van toerekenbaarheid van een misdrijf aan een welbepaalde persoon instelt;
Dat deze wetsbepaling enkel inhoudt dat een handelaar kan gehouden worden
tot het leveren van het bewijs van het tegendeel;
Dat derhalve de veronderstelling dat artikel 205 A.W.D.A. een vermoeden van
morele toerekenbaarheid instelt, faalt naar recht, zodat de desbetreffende opgeworpen prejudiciële vraag niet aan het Arbitragehof moet worden gesteld;
Overwegende dat het met de algemene beginselen van het strafrecht dat voor
elk misdrijf een moreel element is vereist en de bewijslast daarvan rust op het
openbaar ministerie, eventueel de burgerlijke partij, bestaanbaar is dat bij bepaalde misdrijven, omwille van de eigenheid van de strafbaar gestelde gedraging, het
bewijs dat de dader het feit wetens en willens heeft gepleegd, voortvloeit uit de
overtreding van het voorschrift zelf, met dien verstande evenwel dat de dader
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vrijuitgaat wanneer overmacht, onoverwinnelijke dwaling of een andere schulduitsluitingsgrond wordt aangetoond, minstens niet ongeloofwaardig is;
Dat derhalve de veronderstelling dat de artikelen 7 en 23 van de wet van 22
oktober 1997 betreffende de structuur en de accijnstarieven inzake minerale olie,
tot betaling van accijns bij de inverbruikstelling te lande van bepaalde minerale
oliën, strijdig zijn met de algemene beginselen van het strafrecht, faalt naar recht,
zodat de desbetreffende opgeworpen prejudiciële vraag niet aan het Arbitragehof
moet worden gesteld;
Overwegende dat het arrest in feite onaantastbaar oordeelt dat eiser in de geïncrimineerde periode de enige zaakvoerder van de bvba NIO was en dat hij de dagelijkse uitbating van die vennootschap leidde; dat het bovendien, op grond van
de feitelijke omstandigheden die het vermeldt, eisers verweer betreffende zijn
verantwoordelijkheid voor de hem ten laste gelegde, in het kader van de activiteiten van de bvba NIO gepleegde feiten, beantwoordt;
Dat eisers schuldigverklaring, op grond van deze door het arrest onaantastbaar
vastgestelde feiten, naar recht is verantwoord;
Overwegende, voor het overige, dat het middel in zoverre het opkomt tegen
overtollige redengevingen van het arrest, niet tot cassatie kan leiden, mitsdien
niet ontvankelijk is;
2. Tweede middel
(...)
2.2. Tweede onderdeel
Overwegende dat het onderdeel drie aan het Arbitragehof te stellen prejudiciële vragen opwerpt;
Dat er grond is deze vragen te stellen;
B. Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
Overwegende dat, wat de schuldigverklaring betreft, de substantiële of op
straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn genomen en de
beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep in zoverre het de schuldigverklaring van eiser en
diens veroordeling in betaling van de ontdoken rechten betreft;
Schort de verdere uitspraak onder meer over de bestraffing op totdat het Arbitragehof bij wege van prejudiciële beslissing uitspraak zal hebben gedaan over
de volgende vragen:
- “Schendt artikel 23 van de wet van 22 oktober 1997 betreffende de structuur
en de accijnstarieven inzake minerale olie, samen gelezen met artikel 7 van dezelfde wet, de artikelen 10 en 11 van de Grondwet en artikel 6.1 E.V.R.M., in de
mate het aan de strafrechter geen enkele marge overlaat ter beoordeling van de
erin bepaalde geldboete van tienmaal de ontdoken rechten, terwijl de strafbepalingen van gemeen recht, door te voorzien in een minimum en maximum of in de
toepassing van verzachtende omstandigheden, aan de strafrechter de mogelijk-
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heid bieden om in zekere mate de zwaarte van de straf zelf te bepalen op grond
van de concrete omstandigheden van de zaak en van de algemene rechtsbeginselen, waaronder het evenredigheidsbeginsel?”
- “Schendt artikel 23 van de wet van 23 oktober 1997 betreffende de structuur
en de accijnstarieven inzake minerale olie, samen gelezen met artikel 7 van dezelfde wet, de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, gelezen in samenhang met
artikel 6.1 E.V.R.M., in de mate het aan de strafrechter niet toelaat bij toepassing
van verzachtende omstandigheden de erin bepaalde geldboete van tienmaal de
ontdoken rechten te matigen, terwijl het wel die ruimte overlaat aan de administratie, die krachtens artikel 263 A.W.D.A. toegelaten wordt in aanwezigheid van
verzachtende omstandigheden terzake te transigeren?”
- “Schendt artikel 23 van de wet van 22 oktober 1997 betreffende de structuur
en de accijnstarieven inzake minerale olie, samen gelezen met artikel 7 van dezelfde wet, de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, gelezen in samenhang met
artikel 6.1. E.V.R.M., in de mate het aan de strafrechter geen mogelijkheid biedt
de erin bepaalde geldboete van tienmaal de ontdoken rechten te matigen op
grond van de omvang van de vastgestelde fraude, terwijl artikel 239 A.W.D.A.
bij vergelijkbare fraude voorziet in een geldboete van tienmaal of van tweemaal
de ontdoken rechten, naargelang van de omvang van de fraude?”
Houdt de kosten aan.
27 september 2005 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Huybrechts – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaatgeneraal – Advocaten: mrs. R. Verstraeten, Brussel, C. De Baets, Brussel, W. Defoor,
Brussel en Claeys Boúúaert.

Nr. 462
2° KAMER - 27 september 2005

1º GRONDWET — GRONDWET 1994 (ART. 1 TOT 99) — ARTIKEL 58 - IMMUNITEIT
- PARLEMENTAIRE ONSCHENDBAARHEID - MENING OF STEM UITGEBRACHT IN DE UITOEFENING VAN
DE PARLEMENTAIRE FUNCTIE - VERVOLGING OF ONDERWERPING AAN ENIG ONDERZOEK –
DRAAGWIJDTE.
2º IMMUNITEIT - PARLEMENTAIRE ONSCHENDBAARHEID - ARTIKEL 58
GRONDWET - MENING OF STEM UITGEBRACHT IN DE UITOEFENING VAN DE PARLEMENTAIRE FUNCTIE
- VERVOLGING OF ONDERWERPING AAN ENIG ONDERZOEK – DRAAGWIJDTE.
1º en 2° In artikel 58 Grondwet, dat bepaalt dat geen lid van een van beide Kamers kan
worden vervolgd of aan enig onderzoek onderworpen naar aanleiding van een mening of
een stem, in de uitoefening van zijn functie uitgebracht, houden de woorden "vervolgd of
aan enig onderzoek onderworpen" in dat de vervolging of het onderzoek, met name of in
feite, tegen het parlementslid moet zijn gericht1.
(D. e.a.)

1 Zie Cass., 30 sept. 1992, A.R. 248, nr. 638 met concl. van toenmalig eerste advocaat-generaal
VELU.
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ARREST

(A.R. P.05.0878.N)

I. Bestreden beslissing
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest, op 12 mei 2005 gewezen
door het Hof van beroep te Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Luc Huybrechts heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
De eerste eiser stelt in een memorie een middel voor. Die memorie is aan dit
arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.
De tweede eiser stelt in een memorie een middel voor.
IV. Beslissing van het Hof
(...)
E. Onderzoek van het middel van de eerste eiser
(...)
2. Tweede onderdeel
Overwegende dat het onderdeel uitgaat van de onderstelling dat te dezen, in
strijd met artikel 58 Grondwet, een lid van beide kamers werd vervolgd of aan
enig onderzoek onderworpen naar aanleiding van een mening of een stem, in de
uitoefening van zijn functie uitgebracht;
Dat "vervolgd of aan enig onderzoek onderworpen" inhoudt dat de vervolging
of het onderzoek, met name of in feite, tegen het parlementslid moet zijn gericht;
Overwegende dat het arrest op grond van de feitelijke omstandigheden van het
gevoerde gerechtelijk onderzoek onaantastbaar oordeelt dat de huiszoekingen
niet tegen een lid van beide kamers waren gericht; dat de overweging van het arrest "Voor zover de huiszoekingen zouden zijn geschied in strijd met de voorschriften van genoemd artikel 59 [Grondwet] kunnen die enkel ten aanzien van
het parlementslid nietig worden verklaard (...)"overtollig is;
Overwegende dat de redengeving van de raadkamer, die het arrest overneemt,
dat de handelingen van het parlementslid W. "een uiting (vormt) van een mening
of een stem over het al dan niet goedkeuren van een naturalisatievraag door dit
parlementslid uitgebracht binnen het kader van de uitoefening van haar parlementair mandaat, zodat dit cf. artikel 58 G.W. geen aanleiding kan geven tot vervolging (...)", niet inhoudt dat de raadkamer of de kamer van inbeschuldigingstelling vaststellen dat bij de huiszoekingen dit parlementslid werd vervolgd of
aan enig onderzoek onderworpen naar aanleiding van een mening of een stem, in
de uitoefening van haar functie uitgebracht;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
(...)
OM DIE REDENEN,
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HET HOF,
Verleent de eerste eiser akte van de door hem gedane afstand en verwerpt voor
het overige zijn cassatieberoep;
Verwerpt het cassatieberoep van de tweede eiser;
Veroordeelt de eisers in de kosten van hun cassatieberoepen.
27 september 2005 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Huybrechts – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaatgeneraal – Advocaten: mrs. Wouters en G. Umans, Mechelen.

Nr. 463
2° KAMER - 28 september 2005

1º RECHTBANKEN — STRAFZAKEN — STRAFVORDERING - ZEDENFEITEN, OP EEN
MINDERJARIGE GEPLEEGD DOOR HAAR STIEFVADER - VEROORDELING - BEWIJS BEOORDELINGSVRIJHEID - REGELS VAN ALGEMENE ERVARING – BEGRIP.
2º BEWIJS — STRAFZAKEN — BEWIJSLAST. BEOORDELINGSVRIJHEID BEOORDELINGSVRIJHEID - ZEDENFEITEN, OP EEN MINDERJARIGE GEPLEEGD DOOR HAAR STIEFVADER
- REGELS VAN ALGEMENE ERVARING – BEGRIP.
1º en 2° Door te vermelden, enerzijds, "dat de gedragsstoornissen die de klaagster reeds
voor haar onthullingen had vertoond, trouwens vaak worden waargenomen bij misbruik
van jonge kinderen" en door, anderzijds, na te hebben vastgesteld dat de deskundige
erop gewezen heeft dat klaagster "is opgegroeid in een omgeving waarin de grenzen
tussen de generaties vervaagd zijn" te vermelden "dat een dergelijk ontbreken van
barrières tussen de generaties eveneens een element is dat vaak wordt waargenomen bij
seksueel misbruik binnen gezinnen", geven de rechters een algemeen gekende ervaring
weer waarop zij hun overtuiging mogen gronden zonder haar aan de voorafgaande
tegenspraak van de partijen te onderwerpen1.
(D. T. H.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.05.0861.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, dat op 29 april 2005 is gewezen
door het Hof van Beroep te Bergen, correctionele kamer.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Paul Mathieu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
III. Middelen
Overwegende dat eiser een middel aanvoert in een memorie waarvan een eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
1 Zie Cass., 4 mei 2005, A.R. P.05.0410.F, nr. 262; en 26 juni 2002, A.R. P.02.0505.F, nr. 384.
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IV. Beslissing van het Hof
A. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de op de strafvordering gewezen beslissing:
Het middel:
Overwegende dat het arrest vermeldt "dat de gedragsstoornissen die [verweerster] reeds voor haar onthullingen had vertoond, trouwens vaak worden waargenomen bij gevallen van misbruik van jonge kinderen";
Dat het arrest bovendien, na te hebben vastgesteld dat de deskundige Broquet
erop gewezen heeft dat verweerster "is opgegroeid in een omgeving waar de
grenzen tussen de generaties vervaagd zijn", tevens vermeldt "dat een dergelijk
ontbreken van barrières tussen de generaties eveneens een element is dat vaak
wordt waargenomen bij seksueel misbruik binnen gezinnen";
Overwegende dat die vermeldingen de weergave zijn van algemeen gekende
ervaringen waarop de appelrechters hun overtuiging mochten gronden zonder
haar aan de voorafgaande tegenspraak van de partijen te onderwerpen;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
En overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht genomen zijn en dat de beslissing overeenkomstig de
wet is gewezen;
B. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de op de burgerlijke rechtsvordering gewezen beslissing:
Overwegende dat eiser geen enkel bijzonder middel aanvoert;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiser in de kosten.
28 september 2005 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Mathieu – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal –
Advocaat: mr. Draps.

Nr. 464
2° KAMER - 28 september 2005

1º JEUGDBESCHERMING - HULPVERLENING AAN DE JEUGD - DECREET 4
MAART 1991 VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP INZAKE HULPVERLENING AAN DE JEUGD - ARTIKEL
39 - VOORLOPIGE PLAATSING VAN EEN MINDERJARIGE - HOGER BEROEP - RECHTSPLEGING IN
HOGER BEROEP - DAGVAARDING VAN DE OUDERS VAN DE MINDERJARIGE – VERPLICHTING.
2º HOGER BEROEP — STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN
INBEGREPEN) — RECHTSPLEGING IN HOGER BEROEP - JEUGDBESCHERMING - DECREET 4
MAART 1991 VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP INZAKE HULPVERLENING AAN DE JEUGD - ARTIKEL
39 - VOORLOPIGE PLAATSING VAN EEN MINDERJARIGE - DAGVAARDING VAN DE OUDERS VAN DE
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– VERPLICHTING.

1º en 2° Wanneer het hof van beroep kennis neemt van het beroep tegen een beschikking
die de jeugdrechtbank gegeven heeft op grond van art. 39 van het decreet van 4 maart
1991 inzake hulpverlening aan de jeugd, moet het O.M. naar luid van art. 63ter, derde lid,
Jeugdbeschermingswet, de ouders van de minderjarige dagvaarden; die bepaling is
voorgeschreven op straffe van nietigheid. (Art. 39 Decr.Fr.Gem. 4 maart 1991 inzake
hulpverlening aan de jeugd; Artt. 62, 63bis en 63ter Jeugdbeschermingswet)
(P.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.05.1055.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, dat op 3 juni 2005 is gewezen
door de jeugdkamer van het Hof van Beroep te Bergen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Benoît Dejemeppe heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
III. Middelen
Eiser voert drie middelen aan in een memorie waarvan een eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
IV. Beslissing van het Hof
Over het ambtshalve aangevoerde middel: schending van artikel 39 van het decreet van 4 maart 1991 inzake hulpverlening aan de jeugd en van de artikelen 62,
63bis en 63ter van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming:
Overwegende dat, wanneer het hof van beroep kennis neemt van het beroep tegen een beschikking van de jeugdrechtbank, die is gegeven op grond van artikel
39 van het decreet van 4 maart 1991 inzake hulpverlening aan de jeugd, het
openbaar ministerie, naar luid van artikel 63ter, derde lid, van de wet van 8 april
1965 betreffende de jeugdbescherming, de ouders van de minderjarige moet dagvaarden; dat die bepaling is voorgeschreven op straffe van nietigheid;
Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan niet
blijkt dat de op verzoek van het openbaar ministerie uitgebrachte dagvaarding is
betekend aan de moeder van het kind;
Overwegende dat het hof van beroep bijgevolg niet wettig uitspraak heeft gedaan over het bij dat hof ingestelde hoger beroep;
En overwegende dat er geen grond bestaat tot onderzoek van de door eiser
aangevoerde middelen die niet tot cassatie zonder verwijzing kunnen leiden;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Vernietigt het bestreden arrest;
Beveelt dat van het arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde arrest;
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Laat de kosten ten laste van de Staat;
Verwijst de zaak naar de anders samengestelde jeugdkamer van het Hof van
Beroep te Bergen.
28 september 2005 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Dejemeppe – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal
– Advocaat: mr. P. Rwankara, Charleroi.

Nr. 465
1° KAMER - 29 september 2005

1º VERJARING — BURGERLIJKE ZAKEN — STUITING - SCHULDVORDERING TEN LASTE
VAN DE STAAT - IN GEBREKE STELLEND GERECHTSDEURWAARDERSEXPLOOT – BEGRIP.
2º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — HERSTELPLICHT —
STAAT. OVERHEID - ONRECHTMATIGE OVERHEIDSDAAD - ONTSTAAN VAN DE SCHULDVORDERING –
TIJDSTIP.
3º STAAT - ONRECHTMATIGE OVERHEIDSDAAD - BENADEELDE SCHULDVORDERING - TIJDSTIP VAN ONTSTAAN.
1º Het gerechtsdeurwaardersexploot waarbij de betrokkene, zonder gewag te maken van
een vordering om schadevergoeding te bekomen op grond van een onrechtmatige daad,
verzet aantekent tegen een dwangbevel waarbij beweerdelijk ten onrechte uitbetaald
loon wordt teruggevorderd, is geen in gebreke stellend gerechtsdeurwaardersexploot in
de zin van art. 101 gec. wetten op de Rijkscomptabiliteit. (K.B. 17 juli 1991 houdende
coördinatie van de wetten op de Rijkscomptabiliteit)
2º en 3° In geval van een onrechtmatige overheidsdaad ontstaat de schuldvordering in de
regel op het ogenblik waarop de schade ontstaat of waarop haar toekomstige
verwezenlijking naar redelijke verwachting vaststaat, zonder dat vereist is dat op dat
tijdstip de omvang van de schade reeds precies kan worden bepaald 1. (Artt. 1382 en
1383 B.W.)
(VLAAMSE GEMEENSCHAP T. V.)

ARREST

(A.R. C.03.0317.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 11 december 2002 gewezen
door het Hof van Beroep te Gent.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Greta Bourgeois heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guido Bresseleers heeft geconcludeerd.
1 Zie P.-J. DEFOORT, "Het toepassingsgebied van de vijfjarige verjaringstermijn van
schuldvorderingen ten laste van de staat m.b.t. schuldvorderingen op grond van artikel 1382 B.W.",
P. & B. 1995 (29), 33 nr. 11; J. RONSE, “Schade en schadeloosstelling”, I, in A.P.R., Story Scientia
1984, nr. 94 e.v.
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III. Feiten
Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan blijkt dat:
1. de vooroverleden echtgenote van verweerder, vastbenoemde lerares, bij koninklijk besluit van 29 juli 1980 met terugwerkende kracht en zonder vooropzegging ontslagen werd;
2. haar op 18 november 1982 een dwangbevel werd betekend tot terugbetaling
van de wedde die van 1 september 1975 tot 31 maart 1980 was doorbetaald,
waartegen zij op 7 oktober 1986 verzet aantekende, dat op 21 juni 1989 gedeeltelijk ongegrond werd verklaard;
3. het Hof van Beroep te Gent het eerste vonnis op 6 oktober 1997 heeft tenietgedaan en voor recht heeft gezegd dat het dwangbevel nietig en van onwaarde is
wegens de onwettigheid van het koninklijk besluit van 29 juli 1980 en van de andere daarop geënte bestuurshandelingen waarop het is gesteund;
4. de rechtsvoorganger van verweerder eiseres op 22 april 1998 dagvaardde op
grond van artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek tot vergoeding van schade,
bestaande in de wedde vanaf 1 april 1980 en de terugbetaling van de bedragen
die in uitvoering van het dwangbevel waren betaald, dit wegens het onwettig koninklijk besluit van 29 juli 1980;
5. de rechtsvoorganger van verweerder tijdens het geding is overleden;
6. het beroepen vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brugge van 7
december 1999 de vordering niet ontvankelijk heeft verklaard op grond van verjaring;
7. het bestreden arrest dat beroepen vonnis, in zoverre het de vordering van
verweerder niet ontvankelijk heeft verklaard, vernietigt voor wat betreft de schade opgelopen door zijn rechtsvoorganger vanaf de periode van vijf jaar voorafgaand aan de datum van het inleidend exploot van 22 april 1998.
IV. Middel
Eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 100 en 101 van de bij koninklijk besluit van 17 juli 1991 samengeordende
wetten op de Rijkscomptabiliteit (vormend artikel 1 respectievelijk artikel 2 van de Wet
van 6 februari 1970 betreffende de verjaring van schuldvorderingen ten laste of ten voordele van de Staat en de provinciën);
- de artikelen 1382, 2219, 2242 en 2244 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het hof van beroep verklaart in het arrest van 11 december 2002 het hoger beroep van
de heer V. toelaatbaar en gedeeltelijk gegrond.
Het arrest veroordeelt eiseres tot betaling van 2.231,04 euro verhoogd met intrest.
Daarenboven doet het arrest de beslissing van de eerste rechter teniet, waar de vordering van verweerder onontvankelijk verklaard werd, voor wat betreft de schade opgelopen
door wijlen zijn rechtsvoorganger vanaf de periode van 5 jaar voorafgaand aan de datum
van het inleidend exploot.
Omdat de rechter oordeelt de omvang van de schade niet te kunnen begroten, worden
partijen verzocht bepaalde stukken over te leggen en bepaalde berekeningen te maken.
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Het hof (van beroep) steunt zijn beslissing op volgende motieven:
"Een schuldvordering op grond van art. 1382 B.W. ten laste van de Staat, de gemeenschappen of de gewesten valt, anders dan (verweerder) voorhoudt, in principe wel degelijk onder het toepassingsgebied van de vijfjarige verjaringstermijn bedoeld in de artikelen
100 e.v. van de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd bij koninklijk besluit van
17 juli 1991 (voorheen art. 1 e.v. van de wet van 6 februari 1970 betreffende de verjaring
van schuldvorderingen ten laste of ten voordele van de Staat en de provinciën).
(...)
De artikelen 100 e.v. van de gecoördineerde wetten op de Rijkscomptabiliteit beheersen
dan ook ten volle de door de rechtsvoorganger van (verweerder) ingestelde vordering.
(...)
Met betrekking tot vorderingen op grond van de artikelen 1382 -1383 B.W. is het vertrekpunt van de verjaringstermijn de dag waarop het recht om een vordering te stellen ontstaat.
Naar Belgisch recht wordt algemeen aanvaard dat het recht op schadevergoeding ontstaat vanaf het ogenblik dat alle bestanddelen welke art. 1382 B.W. vereist samen verenigd zijn, d.w.z. op het ogenblik dat de schade zich manifesteert. Dat is meteen het ogenblik dat de verjaring begint te lopen.
Aangezien de rechtsvoorganger van (verweerder) moet worden geacht, bij kennisname
van het koninklijk besluit waardoor zij met terugwerkende kracht ambtshalve en zonder
vooropzeg werd ontslagen, te hebben geweten of minstens te hebben kunnen weten dat
die overheidsbeslissing door nietigheid was aangetast en dat zij daardoor schade zou lijden, situeert de aanvang van de vijfjarige verjaring zich ongetwijfeld ten tijde van het koninklijk besluit van 1 september 1980.
De schade manifesteerde zich immers reeds op dat ogenblik en alleszins niet, zoals
(verweerder) onterecht voorhoudt, pas op de datum van het overlijden van diens rechtsvoorganger. (Verweerder) verwart hierbij het tijdstip waarop de schade reeds onmiddellijk
een aanvang nam met het tijdstip waarop de omvang van de schade met zekerheid kon
worden vastgesteld.
Wanneer op het ogenblik van een onrechtmatige daad, ten deze een onrechtmatig ontslag, de uiteindelijke schade onmogelijk kan worden vastgesteld aangezien die zich in de
toekomst voor onbepaalde duur zal voordoen telkens wanneer de verschuldigde maandelijkse wedde niet ontvangen wordt, moet tevens rekening worden gehouden met de verplichting tot 'overlegging' van de schuldvordering bedoeld in art. 100, 1°, van de gecoördineerde wetten.
Alle schuldvorderingen ten laste van de Staat welke geen vaste uitgaven (zoals bezoldigingen, pensioenen enz. ...) uitmaken en derhalve ook die welke gesteund zijn op art.
1382 B.W., moeten immers het voorwerp uitmaken van een aangifte, staat of rekening,
waarop behoorlijk ondertekend een formule voorkomt dat de opgave deugdelijk en onvergolden is (...).
In het geval dat de schade veroorzaakt door de fout van de overheid zich over vele jaren
uitstrekt en bijgevolg niet onmiddellijk kan worden berekend, zal de betrokkene dan ook
noodgedwongen periodiek, bijvoorbeeld jaarlijks, een aangifte, staat of rekening aan die
overheid moeten overmaken, teneinde verjaring te vermijden (..).
Hieruit vloeit ten dezen voort dat, bij gebrek aan voormelde 'overlegging' of in voorkomend geval aan een daad van stuiting bedoeld in art. 101, lid 1, van de gecoördineerde
wetten, alle schade welke de rechtsvoorganger van (verweerder) heeft geleden voorafgaand aan de periode van 5 jaar voorafgaand aan de datum van haar inleidend exploot (22
april 1998) verjaard is.
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Krachtens het 2e lid van laatstgenoemd artikel wordt de verjaring tevens geschorst door
het instellen van een rechtsvordering totdat een definitieve beslissing is gewezen" (arrest
p. 2, onderaan en p. 5, vanaf de vierde alinea).
Grieven
Overeenkomstig artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek is eenieder door wiens schuld
schade aan een ander wordt veroorzaakt, verplicht deze te vergoeden.
Overeenkomstig artikel 2219 van het Burgerlijk Wetboek is verjaring een middel om,
door verloop van een zekere tijd en onder de voorwaarden die de wet bepaalt, iets te verkrijgen of van een verbintenis bevrijd te worden. De verjaringstermijn kan gestuit worden,
in de zin van artikel 2242 van het Burgerlijk Wetboek, op één van de gronden bepaald in
artikel 2244 van hetzelfde wetboek.
Aldus kan degene door wiens schuld aan een ander schade werd veroorzaakt, bevrijd
zijn van de verplichting deze schade te vergoeden wanneer de vergoedingsgerechtigde nalaat binnen de door de wet bepaalde verjaringstermijn zijn vordering tot het bekomen van
vergoeding te stellen.
Overeenkomstig artikel 100 van de bij koninklijk besluit van 17 juli 1991 samengeordende wetten op de Rijkscomptabiliteit (vormend artikel 1 van de Wet van 6 februari
1970 betreffende de verjaring van schuldvorderingen ten laste of ten voordele van de
Staat en de provinciën) zijn verjaard en voorgoed ten voordele van de Staat vervallen (onverminderd de vervallenverklaringen ten gevolge van andere wettelijke, reglementaire of
ter zake overeengekomen bepalingen), 1° de schuldvorderingen, waarvan de op wettelijke
of reglementaire wijze bepaalde overlegging niet geschied is binnen een termijn van vijf
jaar te rekenen vanaf de eerste januari van het begrotingsjaar in de loop waarvan zij zijn
ontstaan.
Deze verjaringstermijn kan, afgezien van de gemeenrechtelijke stuitingsgronden, overeenkomstig de bepalingen van artikel 101 van dezelfde gecoördineerde wetten van 17 juli
1991 gestuit worden (eerste lid) of geschorst (tweede lid).
De bevrijdende verjaring begint pas te lopen vanaf de dag waarop voor de schuldeiser
het recht om de vordering in te stellen, ontstaat, zoals door het hof van beroep vastgesteld
(arrest p. 5, punt 6, eerste alinea).
Terzake van vorderingen tot schadeloosstelling wegens een onrechtmatige daad loopt
de verjaring derhalve, voor vorderingen ingeleid voor het in werking treden van artikel
2262bis van het Burgerlijk Wetboek, zoals ingevoegd bij wet van 10 juni 1998, vanaf het
ogenblik waarop de fout, de schade en het oorzakelijk verband tussen deze beide componenten, vaststaan, zoals door het hof van beroep vastgesteld (arrest p. 5, punt 6, tweede
alinea).
Het hof van beroep stelt vast dat de rechtsvoorganger van verweerder moet worden geacht bij de kennisname van het koninklijk besluit waardoor zij met terugwerkende kracht
ambtshalve en zonder vooropzeg werd ontslagen, te hebben geweten of minstens te hebben kunnen weten dat die overheidsbeslissing door nietigheid was aangetast en dat zij
daardoor schade zou lijden. Het hof (van beroep) erkent vervolgens dat "de aanvang van
de vijfjarige verjaring zich ongetwijfeld ten tijde van het koninklijk besluit van 1 september 1980 (situeert)" (arrest p. 5, punt 6, derde alinea).
Wanneer, zoals te dezen, de onrechtmatige daad een schade veroorzaakt die progressief
in de toekomst evolueert en zich aldus over een langere tijd uitstrekt, zal de benadeelde
dienvolgens erover moeten waken dat hij zijn vordering stelt binnen de verjaringstermijn
die aanvangt bij het zich manifesteren van de eerste schade en dat hij voor de schade die
zich nog later zal manifesteren, hetzij een schuldbekentenis bekomt van de aansprakelijke,
hetzij de vordering tot het bekomen van aanvullende vergoeding stelt binnen de verja-
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ringstermijn te rekenen van de laatste stuiting van de verjaring, hetzij een rechterlijke beslissing bekomt waarin hij gerechtigd wordt verklaard op vergoeding voor de schade die
zich in de toekomst zou manifesteren of waarin een voorbehoud wordt erkend voor de
toekomstige schade.
Het verjaren van de vordering voor het bekomen van schadevergoeding lastens de Belgische Staat, voor schade uit onrechtmatige daad die zich progressief in de tijd voordoet,
kan aldus verhinderd worden door het repetitief, vóór het bereiken van de verjaring, overleggen van een "aangifte, staat of rekening".
Het hof van beroep stelt te dezen niet vast dat een schuldbekentenis lastens de Belgische Staat voorlag, noch dat verweerder vóór zijn dagvaarding van 22 april 1998 enige
aanspraak op vergoeding had gemaakt voor schade die zich reeds rond 1 september 1980
had gemanifesteerd, noch dat verweerder door enige rechtshandeling de lopende verjaringstermijn had gestuit of geschorst, noch dat verweerder hiervoor reeds enige "aangifte,
staat of rekening" had ingediend.
Hieruit volgt dat het hof dienvolgens niet wettig kon oordelen dat verweerders vordering, ingeleid door zijn dagvaarding van 22 april 1998, betrekkelijk schade die reeds rond
1 september 1980 was ontstaan, niet verjaard was voor de periode van vijf jaar voorafgaand aan de datum van dagvaarding.
Het hof van beroep schendt bijgevolg alle in de aanhef van het middel tot cassatie vermelde wetsbepalingen.

IV. Beslissing van het Hof
1. Middelen van niet-ontvankelijkheid
Over de door de verweerder opgeworpen gronden van niet-ontvankelijkheid:
1. eiseres bekritiseert niet een reden waarop het arrest zijn beslissing laat steunen om met ingang van de periode van vijf jaar voorafgaand aan de gedinginleidende akte schadevergoeding toe te kennen;
2. het verzet tegen het dwangbevel bij gerechtsdeurwaardersexploot stuit de
verjaring bepaald in artikel 101 van de gecoördineerde wetten op de Rijkscomptabiliteit;
Overwegende dat het arrest oordeelt dat de rechtsvoorganger van verweerder
reeds ten tijde van haar verzet op 7 oktober 1986 tegen een door eiseres op 18
november 1982 aan haar betekend dwangbevel om de verschuldigde uitbetaalde
wedde sinds 1 september 1975 terug te betalen, zich beroepen heeft op de nietigheid van het koninklijk besluit van 29 juli 1980;
Dat dit oordeel niet de verjaring van de aansprakelijkheidsvordering betreft
maar enkel een antwoord is op het verweer van eiseres dat de pas op 22 april
1998 door de rechtsvoorganger van verweerder ingestelde rechtsvordering
rechtsmisbruik uitmaakte;
Overwegende dat een gerechtsdeurwaardersexploot waarbij verzet wordt aangetekend tegen een dwangbevel waarbij beweerdelijk ten onrechte uitbetaald
loon wordt teruggevorderd, geen in gebreke stellende gerechtsdeurwaardersexploot is in de zin van artikel 101 van de gecoördineerde wetten op de Rijkscomptabiliteit waarbij de verjaring van een vordering om schadevergoeding te bekomen op grond van een onrechtmatige daad, waarvan in het exploot geen gewag
wordt gemaakt, wordt gestuit;
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Dat de gronden van niet-ontvankelijkheid niet kunnen worden aangenomen;
2. Middel zelf
Overwegende dat artikel 1, eerste lid, a, van de wet van 6 februari 1970 betreffende de verjaring van schuldvorderingen ten laste of ten voordele van de Staat
en de provinciën en artikel 100, eerste lid, 1°, van het koninklijk besluit van 17
juli 1991 houdende coördinatie van de wetten op de Rijkscomptabiliteit bepalen
dat verjaard en voorgoed ten voordele van de Staat vervallen zijn, de schuldvorderingen waarvan de op wettelijke of reglementaire wijze bepaalde overlegging
niet is geschied binnen een termijn van vijf jaren te rekenen vanaf de eerste januari van het begrotingsjaar in de loop waarvan zij ontstaan;
Dat, behoudens andersluidende wettelijke bepalingen, die verjaringstermijn
van vijf jaar voor alle schuldvorderingen ten laste van de Staat geldt;
Dat deze bijzondere verjaringstermijn voor schuldvorderingen op de Staat een
aanvang neemt op de eerste januari van het begrotingsjaar waarin de schuldvordering ontstaan is;
Dat de schuldvordering, in geval van een onrechtmatige overheidsdaad, in de
regel ontstaat op het ogenblik waarop de schade ontstaat of waarop haar toekomstige verwezenlijking, naar redelijke verwachting, vaststaat; dat de omstandigheid dat de omvang van de schade op dat tijdstip nog niet precies kan worden bepaald, hieraan geen afbreuk doet;
Overwegende dat het arrest, zonder deswege te worden bekritiseerd, oordeelt
dat de rechtsvoorganger van verweerder geacht moet worden bij het kennisnemen van het koninklijk besluit waardoor zij met terugwerkende kracht ambtshalve en zonder vooropzegging werd ontslagen, geweten te hebben of minstens te
hebben kunnen weten dat die overheidsbeslissing door nietigheid was aangetast
en zij daardoor schade zou kunnen lijden en dat de aanvang van de vijfjarige verjaring zich ongetwijfeld ten tijde van het koninklijk besluit van 1 september
1980, bedoeld wordt 29 juli 1980, situeert;
Overwegende dat het arrest, hoewel het vaststelt dat de schade ontstaan is en
zich manifesteerde vanaf 1 september 1980, bedoeld wordt 29 juli 1980, niet
vaststelt dat de rechtsvoorganger van verweerder binnen de vijf jaar na 1 januari
1980 de lopende verjaringstermijn had gestuit of dat zij haar schuldvordering op
de door de wet bepaalde wijze had overgelegd;
Dat het arrest aldus zijn beslissing, dat de vordering slechts verjaard is in zoverre zij betrekking heeft op de schade geleden in de periode voorafgaand aan de
termijn van vijf jaar voor de gedinginleidende dagvaarding van 22 april 1998,
niet naar recht verantwoordt;
Dat het middel gegrond is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het de vordering van de rechtsvoorganger van verweerder tot vergoeding van schade ontvankelijk verklaart voor de
periode van vijf jaren voorafgaand aan de datum van de inleidende dagvaarding
van 22 april 1998;
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Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest;
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
over;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.
29 september 2005 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: mevr. Bourgeois – Gelijkluidende conclusie van de h. Bresseleers, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Geinger en De Gryse.

Nr. 466
1° KAMER - 29 september 2005

1º ONTEIGENING TEN ALGEMENEN NUTTE - SPOEDPROCEDURE - VONNIS
DAT DE ONTEIGENAAR AFWIJST - HOGER BEROEP - TE LATE UITSPRAAK – GEVOLG.
2º VONNISSEN EN ARRESTEN — BURGERLIJKE ZAKEN — ALLERLEI ONTEIGENING TEN ALGEMENEN NUTTE - SPOEDPROCEDURE - VONNIS DAT DE ONTEIGENAAR
AFWIJST - HOGER BEROEP - TE LATE UITSPRAAK – GEVOLG.
3º ARBITRAGEHOF - PREJUDICIËLE VRAAG - CASSATIEMIDDEL GEGROND OP EEN
ONJUISTE JURIDISCHE STELLING – GEVOLG.
4º PREJUDICIEEL GESCHIL - ARBITRAGEHOF - CASSATIEMIDDEL GEGROND OP EEN
ONJUISTE JURIDISCHE STELLING – GEVOLG.
5º ONTEIGENING TEN ALGEMENEN NUTTE - SPOEDPROCEDURE VORDERING TOT ONTEIGENING - VONNIS DAT DE VORDERING INWILLIGT - VONNIS NIET VATBAAR
VOOR BEROEP – BEGRIP.
1º en 2° De termijn waarbinnen de rechter uitspraak moet doen over het hoger beroep
tegen het vonnis dat de vordering van de onteigenaar afwijst en beslist dat er derhalve
geen aanleiding bestaat om de procedure voort te zetten, is niet op straffe van nietigheid
voorgeschreven1. (Art. 7, derde lid Onteigeningswet)
3º en 4° Er is geen aanleiding om aan het Arbitragehof een prejudiciële vraag te stellen die
berust op een onjuiste juridische stelling2. (Art. 26, §1, 3° Bijzondere Wet Arbitragehof)
5º Het vonnis dat de vordering van de onteigenaar inwilligt is niet vatbaar voor
cassatieberoep3. (Art. 8, tweede lid Onteigeningswet)
(GIJBELS PATRIMMO e.a. T. VLAAMS GEWEST)

ARREST

1 Zie Cass., 8 maart 1984, A.R. 6937, nr. 391; anders dan in de voorliggende zaak ging het destijds
om een ontvankelijk cassatieberoep, en de herhaalde beslissingen van de appèlrechter om het debat te
heropenen werden blijkbaar veroorzaakt door de voortdurende inertie van de onteigenende overheid.
Zie ook Cass., 14 nov. 1983, A.R. 6979, nr. 143.
2 Cass., 8 juni 1999, A.R. P.97.1105.N, nr. 336.
3 Cass., 20 juni 1985, A.R. 7260, nr. 637; 2 dec. 1993, A.R. 9235 en 9316, nr. 498.
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(A.R. C.03.0500.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 31 maart 2003 in hoger beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Hasselt.
II. Rechtspleging voor het Hof
Afdelingsvoorzitter Robert Boes heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guido Bresseleers heeft geconcludeerd.
III. Middel
De eisers voeren in hun verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 7, derde lid, van de wet van 26 juli 1962 betreffende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigening ten algemene nutte.
Aangevochten beslissingen
Nadat de vrederechter in zijn vonnis van 5 februari 2003 heeft beslist dat de voorgeschreven pleegvormen niet vervuld zijn zodat de onteigening niet kan plaatsvinden, nadat
verweerder als onteigenaar hiertegen een verzoekschrift tot hoger beroep ter griffie heeft
neergelegd op 19 februari 2003, en nadat de inleidende terechtzitting betreffende dit hoger
beroep plaatsvond op 4 maart 2003, verklaart de rechtbank in een vonnis van 31 maart
2003 het hoger beroep ontvankelijk en gegrond, zegt voor recht dat de voorgeschreven
pleegvormen vervuld zijn, spreekt de onteigening uit en verwijst de zaak terug naar de
eerste rechter teneinde de voorlopige onteigeningsvergoedingen te laten vaststellen.
Grieven
Artikel 7, derde lid, van de wet van 26 juli 1962 betreffende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigening ten algemene nutte bepaalt dat op het hoger beroep tegen het vonnis, waarbij de rechter de vordering van de onteigenaar afwijst en
beslist dat er geen aanleiding bestaat om de procedure voort te zetten, wordt beschikt op
de inleidende terechtzitting of uiterlijk acht dagen later.
Deze termijn is voorgeschreven op straffe van nietigheid.
De inleidende terechtzitting vond plaats op 4 maart 2003.
Het bestreden vonnis dateert van 31 maart 2003, zodat over het hoger beroep niet werd
beschikt op de inleidende terechtzitting of uiterlijk acht dagen later.

IV. Beslissing van het Hof
1. Het in ondergeschikte orde gestelde verzoek van de eisers om een prejudiciële vraag te stellen aan het Arbitragehof, dit alvorens recht te doen over de ontvankelijkheid van het cassatieberoep:
Overwegende dat, krachtens artikel 7, derde lid, van de voornoemde wet van
26 juli 1962, het hoger beroep tegen het vonnis waarbij de rechter de vordering
van de onteigenaar afwijst en beslist dat er derhalve geen aanleiding bestaat om
de procedure voort te zetten, wordt ingesteld binnen vijftien dagen na de uitspraak en dat op het hoger beroep wordt beschikt op de inleidende terechtzitting
of uiterlijk acht dagen later;
Dat die termijn waarbinnen uitspraak moet worden gedaan niet op straffe van
nietigheid is voorgeschreven;
Dat, nu de juridische stelling waarop het middel berust onjuist is gebleken, er
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geen aanleiding bestaat tot het stellen van een daarop gegronde vraag aan het Arbitragehof;
2. Ontvankelijkheid van het cassatieberoep: Over het door het openbaar ministerie ambtshalve opgeworpen middel van niet-ontvankelijkheid van het cassatieberoep waarvan overeenkomstig artikel 1097 van het Gerechtelijk Wetboek kennis is gegeven aan de advocaat van de eisers: het bestreden vonnis is krachtens
artikel 8 van de wet van 26 juli 1962 niet vatbaar voor cassatieberoep:
Overwegende dat het bestreden vonnis het verzoek van de onteigenende overheid, verweerder, inwilligt;
Dat, overeenkomstig artikel 8, tweede lid, van de wet van 26 juli 1962 betreffende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigeningen
ten algemene nutte, dergelijk vonnis niet vatbaar is voor enig beroep en dus niet
door cassatieberoep kan worden bestreden;
Dat het cassatieberoep niet ontvankelijk is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt de eisers in de kosten.
29 september 2005 - 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Bresseleers, advocaat-generaal – Advocaat: mr.
Nelissen Grade.

Nr. 467
1° KAMER - 29 september 2005

OVERHEIDSOPDRACHTEN (WERKEN. LEVERINGEN. DIENSTEN) - WERKEN
- ONREGELMATIGE AANBESTEDING - OPDRACHT VOLGENS PRIJSLIJST - GEWEERDE INSCHRIJVER FORFAITAIRE SCHADELOOSSTELLING - BASIS VAN DE BEREKENING.
Wanneer een opdracht volgens prijslijst niet is gegund aan de inschrijver die de laagste
regelmatige inschrijving heeft ingediend, wordt het bedrag van de inschrijving dat als
basis dient voor de berekening van de forfaitaire schadevergoeding die de bevoegde
overheid aan de geweerde inschrijver verschuldigd is, vastgesteld op grond van de
eenheidsprijs en de minimumhoeveelheid die in de opdracht is bepaald1. (Art. 12, §1,
eerste lid Wet 14 juli 1976 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van
werken, leveringen en diensten; thans art. 15 Overheidsopdrachtenwet 1993)
(BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST T. GTI INFRA N.V.)

ARREST

(A.R. C.04.0012.N)
1 Uit de wetsgeschiedenis blijkt dat de wetgever wilde dat door een forfaitaire, niet overdreven
schadevergoeding de geweerde inschrijver snel zou worden schadeloos gesteld op grond van een
eenvoudige berekeningswijze die geen ruimte zou bieden voor betwistingen.
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I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 8 september 2003 gewezen
door het Hof van Beroep te Brussel.
II. Rechtspleging voor het Hof
Afdelingsvoorzitter Robert Boes heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guido Bresseleers heeft geconcludeerd.
III. Middelen
Eiser voert in zijn verzoekschrift twee middelen aan.
1. Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 12, §1, van de wet van 14 juli 1976 betreffende de overheidsopdrachten voor
aanneming van werken, leveringen en diensten, vóór zijn opheffing door artikel 67, 2°,
van de wet van 24 december 1994 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten.
Aangevochten beslissingen
Het aangevochten arrest zegt voor recht dat "de forfaitaire schadevergoeding van 10
pct. berekend dient te worden 'op de bedragen waarvoor in werkelijkheid werd ingeschreven, namelijk voor het totaal van de effectieve bestellingen voor het lot 10 Brussel-Hoofdstad (bestek nr. Y10/81D8) bij de firma Van Ceulebroeck, aan de prijs die de NV C.E.I.
zou hebben bekomen', wat betekent dat 'het totaal Van Ceulebroeck' vermenigvuldigd
wordt met 90 pct.", en veroordeelt eiser tot het betalen van de verwijlintresten op de schadevergoeding en staat de kapitalisatie van de vervallen intresten toe.
Het bestreden arrest steunt op de volgende redenen:
"De vordering van de aannemer is gesteund op artikel 12, §1, W. 14 juli 1976 (thans artikel 15 W. 24 december 1993) en dat luidt als volgt: 'Wanneer de bevoegde overheid beslist de opdracht te gunnen, moet deze worden toevertrouwd aan de inschrijver die de
laagste regelmatige inschrijving heeft ingediend op straffe van schadeloosstelling vastgesteld op 10 pct. van het bedrag van deze inschrijving'.
Het is niet betwist dat C.E.I., (verweerster), de laagste regelmatige inschrijving had ingediend en dat het Gewest haar de opdracht niet gegund heeft. De betwisting betreft uitsluitend de vraag wat dient verstaan onder 'het bedrag van de inschrijving'.
Volgens de aannemer dient zijn schadevergoeding berekend op basis van de waarde
van de werkelijk, gedurende de looptijd van de overeenkomst, geplaatste bestellingen.
Volgens het Gewest is iedere vergelijking met de werkelijk uitgevoerde bestellingen
niet dienend en moet artikel 12 letterlijk worden toegepast.
De regel van de gunning aan de laagste inschrijver kwam reeds voor in artikel 8 van de
wet van 4 maart 1963 'op straffe van schadevergoeding'. De schadebegroting gebeurde
volgens het gemeen recht, te weten artikel 1382 B. W. (...).
De wetgever van 1976 koos voor een forfaitaire schadevergoeding omdat de procedures
en de expertises waartoe de wet van 4 maart 1963 aanleiding gaf, enerzijds leidden tot
(overdreven) vergoedingen van meer dan 10 pct. lastens de overheid, en anderzijds tot al
te lange wachttijden voor de benadeelde aannemer (...). Het was de bedoeling de begroting van de schadevergoeding niet meer over te laten aan de appreciatie van de rechtbank
(...).
In het aan de Raad van State voorgelegde ontwerp stond overigens oorspronkelijk dat
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'de schadevergoeding vastgesteld was op ten hoogste 10 pct. van het bedrag van de inschrijving'. Naar aanleiding van de opmerkingen van de Raad van State en gedreven door
de bekommernis om processen te voorkomen werd de ontwerptekst gewijzigd naar 'vastgesteld op 10 pct. van het bedrag van de inschrijving'.
Het cijfer van 10 pct. werd geput uit artikel 42, d, van het ministerieel besluit van 14
oktober 1964 houdende het algemeen lastenkohier van de overeenkomsten van de Staat
(nadien artikel 42, §4, van het ministerieel besluit van 10 augustus 1977), dat bepaalde:
'Wanneer de wijzigingen op het bevel van het bestuur leiden tot één of meer verrekeningen, waarvan het geheel wijst op een vermindering van de prijs van de aanneming, heeft
de aannemer recht op een forfaitaire vergoeding van 10 ten honderd van deze vermindering welke ook het uiteindelijke bedrag van de aanneming zij'.
De toepassing van de omschrijving 'het bedrag van de inschrijving' wordt in casu bemoeilijkt door de aard van de aanbesteding, namelijk een 'bestellingsopdracht'.
Flamme definieert in algemene zin het systeem van de bestellingsopdrachten als volgt:
'Bestellingsopdrachten zijn opdrachten die slechts het minimum en het maximum van de
prestaties vaststellen, wijl deze laatste in hoeveelheid zijn bepaald, en die tijdens een bepaalde periode kunnen worden besteld. De uit te voeren hoeveelheden van de prestaties
worden voor elke bestelling vastgelegd in verhouding tot de te bevredigen behoefte. (...)
Het gaat hier om een soepel systeem in het kader waarvan het bestuur kan instaan voor de
bevoorrading door het uitschrijven van gewone bestelbons al naargelang de behoeften,
één en ander in het kader van de in de opdracht omschreven grenzen (...). Terwijl de leverancier gebonden is door dat maximum dat ook bepalend is voor de wijze van de gunning,
blijft de gemeenschap enkel gebonden door het minimum' (...).
Hij voegt er aan toe dat het aangewezen is om in de mate van het mogelijke het in de
overeenkomst aangeduide verschil tussen het minimum en het maximum van de bestelling
te beperken.
Onder 'het bedrag van de inschrijving' dient in principe (...) te worden verstaan 'het bedrag van de laagste regelmatige offerte' (...). In het geval van een overheidsopdracht met
vaste hoeveelheden of met vermoedelijke hoeveelheden zal de toepassing van de wettelijke forfaitaire schaderegeling in principe geen fundamenteel toepassingsprobleem kennen
omdat, in dat geval, de waarde van de opdracht normaal overeenstemt met het bedrag van
de inschrijving.
Wanneer evenwel geen hoeveelheden zijn aangegeven, bijvoorbeeld in het geval van
een 'klantenopdracht' (...), maar ook in het geval van een bestellingsopdracht, zoals te dezen, ligt de interpretatie van wat bedoeld wordt met 'het bedrag van de inschrijving' minder voor de hand omdat de forfaitaire vergoeding dan berekend wordt op fictieve basis.
Het forfaitair karakter van de vergoeding verhindert immers niet dat zij -in de ogen van de
wetgever- tot doel heeft en blijft hebben om de benadeelde aannemer te vergoeden voor
de algemene kosten die hij dankzij de aanbesteding zou hebben kunnen dekken en de
winst die hij dankzij de aanbesteding zou hebben kunnen realiseren. Anders gezegd: voor
de schade die (de) aannemer door het missen van de opdracht heeft geleden.
In dit verband verwijst de aannemer, (verweerster), terecht naar de genese van artikel
12, §1, W. 14 juli 1976 (...) en betoogt hij terecht dat dit artikel een toepassing vormt van
artikel 1382 B.W. Het Gewest verwijst overigens zelf verder in zijn betoog naar de omstandigheid dat artikel 1154 B.W. niet van toepassing is op verbintenissen die, 'zoals in
casu', ontstaan zijn 'uit een onrechtmatige daad'.
De wettelijke vereenvoudiging van de vergoedingsregeling mag en kan niet tot gevolg
hebben dat de aannemer geen 'billijke' (term gebruikt bij de voorbereiding van de wet van
1976) vergoeding meer ontvangt tot vergoeding van de schade veroorzaakt door de onrechtmatige daad van (de) aanbestedende overheid. De benadeelde aannemer ondergaat

1768

HOF VAN CASSATIE

29.9.05 - Nr. 467

immers de werking van artikel 12 en heeft zich niet contractueel verbonden tot deze forfaitaire regeling.
De wetgever blijkt geen enkele aandacht te hebben besteed aan de vraag hoe de vergoeding moet worden berekend indien het bedrag van de inschrijving gesteund is op een fictief totaal dat significant afwijkt van de uiteindelijke waarde van de opdracht.
Voor het Gewest leidt het geen twijfel dat de wetgever het principe van de forfaitaire
schadevergoeding op het bedrag van de inschrijving 'over de ganse lijn' heeft willen doortrekken 'uit vrees voor lange procedures en overdreven hoge schadevergoedingen'. Deze
redenering kan evenwel niet worden gevolgd: het bewijs van het totale bedrag van de uiteindelijke bestelling is relatief eenvoudig, alleszins wanneer de overheid daaraan loyaal
meewerkt, en het forfaitair barema van 10 pct. blijft behouden.
Eveneens ten onrechte pleit het Gewest dat de interpretatie van de aannemer 'contra legem' is. De uitlegging van artikel 12, §1, W. 14 juli 1976 in functie van haar toepassing
van artikel 1382 B.W. maakt in tegendeel een interpretatie uit 'conform de wet'. Ook het
forfaitair karakter van de schadevergoeding blijft behouden: de rechter hoeft enkel nog
vast te stellen voor welk totaal bedrag er uiteindelijk bestellingen geplaatste werden. In
principe vergt dit een zeer eenvoudige bewijsvoering.
Door rekening te houden met de daadwerkelijke waarde van de opdracht, zoals na de
gunning uitgevoerd, houdt de rechter geen rekening met een gebeurtenis die vreemd is aan
de onrechtmatige daad en aan de schade.
Het Gewest betoogt dat de aannemer niet bewijst dat hem hetzelfde bedrag van bestellingen zou gegund worden als aan zijn concurrent die de gunning verwierf.
Ten aanzien van 'het verlies van een kans' mag men geen zware eisen stellen t.a.v. de
zekerheid van de schade, omdat zulk een bewijslast onverenigbaar is met het wezen zelf
van het vergoeden van 'het verlies van een kans', wat bij definitie onzeker is. Immers, de
benadeelde de bewijslast opleggen van de goede uitkomst van de kans zou elke aanspraak
uit een dergelijk verlies uitsluiten. De schade is geleden van zodra de actuele toestand van
de benadeelde minder gunstig is dan de toestand waarin hij zou hebben verkeerd in de hypothese dat de onrechtmatige daad niet zou zijn tussengekomen. Hij zou in deze laatste
toestand de hoop hebben gehad op het boeken van een winst of het ontspringen van een
verlies (...).
Het staat bijgevolg vast en kan wettelijk niet betwist worden dat de door de aannemer
tengevolge van de fout van de overheid verloren kans tot het krijgen van evenveel opdrachten als zijn concurrenten ernstig en reëel is.
Het Gewest brengt geen element bij waaruit zou moeten blijken dat aan de aannemer
minder opdrachten zouden zijn gegeven dan aan de begunstigde concurrent. De bewering
dat de kwaliteit van de werken van de aannemer minder zou geweest is een loutere veronderstelling, die op geen enkel element steunt.
De omstandigheid dat - theoretisch - de aannemer slechts recht had op het contractuele
minimum aan bestellingen, doet niets af aan de vaststelling dat er blijkbaar - daadwerkelijk - meer bestellingen werden geplaatst bij de begunstigde concurrent (...).
In casu spreekt het Gewest als dusdanig niet tegen dat de waarde van de opdracht het
bedrag van de inschrijving op significante wijze overstijgt.
De forfaitaire schadevergoeding van 10 pct. dient bijgevolg berekend te worden op basis van de totale waarde van de mislopen opdracht, aan de prijs die de uitgewonnen aannemer zou bekomen hebben. Deze waarde bekomt men door de totale prijs voor de daadwerkelijke uitgevoerde bestellingen te vermenigvuldigen met de verhouding tussen het
bedrag van de inschrijving van de uitgewonnen aannemer en het bedrag van de inschrijving van de aannemer aan wie het contract gegund werd (in casu 62.894.100/69.894.500
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of 90 pct.). Op dit punt dient het bestreden vonnis hervormd".
Grieven
Krachtens artikel 12 van de wet van 14 juli 1976 betreffende de overheidsopdrachten
voor aanneming van werken, leveringen en diensten, "wanneer de bevoegde overheid beslist de opdracht te gunnen, moet deze worden toevertrouwd aan de inschrijver die de
laagste regelmatige inschrijving heeft ingediend op straffe van schadeloosstelling vastgesteld op 10 pct. van het bedrag van deze inschrijving".
De schadeloosstelling van 10 pct. dient dus te worden berekend - welke ook de opdracht moge zijn - op het bedrag van de laagste regelmatige inschrijving zelf, m.a.w. op
het bedrag op grond waarvan de offertes werden gerangschikt, met uitsluiting van het bedrag van de werkelijk uitgevoerde werken.
De schadeloosstelling van 10 pct. heeft immers een forfaitair karakter en sluit elke appreciatie door de hoven en rechtbanken uit.
Door te stellen dat de schadevergoeding van 10 pct., die een toepassing vormt van artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek, dient te worden berekend op de "bedragen waarvoor in werkelijkheid werd ingeschreven" aan de prijs die door de geweerde inschrijver
zou zijn bekomen, schendt het aangevochten arrest de bepalingen geviseerd in het middel,
meer bepaald artikel 12, §1, van de wet van 14 juli 1976 dat, wat de schade betreft, afwijkt van de gemeenrechtelijke schadevergoedingsregel van de artikelen 1382 en 1383
Burgerlijk Wetboek die ten onrechte door het arrest wordt toegepast voor de berekeningsbasis van de schade zodat laatstgenoemde twee bepalingen eveneens geschonden zijn.

(...)
IV. Beslissing van het Hof
Eerste middel
Overwegende dat, krachtens het te dezen toepasselijke artikel 12, §1, eerste
lid, van de wet van 14 juli 1976 betreffende de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten, wanneer de bevoegde overheid beslist de opdracht te gunnen, deze moet toevertrouwd worden aan de inschrijver
die de laagste regelmatige inschrijving heeft ingediend op straffe van schadeloosstelling, vastgesteld op 10 pct. van het bedrag van deze inschrijving;
Dat deze bepaling van toepassing is niet alleen op opdrachten voor een totale
prijs maar ook op opdrachten volgens prijslijst, waarbij de eenheidsprijzen voor
prestaties forfaitair zijn, maar niet de hoeveelheden van de te verrichten prestaties;
Dat de opdracht waarbij het bestuur naast de forfaitaire eenheidsprijzen enkel
het minimum en het maximum van de te verrichten prestaties aangeeft, zodat het
bestuur de hoeveelheid van de uit te voeren prestaties voor elke bestelling kan
vastleggen in verhouding tot de op dat ogenblik bestaande behoefte, de zogenaamde bestellingsopdracht, ook een opdracht volgens prijslijst is;
Dat in dat laatste geval, het bedrag van de inschrijving dat als basis dient voor
de berekening van de forfaitaire schadevergoeding, enkel kan vastgesteld worden
op grond van de eenheidsprijs en de minimumhoeveelheid die in de opdracht is
bepaald;
Dat, behoudens wanneer het bestuur dit minimum kennelijk onredelijk laag
heeft bepaald, de meerdere hoeveelheid voor de inschrijver op het ogenblik van
de inschrijving louter hypothetisch is;
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Overwegende dat het arrest beslist dat de forfaitaire schadevergoeding van 10
pct. dient berekend te worden op basis van de totale waarde van de mislopen opdracht, aan de prijs die de uitgewonnen aannemer zou bekomen hebben, dit is: de
bedragen waarvoor in werkelijkheid werd ingeschreven, namelijk voor het totaal
van de effectieve bestellingen voor lot 10 Brussel - Hoofdstad bij de firma Van
Ceulebroeck aan de prijs die (verweerster) zou hebben bekomen, wat te dezen
betekent dat het totaal Van Ceulebroeck vermenigvuldigd wordt met 90 pct.;
Dat het arrest aldus artikel 12, §1, eerste lid, van de wet van 14 juli 1976
schendt;
Dat het middel gegrond is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Vernietigt het bestreden arrest;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigd arrest;
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
over;
Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Antwerpen.
29 september 2005 - 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Bresseleers, advocaat-generaal – Advocaten:
mrs. De Gryse en Verbist.

Nr. 468
1° KAMER - 29 september 2005

OVERHEIDSOPDRACHTEN (WERKEN. LEVERINGEN. DIENSTEN) - WERKEN
- GEMENGDE OPDRACHT - OPDRACHT VOLGENS PRIJSLIJST - GEBODEN EENHEIDSPRIJS - ONJUISTE
VERMENIGVULDIGING - VERBETERING - BINDEND FORFAITAIR GEDEELTE VAN DE OVEREENKOMST.
Wanneer, bij een overheidsopdracht waarvan bepaalde posten volgens prijslijst zijn, in de
inschrijving het product van de eenheidsprijs en de vermoedelijke hoeveelheid verkeerd
was, wordt, door de in de inschrijving vermelde eenheidsprijs toe te passen op de
uiteindelijk verwerkte hoeveelheden, het bindend forfaitair gedeelte van de overeenkomst
in de regel niet gewijzigd1. (Art. 1134 B.W.; Art. 33 K.B. 22 april 1977; thans art. 99 K.B. 8
jan. 1996)
(VLAAMS GEWEST T. ALONCO N.V.)

ARREST

(A.R. C.04.0086.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 10 oktober 2003 gewezen
1 M.A. FLAMME, noot bij Luik, 10 juli 1957, J.T. 1958, (435) 438,VII.
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door het Hof van Beroep te Gent.
II. Rechtspleging voor het Hof
Afdelingsvoorzitter Robert Boes heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guido Bresseleers heeft geconcludeerd.
III. Middel
Eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.
I. IV. Beslissing van het Hof
1.1. 1. Eerste onderdeel
Overwegende dat, anders dan het onderdeel aanvoert, het arrest de toepassing
van de artikelen 31 en 33 van het koninklijk besluit van 22 april 1977 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten,
niet terzijde schuift op grond van de overweging dat dit verplichtingen van de
overheid zou uithollen, dat het bestuur zijn verplichtingen ernstig zou moeten naleven en zich niet zomaar kan ontlasten van haar aansprakelijkheid;
Dat het arrest zijn beslissing laat steunen op de aard van de overeenkomst die
het als een gemengde overeenkomst bestempelt en op het oordeel dat, wanneer
de rekenfout betrekking heeft op een onderdeel van de aanneming tegen eenheidsprijs en daarbij niet geraakt wordt aan de opgegeven en overeengekomen,
met de hand voluit in letters geschreven eenheidsprijzen, er niets is dat belet om,
lopende de uitvoering, de eerder begane rekenfouten recht te zetten en die posten
correct te verrekenen;
Dat het onderdeel feitelijke grondslag mist;
2. Tweede onderdeel
Overwegende dat anders dan het onderdeel aanvoert, het arrest zijn beslissing
niet laat steunen op het oordeel "zo het dan al juist is dat inschrijvers zich jegens
het bestuur niet kunnen beroepen op mogelijke vormgebreken, fouten of leemten
in hun inschrijving, dan nog is dit slechts het geval binnen de procedure van toewijzing";
Dat het arrest zijn beslissing laat steunen op het oordeel dat:
1. precies omdat het hier over een gemengde overeenkomst gaat, aan de totaalsom van de inschrijving, alhoewel eerste criterium voor de uiteindelijke toewijzing, niet het absoluut karakter kan gegeven worden dat eiser eraan geeft;
2. wanneer, zoals te dezen, de rekenfout betrekking heeft op een onderdeel van
de aanneming tegen eenheidsprijs en wanneer daarbij niet geraakt wordt aan de
opgegeven en overeengekomen, met de hand voluit in letters geschreven eenheidsprijzen, er niets is dat belet, om lopende de uitvoering, de eerdere begane
rekenfouten recht te zetten en die posten correct te verrekenen; op die wijze immers niet geraakt wordt aan de essentie van dat onderdeel van de overeenkomst:
een aanneming tegen vaste eenheidsprijzen, waarin aan de hand van die overeengekomen prijzen, de finaal reëel uitgevoerde hoeveelheden worden verrekend;
Dat het onderdeel feitelijke grondslag mist;

1772

HOF VAN CASSATIE

29.9.05 - Nr. 468

3. Derde onderdeel
Overwegende dat het arrest vaststelt dat verweerster twee materiële vergissingen heeft begaan door de opgegeven vermoedelijke hoeveelheden te vermenigvuldigen met een duizendtal in de plaats van een tienduizendtal in tegenstelling
tot de desbetreffend opgegeven voluit in letters geschreven eenheidsprijzen;
Dat het arrest beslist dat de overeenkomst een gemengde overeenkomst is;
Overwegende dat, krachtens artikel 5, §1, van het koninklijk besluit van 22
april 1977, onderscheid wordt gemaakt tussen de opdracht voor een totale prijs,
de opdracht volgens prijslijst, de opdracht op grond van gecontroleerde uitgaven
en de gemengde opdracht;
Dat, krachtens paragraaf 5 van hetzelfde artikel, in de gemengde opdrachten de
prijzen worden vastgesteld volgens de verschillende wijzen als bepaald in de paragrafen 2 tot 4;
Overwegende dat het onderdeel niet preciseert hoe en waardoor het arrest artikel 5 van het voormeld koninklijk besluit dat in verschillende wijzen van prijsbepaling voor gemengde overeenkomsten voorziet, schendt;
Dat het onderdeel in zoverre niet ontvankelijk is;
Overwegende dat, wanneer zoals te dezen, bepaalde posten van de overheidsopdracht volgens prijslijst zijn, en de in de inschrijving vermelde eenheidsprijs
wordt toegepast op de uiteindelijk verwerkte hoeveelheden, het bindend forfaitair gedeelte van de overeenkomst in de regel niet wordt gewijzigd, zelfs wanneer in de inschrijving het product van de eenheidsprijs en de vermoedelijke hoeveelheid verkeerd was;
Overwegende verder dat de appèlrechters de vordering gegrond achten op
grond van de redenen dat:
1. de aannemingsovereenkomst te dezen een gemengde overeenkomst is, met,
enerzijds, posten die forfaitair en onveranderlijk zijn, en, anderzijds, posten met
vermoedelijke hoeveelheden waarvan slechts de eenheidsprijzen vast en onveranderlijk zijn;
2. door het gemengd karakter van de overeenkomst de totaalsom van de inschrijving, die weliswaar geldt als eerste criterium voor de uiteindelijke toewijzing, niet absoluut is;
3. de litigieuze rekenfout in de inschrijving van verweerster betrekking heeft
op een onderdeel van de aanneming tegen eenheidsprijs;
4. de gehanteerde eenheidsprijzen normaal gangbare prijzen blijken te zijn;
5. door de vaste overeengekomen eenheidsprijs, die overeenstemt met de opgegeven en met de hand voluit in letters geschreven eenheidsprijs, van de litigieuze posten toe te passen op de finaal reëel uitgevoerde hoeveelheden, niet geraakt wordt aan de essentie van dat onderdeel van de overeenkomst, zijnde een
aanneming tegen vaste eenheidsprijzen;
Dat het arrest aldus de aangewezen wettelijke bepalingen niet schendt;
Dat het onderdeel in zoverre niet kan worden aangenomen;
OM DIE REDENEN,
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HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiser in de kosten.
29 september 2005 - 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Bresseleers, advocaat-generaal – Advocaten:
mrs. Simont en Geinger.

Nr. 469
1° KAMER - 30 september 2005

1º HUWELIJKSVERMOGENSSTELSELS — GERECHTELIJKE SCHEIDING
VAN GOEDEREN - GEMEENSCHAP VAN AANWINSTEN - ONTBINDING VAN DE
HUWELIJKSGEMEENSCHAP - VEREFFENING - REGELING VAN DE VERGOEDINGEN.
2º ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING VAN TAFEL EN BED — GEVOLGEN
T.A.V. DE GOEDEREN - SCHEIDING VAN GOEDEREN - GEMEENSCHAP VAN AANWINSTEN ONTBINDING VAN DE HUWELIJKSGEMEENSCHAP - VEREFFENING - REGELING VAN DE
VERGOEDINGEN.
1º en 2° Telkens als een bedrag uit de gemeenschap wordt genomen om persoonlijke
schulden of lasten van een van de echtgenoten te voldoen, zoals de prijs van zijn eigen
onroerend goed, is hij daarvoor vergoeding verschuldigd; omgekeerd, indien een
onroerend goed dat aan een van de echtgenoten toebehoorde, wordt verkocht, en de
prijs daarvan in de gemeenschap is gestort, zonder wederbelegging, wordt die prijs uit de
gemeenschap voorafgenomen ten voordele van de echtgenoot die eigenaar was van het
verkochte onroerend goed. (Artt. 1433, 1437 en 1528 oud B.W.)
(B. T. V.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.04.0206.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, dat op 23 juni 2003 is gewezen
door het Hof van Beroep te Bergen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Christian Storckheeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.
III. Middelen
Eiser voert twee middelen aan:
(...)
2. Tweede middel
Geschonden wetsbepalingen
- de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 1433, 1436, 1437, 1468 tot 1491, 1493, 1498, 1499 en 1528 van genoemd
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wetboek.
Aangevochten beslissingen en redenen
Het bestreden arrest zegt dat verweerster "op de gemeenschap van aanwinsten een
schuldvordering van 996.230 frank bezit, die overeenkomt met het bedrag van de bij 'Krefima' aangegane lening die zij met eigen gelden heeft terugbetaald, en dat de gemeenschap
van aanwinsten op verweerster een schuldvordering van 263.059 frank bezit".
Die beslissing is gegrond op alle redenen die hier geacht worden volledig weergegeven
te zijn en inzonderheid op de volgende redenen:
"IV. Wat betreft de bijzondere rekening van (verweerster) ten aanzien van de gemeenschap van aanwinsten.
Het staat niet vast en het wordt niet betwist dat (verweerster) op 12 september 1978 in
een openbare verkoop te Naast een onroerend goed heeft gekocht voor de prijs van
1.147.500 BEF. (Eiser) betwist niet dat het hier een eigen goed van zijn vrouw betreft, zoals blijkt uit de vereffeningstaat;
Het staat tevens vast dat beide echtgenoten, om dat eigen onroerend goed van de echtgenote te kopen, bij de vennootschap 'Krefima' een lening van 1.8000.000 BEF hebben
aangegaan, die in maandelijkse schijven van 19.665 BEF moest worden afgelost gedurende twintig jaar (...);
Het blijkt dus dat die lening heeft gediend voor de financiering van een eigen onroerend
goed van de echtgenote in de verhouding van 1.147.500/1.800.000 = 63,7 pct.
Ten slotte stat het vast dat (verweerster) dat onroerend goed te Naast heeft verkocht op
27 juni 1980 en dat zij de opbrengst van die verloop heeft gebruikt voor de afbetaling van
het saldo van de lening (1.563.941 BEF) die een schuld van de gemeenschap van aanwinsten vormde;
Daaruit volgt dat met het vermogen van de echtgenote ongetwijfeld een schuld van de
gemeenschap van aanwinsten is terugbetaald tot beloop van 996.230 BEF (1.563.941 BEF
x 63,7 pct.);
Uit geen enkel gegeven kan worden opgemaakt dat het saldo van de prijs van de verkoop van 27 juni 1980 heeft gediend om andere schulden van de gemeenschap van aanwinsten af te betalen;
De gemeenschap van aanwinsten is dus dat bedrag van 996.230 BEF verschuldigd aan
(verweerster);
Zoals (eiser) echter suggereert in zijn conclusie, gebiedt die logica dat de gemeenschap
van aanwinsten tegenover (verweerster) beschikt over een recht op vergoeding tot beloop
van 63,7 pct. van de eenentwintig maandelijks, van september 1978 tot juni 1980 terugbetaalde bedragen van de 'Krefima'-lening ofwel 63,7 pct. van (21 x 19.665 BEF) of
263,059 BEF".
Grieven
2.1. Eerste onderdeel
Het bestreden arrest stelt vast dat de gemeenschap van aanwinsten de aankoop van een
eigen onroerend goed van verweerster heeft gefinancierd tot beloop van 1.147.500 BEF.
Overigens stelt het tevens vast dat met de opbrengst van de verkoop van een eigen onroerend goed van eiseres het saldo is betaald van een door beide echtgenoten aangegane lening (namelijk 1.563.941 BEF) die een schuld van de gemeenschap van aanwinsten vormde.
Het stelt aldus vast dat uit de gemeenschap van aanwinsten een bedrag van 1.147.500
BEF is genomen voor de betaling van de prijs van een eigen onroerend goed van verweerster. Krachtens het oud artikel 1437 van het Burgerlijk Wetboek, dat bij het oud artikel
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1528 van dat wetboek van toepassing is verklaard op de gemeenschap van aanwinsten die
geregeld wordt door de vroegere artikelen 1498 en 1499 van genoemd wetboek, was verweerster daarvoor vergoeding verschuldigd aan de gemeenschap van aanwinsten.
Anderzijds stelt het bestreden arrest vast dat de prijs van de verkoop van een aan verweerster toebehorend onroerend goed is gestort tot kwijting van een schuld van de gemeenschap van aanwinsten (zonder wederbelegging) tot beloop van 1.563.941 BEF).
Krachtens de vroegere artikelen 1433, 1470 en 1493 van het Burgerlijk Wetboek, die bij
het oud artikel 1528 van dat wetboek van toepassing zijn verklaard op de in de vroegere
artikelen 1498 en 1499 bedoelde gemeenschap van aanwinsten, had verweerster het recht
dat bedrag vooruit te nemen uit het vermogen van de gemeenschap van aanwinsten.
Daaruit volgt dat het bestreden arrest niet zonder de hierboven aangegeven wetsbepalingen te schenden, heeft kunnen zeggen, enerzijds, dat de gemeenschap van aanwinsten
een bedrag van 996.230 BEF verschuldigd was aan verweerster maar, anderzijds, dat de
gemeenschap van aanwinsten tegenover verweerster slechts op een recht op vergoeding
beschikte tot beloop van een bedrag van 263.059 BEF (schending van alle in het middel
vermelde wetsbepalingen, met uitzondering van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het
Burgerlijk Wetboek).
(...)
2.2. Tweede onderdeel
(...)

IV. Beslissing van het Hof
(...)
2. Tweede middel
2.1. Eerste onderdeel
Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan blijkt dat
de partijen op 27 augustus 1960 zijn gehuwd onder de regeling van scheiding
van goederen, aangevuld met een gemeenschap van aanwinsten, die geregeld
werd door de vroegere artikelen 1498 en 1499 van het Burgerlijk Wetboek en dat
die regeling achteraf niet is gewijzigd;
Overwegende dat naar luid van het oud artikel 1528 van het Burgerlijk Wetboek, de bedongen gemeenschap onderworpen blijft aan de regels van de wettelijke gemeenschap, voor alle gevallen waarin het contract daarvan niet stilzwijgend of uitdrukkelijk afwijkt;
Overwegende, enerzijds, dat, krachtens artikel het oud artikel 1437 van dat
wetboek, telkens als een bedrag uit de gemeenschap wordt genomen om persoonlijke schulden of lasten van een van de echtgenoten te voldoen, zoals de
prijs van een eigen onroerend goed, hij daarvoor vergoeding verschuldigd is;
Dat, anderzijds, het oud artikel 1433 van genoemd wetboek bepaalt dat, indien
een onroerend goed dat aan een van de echtgenoten toebehoorde, verkocht is, en
de prijs daarvan in de gemeenschap is gestort, zonder wederbelegging, die prijs
uit de gemeenschap wordt voorafgenomen ten voordele van de echtgenoot die eigenaar was van het verkochte onroerende goed;
Overwegende dat het bestreden arrest vaststelt, enerzijds, "dat (verweerster) op
12 september 1978 (...) een onroerend goed (...) heeft gekocht voor de prijs van
1.147.500 BEF" en "dat beide echtgenoten, om dat eigen onroerend goed van
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(verweerster) te kopen, een lening van 1.800.000 BEF hebben aangegaan (...),
die in maandelijkse schijven van 19.665 BEF moest worden afgelost gedurende
twintig jaar", anderzijds, dat verweerster in 1980 dat onroerend goed heeft verkocht en de prijs "heeft gebruikt voor de betaling van het saldo van de lening
(1.153.941 BEF), die een schuld van de gemeenschap van aanwinsten vormde";
Dat, gelet op de die vaststellingen, het bestreden arrest niet zonder de artikelen
1433 en 1437 van het Burgerlijk Wetboek te schenden, op de in het middel weergegeven gronden heeft kunnen beslissen dat de gemeenschap van aanwinsten aan
verweerster een bedrag van 996.230 BEF verschuldigd was maar dat zij tegenover haar een recht op vergoeding had voor niet meer dat het bedrag van 263.059
BEF;
Dat het onderdeel gegrond is;
Overwegende dat er geen grond bestaat tot onderzoek van het tweede onderdeel, dat niet tot ruimere cassatie kan leiden;
En overwegende dat de uit te spreken vernietiging de vernietiging tot gevolg
heeft van het arrest van 26 april 2005, daar het, in zoverre het beslist dat "de
schuldvordering van 2.812.624 BEF die (verweerster) bezit rechtvaardigt dat de
onroerende goederen (die het omschrijft) aan haar worden toegewezen tot betaling van die schuldvordering" en dat "derhalve de vordering (van eiser) die ertoe
strekt zich die onroerende goederen bij voorrang te doen toewijzen, niet gegrond
is", het gevolg is van het bestreden arrest;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het zegt, enerzijds, "dat (verweerster)
op de gemeenschap van aanwinsten een schuldvordering van 996.230 BEF
bezit", anderzijds, dat "de gemeenschap van aanwinsten op (verweerster) een
schuldvordering van 263.059 BEF bezit, en "de partijen naar de notarissen Leclercq en Claeys verwijst om de vereffeningstaat te wijzigen overeenkomstig" die
bepalingen;
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige;
Vernietigt het arrest van 26 april 2005, in zoverre het zegt "dat het woonhuis
met aanhorigheden en tuin en een op de plaats "Longs Prés" gelegen stuk grond,
die omschreven zijn onder punt 12.2 van het op 10 januari 2001 opgemaakte proces-verbaal van opening van de verdelingsverrichtingen, aan (verweerster) zullen
worden toegewezen tot betaling van haar schuldvordering" die het vaststelt op
2.812.684 BEF en in zoverre het de vordering van eiser die ertoe strekt op zich
die onroerende goederen bij voorrang te doen toekennen, afwijst;
Beveelt dat van het arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest en van het gedeeltelijk nietig verklaarde arrest;
Veroordeelt eiser in de helft van de kosten houdt de overige helft aan voor uitspraak daaromtrent door de feitenrechter;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.
30 september 2005 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Echement, afdelingsvoorzitter – Ver-
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slaggever: de h. Storck – Gelijkluidende conclusie van de h. Genicot, advocaat-generaal –
Advocaten: mrs. Draps en Heenen.

Nr. 470
1° KAMER - 30 september 2005

VENNOOTSCHAPPEN — HANDELSVENNOOTSCHAPPEN — ALGEMEEN BEGRIP - VOORWERP - VOORDEEL - BEKWAAMHEID - BEVOEGDHEID VAN DE ORGANEN OM DE
VENNOOTSCHAP TE VERBINDEN - PERKEN – BORGTOCHT.
De bekwaamheid van de vennootschap en de bevoegdheid van haar organen om haar
rechtsgeldig te verbinden zijn beperkt tot de handelingen die de vennoten een
rechtstreeks of onrechtstreeks vermogensvoordeel bezorgen. (Art. 1, eerste lid
Vennootschappenwet)
(ASCOTT INVESTISSEMENTS N.V. T. BRASSERIES ALKEN-MAES BROUWERIJEN ALKEN-MAES N.V. t.a.v. L. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.04.0399.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, dat op 22 maart 2004 is gewezen
door het Hof van Beroep te Luik.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Christine Matray heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.
III. Middelen
Eiseres voert twee middelen aan. Het tweede luidt als volgt:
Geschonden wetsbepalingen
- het artikel 1, eerste lid, van het wetboek van vennootschappen (oud artikel 1832 van
het Burgerlijk Wetboek);
- de artikelen 1349 en 1353 van het Burgerlijk Wetboek
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest verwerpt het middel dat eiseres hieruit afleidde dat de litigieuze
borgtocht door haar was aangegaan zonder enige tegenprestatie en zonder dat zij enig belang had in de vennootschap waaraan de borgtocht was gegeven, zodat zij louter om niet
had gehandeld en die handeling derhalve niet aan haar kon worden tegengesteld wegens
het op de handelsvennootschappen toepasselijke beginsel van de wettelijke specialiteit, op
grond:
"Dat die borgtocht niet zonder tegenprestatie is gesteld, aangezien het niet wordt betwist dat X. D. tevens gedelegeerd bestuurder was van een naamloze vennootschap Espace Lulay, huurster van de b.v.b.a. Les Messes de minuit".
Grieven
Krachtens artikel 1, eerste lid, van het Wetboek van vennootschappen (oud artikel 1832
van het Burgerlijk Wetboek) heeft een vennootschap tot doel een of meer nauwkeurig om-
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schreven activiteiten uit te oefenen en het oogmerk aan de vennoten een rechtstreeks of
onrechtstreeks vermogensvoordeel te bezorgen. Die bepaling vormt de grondslag van het
beginsel van de wettelijke specialiteit die een algemene beperking aanbrengt aan de bekwaamheid van de rechtspersonen, of meer bepaald aan de bevoegdheid van de organen
ervan, in die zin dat handelsvennootschappen enkel kunnen worden opgericht met het oog
op de exploitatie van een winstgevende activiteit.
De miskenning van het beginsel van de wettelijke specialiteit impliceert dat de vennootschap geen verbintenis heeft aangegaan jegens derden die profijt zouden willen trekken uit de onrechtmatig verrichte handeling.
Het vereiste dat handelsvennootschappen winst moeten nastreven impliceert dat de
door hen verrichte handelingen voor de vennoten een rechtstreeks of onrechtstreeks vermogensvoordeel moeten opleveren.
Daar het bestreden arrest het bestaan van een dergelijke tegenprestatie enkel hieruit afleidt dat X. D., afgevaardigd bestuurder van eiseres, tevens afgevaardigd bestuurder is van
de naamloze vennootschap Espace Lulay, huurster van de b.v.b.a. Messes de Minuit,
waaraan de borgtocht was gegeven, terwijl de n.v. Espace Lulay helemaal geen partij is
bij de verbintenissen die voortvloeien uit het gewaarborgde krediet en die de grondslag
van het geschil vormen, miskent dat arrest het in artikel 1, eerste lid, van het Wetboek van
vennootschappen vastgelegde beginsel van de wettelijke specialiteit.
Aldus verbindt het arrest bovendien aan de omstandigheid dat X. D., afgevaardigd bestuurder van eiseres, tevens afgevaardigd bestuurder van de naamloze vennootschap Espace Lulay was, een gevolgtrekking die op grond ervan geenszins kan worden verantwoord,
namelijk dat de betwiste akte borgstelling wel degelijk een tegenprestatie inhield voor eiseres, zodat het arrest het wettelijk begrip feitelijk vermoeden miskent en derhalve de artikelen 1349 en 1353 van het Burgerlijk Wetboek schendt.

IV. Beslissing van het Hof
1. Tweede middel
Overwegende dat artikel 1, eerste lid, van het Wetboek van vennootschappen
bepaalt dat een vennootschap wordt opgericht door een contract op grond waarvan twee of meer personen overeenkomen iets in gemeenschap te brengen met
als doel één of meer nauwkeurig omschreven activiteiten uit te oefenen en met
het oogmerk aan de vennoten een rechtstreeks of onrechtstreeks vermogensvoordeel te bezorgen;
Dat, krachtens die bepaling, de bekwaamheid van de vennootschap en de bevoegdheid van haar organen om haar rechtsgeldig te verbinden beperkt zijn tot
de handelingen die de vennoten een dergelijk voordeel bezorgen;
Overwegende dat het bestreden arrest vaststelt dat aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Les Messes de Minuit een krediet van
6.447.800 BEF is verstrekt door de naamloze vennootschap Société commerciale
et de crédit, dat verweerster zich borg gesteld heeft voor de verbintenissen van
de vennootschap Les Messes de Minuit en dat de afgevaardigd bestuurder van eiseres voor haar een borgtocht heeft aangegaan tot dekking van de verplichtingen
als borg van verweerster, maar dat eiseres betwist door die handeling verbonden
te zijn;
Overwegende dat het arrest, dat, om te zeggen dat de borgtocht niet zonder tegenprestatie is aangegaan, zich beperkt tot de vermelding dat de afgevaardigd
bestuurder van eiseres "tevens afgevaardigd bestuurder was van een naamloze
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vennootschap Espace Lulay, huurster van de vennootschap Les Messes de Minuit", terwijl het overigens niet vaststelt dat uit het gewaarborgde krediet enige
verplichting is ontstaan voor de naamloze vennootschap Espace Lulay, zijn beslissing niet naar recht verantwoordt;
Dat, in zoverre, het middel gegrond is;
De overige grieven:
Overwegende dat er geen grond bestaat tot onderzoek van het eerste middel
dat niet kan leiden tot ruimere cassatie;
Overwegende dat er grond bestaat om het arrest bindend te verklaren voor de
te dien einde voor het Hof opgeroepen partijen;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het eiseres veroordeelt om met ingang van 16 december 1999 aan verweerster het bedrag van 101.574,90 euro,
vermeerderd met de interest tegen de wettelijke rentevoet, te betalen en haar veroordeelt in de kosten;
Verklaart het arrest bindend voor C. L. en X. D.;
Beveelt dat van het arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest;
Houdt de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent over aan de feitenrechter;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Bergen.
30 september 2005 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Echement, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: mevr. Matray – Gelijkluidende conclusie van de h. Genicot, advocaat-generaal
– Advocaat: mr. Draps.

Nr. 471
1° KAMER - 30 september 2005

1º FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK
AKKOORD — GEVOLGEN (PERSONEN, GOEDEREN, VERBINTENISSEN) WEDERKERIGE SCHULDEN - FAILLISSEMENT VAN EEN SCHULDENAAR - SCHULDVERGELIJKING VOORWAARDEN - SAMENHANG - BEGRIP - FEITELIJKE BEOORDELING.
2º SCHULDVERGELIJKING - WEDERKERIGE SCHULDEN - FAILLISSEMENT VAN
EEN SCHULDENAAR - SCHULDVERGELIJKING - VOORWAARDEN - SAMENHANG - BEGRIP - FEITELIJKE
BEOORDELING.
1º en 2° Op grond van een feitelijke beoordeling van de gegevens van de zaak heeft het
arrest wettig kunnen beslissen dat er geen samenhang bestaat tussen, enerzijds, de
verplichting die een vennootschap jegens de leverende vennootschap heeft wegens de
niet-betaling van de prijs voor de geleverde koopwaar, en, anderzijds, de verplichting van
laatstgenoemde tot vergoeding van de door de eerstgenoemde vennootschap geleden
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schade die het gevolg is van de precontractuele fout die de tweede vennootschap zelf
begaan heeft bij de besprekingen voor de oprichting van de eerste vennootschap voor
haar faillissement1.
(GB RETAIL ASSOCIATES n.v. T. Gustin J-M, handelend in zijn hoedanigheid van curator van het faillissement van
Bouch'Art N.V. t.a.v. Van Malleghem F., handelend in zijn hoedanigheid van curator van het faillissement van Mazpri N.V.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.04.0513.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen de arresten, die op 13 januari 2003 en 8
maart 2004 zijn gewezen door het Hof van Beroep te Bergen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Christine Matray heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.
III. Middelen
Eiseres voert een middel aan:
Geschonden wetsbepalingen
- het artikel 149 van de Grondwet
- de artikelen 1234, 1289, 1291 en 1298 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 444, 445 en 561 van de wet van 18 april 1851 op het faillissement, de
bankbreuk en de opschorting van betaling, opgenomen in boek III van het Wetboek van
Koophandel, zoals zij van kracht waren voor de opheffing ervan bij artikel 149 van de
Faillissementswet van 8 augustus 1997 en, voor zoveel nodig, 16, 17, 22 en 99 van de
Faillissementswet van 8 augustus 1997.
Aangevochten beslissingen
Na in zijn arrest van 13 januari 2003 te hebben overwogen:
"Indien de precontractuele fout niet was begaan en indien de overeenkomst niet was gesloten, de naamloze vennootschap Bouch'Art niet had moeten worden opgericht, de prijs
voor de afkoop van het materieel en de vergoeding voor de klandizie niet had moeten betalen en geen zuiver verlieslatende investeringen in renovaties had moeten doen".
zegt het Hof van Beroep te Bergen in zijn arrest van 8 maart 2004 voor recht dat er
geen grond bestaat tot gerechtelijke schuldvergelijking tussen de onderscheiden schuldvorderingen van de partijen. Het baseert zich hiervoor op de volgende overwegingen:
"Dat het Hof van Cassatie nog altijd beklemtoont dat er een nauwe samenhang tussen
de schuldvorderingen dient te bestaan en dat ze één enkele oorzaak dienen te hebben;
Dat algemeen wordt aangenomen dat de aansprakelijkheid voor de culpa in contrahendo in de regel een buitencontractuele is;
Dat in casu de quasidelictuele fout die ten laste van (eiseres) in aanmerking genomen
is, is begaan voor de totstandkoming van de tussen de partijen gesloten franchiseovereenkomst, wat weliswaar een schijn van samenhang schept;
1 Vgl: noch het bestaan van een faillissement noch het feit dat de wederkerige schuldvorderingen en
schulden, ongeacht of zij hun oorsprong vinden in een overeenkomst dan wel in een onrechtmatige
daad, een verschillende aard hebben sluit op zich de mogelijkheid van schuldvergelijking uit,
aangezien de samenhang die ertussen moet bestaan voortvloeit uit hun juridische en objectieve
onderlinge afhankelijkheid (Cass., 25 mei 1989, A.R. 8364, nr. 547).
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Dat samenhang evenwel een organische band tussen de wederkerige verplichtingen impliceert; dat de ene ondenkbaar is zonder de andere;
Dat in casu de contractuele verplichting van de franchisenemer perfect kan bestaan zonder de quasidelictuele fout van (eiseres );
Dat (eiseres) dus vergeefs betoogt dat de schuld wegens de levering van koopwaar niet
zou bestaan indien zij de tegen haar in aanmerking genomen fout in contrahendo niet had
begaan;
Dat de quasidelictuele schuld van (eiseres) niet is ontstaan naar aanleiding van de uitvoering van de overeenkomst; dat zij is ontstaan voor de totstandkoming van die overeenkomst;
Dat de band tussen de quasidelictuele fout van (eiseres) en de contractuele schuld van
de failliete vennootschap te dezen van puur feitelijke aard is en, in strijd met wat (eiseres)
betoogt, in geen geval een juridische samenhang doet ontstaan, aangezien er tussen de
verplichtingen geen enkele wederkerigheid bestaat;
Dat immers het aan de failliete vennootschap toekomende recht op vergoeding los staat
van haar verplichting om haar contractuele verbintenissen na te komen".
Grieven
1. Eerste onderdeel
Het arrest van 13 januari 2003 beslist, enerzijds, dat, "indien de precontractuele fout
niet was begaan, en indien de (franchise)overeenkomst niet was gesloten, de (failliete vennootschap) niet had moeten worden opgericht, de prijs voor de afkoop van het materieel
en de vergoeding voor de klandizie niet had moeten betalen en geen zuiver verlieslatende
investeringen in renovaties had moeten doen". Aldus stelt het een rechtstreeks oorzakelijk
verband vast tussen de door de failliete vennootschap ten gevolge van haar oprichting geleden schade en de aan eiseres verweten precontractuele fout.
Het arrest van 8 maart 2004 beslist, anderzijds, dat "de contractuele verplichting van de
franchisenemer te dezen perfect kan bestaan zonder de quasidelictuele fout van (eiseres)"
en dat "(eiseres) dus vergeefs betoogt dat de schuld wegens de levering van koopwaar niet
zou bestaan indien zij de tegen haar in aanmerking genomen fout in contrahendo niet had
begaan" en dat "het aan de failliete vennootschap toekomende recht op vergoeding los
staat van haar verplichting om haar contractuele verbintenissen na te komen". Door die
overwegingen verwerpt het arrest elke onderlinge afhankelijkheid tussen, enerzijds, de
schade die de failliete vennootschap geleden heeft omdat zij is opgericht ingevolge de aan
eiseres verweten precontractuele fout en, anderzijds, de door eiseres binnen het kader van
de franchiseovereenkomst gedane levering van koopwaar.
Indien, zoals het hof in zijn arrest van 13 januari 2003 had beslist, de franchiseovereenkomst zonder de aan eiseres verweten fout niet zou zijn gesloten en de failliete vennootschap dus geen schade zou hebben geleden naar aanleiding van de oprichting ervan, is het
tegenstrijdig anderzijds in het arrest van 8 maart 2004 te beslissen dat de verplichting om
de binnen het kader van diezelfde franchiseovereenkomst geleverde koopwaar te betalen
in casu kan bestaan zonder de aan eiseres verweten fout, daar, zoals het arrest van 13 januari 2003 had beslist, die overeenkomst binnen het kader waarvan de leveringen van
koopwaar hebben plaatsgevonden, zonder die fout niet zou zijn gesloten.
Door aldus te beslissen, enerzijds, dat de schade ten gevolge van de oprichting van de
failliete vennootschap zonder de fout van eiseres niet hadden kunnen ontstaan en, anderzijds, dat in ditzelfde geval ook zonder de fout van eiseres de failliete vennootschap zou
zijn opgericht en de koopwaar zou zijn geleverd, zijn de arresten van 13 januari 2003 en 8
maart 2004 door tegenstrijdigheid aangetast en derhalve niet regelmatig met redenen omkleed (schending van artikel 149 van de Grondwet).
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2. Tweede onderdeel
Krachtens de artikelen 444 en 445 van het oud Wetboek van Koophandel (thans 16 en
17 van de Faillissementswet van 8 augustus 1997) en artikel 1298 van het Burgerlijk Wetboek is elke wettelijke, gerechtelijke of conventionele schuldvergelijking in beginsel verboden na faillissement.
Daar de schuldvergelijking, die gelijkstaat met een verkorte dubbele betaling, de
schuldeiser in staat zou stellen te ontkomen aan de wet van de samenloop die voortvloeit
uit artikel 561 van het oud Wetboek van Koophandel (thans 99 van de wet van 8 augustus
1997), mag zij niet plaatsvinden ten nadele van de verkregen rechten van derden.
De schuldvergelijking na het ontstaan van samenloop wordt evenwel toegelaten telkens
wanneer er tussen de wederkerige schulden samenhang bestaat, dat is een zo nauwe band
van onderlinge afhankelijkheid dat het onaanvaardbaar zou zijn te beletten dat zij de beschermingsfunctie die zij ontegensprekelijk heeft, zou vervullen.
Voor het bestaan van samenhang is het voldoende dat de te vergelijken schuldvorderingen "dezelfde oorzaak" hebben; de aldus in aanmerking genomen "oorzaak" is het geheel
van de feiten, een en dezelfde keten van gebeurtenissen, die de schuldvordering en de
daarmee te verrekenen schuld hebben doen ontstaan. Er is sprake van samenhang indien
tussen beide verplichtingen een objectieve (en geen kunstmatige) band bestaat die beantwoordt aan de economische realiteit van de betrekkingen tussen de partijen. Het is niet
vereist dat beide verplichtingen op hetzelfde ogenblik zijn ontstaan of uit dezelfde overeenkomst voortvloeien; de schuldvergelijking wordt aanvaard, zelfs tussen een contractuele en een buitencontractuele verplichting mits tussen beide een nauwe band van samenhang bestaat.
Te dezen blijkt uit de vaststellingen van de arresten van 13 januari 2003 en 8 maart
2004 dat de schuldvordering die eiseres op grond van de franchiseovereenkomst bezat wegens levering van koopwaar, kennelijk verband hield met het bestaan van die overeenkomst, dat de door de failliete vennootschap geleden schade was veroorzaakt door de fout,
die eiseres vóór het sluiten van diezelfde overeenkomst had begaan en dat beide te vergelijken schulden derhalve hun oorsprong vonden in dezelfde economische realiteit, namelijk de tussen de partijen bestaande franchiseovereenkomst.
Na in het arrest van 13 januari 2003 te hebben vastgesteld, enerzijds, dat de franchiseovereenkomst zonder de precontractuele fout van eiseres niet zou gesloten zijn en de
schade wegens de oprichting van de achteraf faillietverklaarde vennootschap zich niet zou
hebben voorgedaan en, anderzijds, dat eiseres koopwaar had geleverd ter uitvoering van
diezelfde franchiseovereenkomst, beslist [het hof van beroep in] het arrest van 8 maart
2004 dat er geen enkele juridische samenhang bestaat tussen de quasidelictuele schuld van
eiseres en de contractuele schuld van de failliete vennootschap, op grond dat de contractuele verplichting van de franchisenemer perfect kan bestaan zonder de quasidelictuele fout
van eiseres, dat de quasidelictuele fout van eiseres niet is ontstaan naar aanleiding van de
uitvoering van de overeenkomst, maar vóór het ontstaan ervan, en dat er tussen de verplichtingen geen enkele wederkerigheid bestaat.
Noch het tijdstip waarop de verplichtingen zijn ontstaan, noch het feit dat zij niet zijn
ontstaan uit één enkele wederkerige overeenkomst, noch het feit dat de verplichting van
de ene in abstracto "kan" bestaan zonder de verplichting van de andere zijn evenwel criteria aan de hand waarvan de samenhang ertussen in concreto kan worden bewezen.
Door de gerechtelijke schuldvergelijking na faillissement te weigeren bij gebrek aan samenhang tussen de wederkerige schulden, door criteria te hanteren aan de hand waarvan
de samenhang niet kan worden bewezen of uitgesloten en door niet vast te stellen dat de te
vergelijken schulden ontegensprekelijk dezelfde oorzaak hadden, namelijk die ene economische band van franchisegever en franchisenemer die tussen de partijen bestond, schendt
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het arrest van 8 maart 2004 de in het onderdeel aangegeven bepalingen en is het derhalve
niet naar recht verantwoord (schending van alle aangegeven bepalingen, artikel 149 van
de Grondwet uitgezonderd).

IV. Beslissing van het Hof
Eerste onderdeel:
Over het door verweerster tegen het onderdeel aangevoerde middel van nietontvankelijkheid, volgens welke de aangevoerde grief geen verband houdt met
artikel 149 van de Grondwet:
Overwegende dat het onderdeel stelt dat het bestreden arrest van 8 maart 2004
een beslissing bevat die in tegenspraak is met een beslissing in het bestreden arrest van 13 januari 2003;
Dat een dergelijke grief geen verband houdt met de schending van artikel 149
van de Grondwet, die de enige bepaling is waarvan de schending wordt aangevoerd;
Dat het middel van niet-ontvankelijkheid gegrond is;
Tweede onderdeel:
Overwegende dat het bestreden arrest van 8 maart 2004 vaststelt dat eiseres
aan de failliete vennootschap een bedrag van 136.093,55 euro verschuldigd was
ter vergoeding van een precontractuele fout en dat zij op diezelfde vennootschap
een schuldvordering van 431.428,12 euro bezat wegens niet betaalde koopwaar;
Overwegende dat voornoemd arrest zegt "dat in casu de contractuele verplichting [van de failliete vennootschap] perfect kan bestaan zonder de quasidelictuele
fout van [eiseres]; dat [eiseres] dus vergeefs betoogt dat de schuld wegens de levering van koopwaar niet zou bestaan indien zij de fout in contrahendo niet had
begaan; dat de quasidelictuele schuld van [eiseres] niet is ontstaan naar aanleiding van de uitvoering van de overeenkomst; dat zij is ontstaan voor de totstandkoming van die overeenkomst; dat de band tussen de quasidelictuele schuld van
[eiseres] en de contractuele schuld van de failliete vennootschap te dezen van
puur feitelijke aard is en, in strijd met wat [eiseres] betoogt, in geen geval een juridische samenhang doet ontstaan, aangezien er tussen de verplichtingen geen
enkele wederkerigheid bestaat; dat immers het aan de failliete vennootschap toekomende recht op vergoeding los staat van haar verplichting om haar contractuele verbintenissen na te komen";
Dat het arrest op grond van die feitelijke beoordeling van de gegevens van de
zaak wettig heeft kunnen beslissen dat er tussen voormelde verplichtingen geen
enkele samenhang bestaat;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
Overwegende dat ten gevolge van de verwerping van het cassatieberoep, de
vordering tot bindendverklaring van het arrest geen belang meer heeft;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep en de vordering tot bindendverklaring van het arrest;
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Veroordeelt eiseres in de kosten.
30 september 2005 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Echement, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: mevr. Matray – Gelijkluidende conclusie van de h. Genicot, advocaat-generaal
– Advocaten: mrs. De Gryse en Simont.

