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Nr. 63
2° KAMER - 1 februari 2006

1º POLITIE - PROCES-VERBAAL - VASTSTELLINGEN DOOR EEN POLITIEAMBTENAAR BUITEN DE
UITOEFENING VAN ZIJN AMBT - GELDIGHEID
2º BEWIJS — STRAFZAKEN — GESCHRIFTEN — ALGEMEEN - PROCESVERBAAL - VASTSTELLINGEN DOOR EEN POLITIEAMBTENAAR BUITEN DE UITOEFENING VAN ZIJN AMBT
- GELDIGHEID
3º POLITIE - POLITIEAMBTENAAR - FEDERALE EN LOKALE POLITIE - BEVOEGDHEID - OPSPORING
EN VASTSTELLING VAN MISDRIJVEN - POLITIE OVER HET WEGVERKEER - TERRITORIALE BEVOEGDHEID
4º WEGVERKEER — ALLERLEI - POLITIEAMBTENAAR - FEDERALE EN LOKALE POLITIE BEVOEGDHEID - OPSPORING EN VASTSTELLING VAN MISDRIJVEN - POLITIE OVER HET WEGVERKEER
- TERRITORIALE BEVOEGDHEID
1º en 2° De geldigheid van een proces-verbaal van een misdrijf wordt niet aangetast
wanneer de opsteller ervan de feiten buiten de uitoefening van zijn ambt heeft
vastgesteld terwijl hij in burger met een voertuig zonder kentekens reed1.
3º en 4° De artt. 15 van de Wet op het politieambt van 5 aug. 1972 en 117, tweede lid, van
de Wet van 7 dec. 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst kennen aan
alle politieambtenaren van de federale en lokale politie een algemene bevoegdheid toe
inzake de opsporing en de vaststelling van misdrijven; die opdracht wordt krachtens art.
45, eerste lid, van de Wet op het politieambt van 5 augustus 1972, en overeenkomstig
art. 16 van de voormelde wet dat meer bepaald de politie over het wegverkeer betreft, op
het geheel van het grondgebied van het Rijk vervul2.
(Procureur des Konings te Dinant T. M.)

De advocaat-generaal D. Vandermeersch heeft in substantie gezegd (vertaling):
Het bestreden vonnis verklaart het proces-verbaal dat oorspronkelijk door
hoofdinspecteur D. S. is opgemaakt nietig, zegt dat de vervolgingen niet ontvankelijk zijn
en spreekt verweerder vrij voor het misdrijf dat hem wordt verweten op grond dat de
voormelde inspecteur niet gemachtigd was om officieel misdrijven op te sporen of vast te
stellen vermits hij voor privéaangelegenheden buiten zijn zone reed. De bestreden
beslissing oordeelt dienaangaande dat het opmaken van een proces-verbaal in dergelijke
omstandigheden niet loyaal is.
Het onderzoek van het cassatieberoep werpt de vraag op van de bevoegdheid ratione
loci en ratio temporis van de politieambtenaren om een verkeersovertreding vast te
stellen.
Naar luid van de artikelen 15 en 15bis van de Wet van 5 augustus 1992 op het
politieambt, hebben de politieambtenaren een algemene bevoegdheid in zake het opsporen
van misdrijven, de daders ervan te vatten en bewijzen ervan te verzamelen.
Vaststellingen, inlichtingen of bevindingen inzake misdrijven die om het even welke
politieambtenaar ambtshalve of na klacht of aangifte verricht, worden opgenomen in
processen-verbaal, die aan de bevoegde gerechtelijke overheid worden toegezonden. Dit
blijkt uit artikel 40 van de Wet van 5 augustus 1992 op het politieambt en artikel 29 van
het Wetboek van Strafvordering.
1 Zie concl. van het O.M.
2 Ibid.
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Volgens artikel 45 van de Wet op het politieambt zijn de politieambtenaren van de
lokale politie bevoegd om hun opdrachten te vervullen op het geheel van het grondgebied
van het Rijk. Die bepaling preciseert op logische wijze dat zij in principe hun opdrachten
op het grondgebied van de politiezone uitoefenen.
Tot januari 2001 was de bevoegdheid van de ambtenaren van de gemeentepolitie
beperkt, behoudens de bij wet bepaalde uitzonderingen, tot het grondgebied van hun
gemeenten maar de hervorming van de politiediensten maakte de toekenning van een
nationale bevoegdheid aan de politieambtenaren van de lokale politie noodzakelijk3.
Meer in het bijzonder wat de politie over het wegverkeer betreft, was, vóór de
politiehervorming, het tweede lid van artikel 16 van de Wet op het politieambt, als volgt
geformuleerd: "de gemeentepolitie is met deze opdracht in het bijzonder in de
agglomeratie belast en de rijkswacht in het bijzonder erbuiten en op de autosnelwegen".
Die bepaling werd opgeheven bij artikel 169 van de Wet van 7 december 1998 tot
organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus.
Bijgevolg belast het voormelde artikel 16 de politiediensten (lokale politie en federale
politie) met de opdracht van politie over het wegverkeer op het geheel van het
grondgebied, zonder dat het een onderscheid maakt tussen de lokale en de federale
diensten.
Bovendien is de bevoegdheid van een politieambtenaar om een misdrijf vast te stellen
algemeen en wordt die te allen tijde, zelfs buiten de diensturen en buiten zijn ambt
uitgeoefend. Dit volgt met name uit artikel 123, eerste lid van de Wet van 7 december
1998 dat bepaalt dat de politieambtenaren, wanneer de omstandigheden het vereisen,
bijdragen tot het doen naleven van de wet en tot het behoud van de openbare orde4.
Een politieambtenaar houdt m.a.w. niet op politieman te zijn zodra hij zijn dienst
verlaat of zijn uniform uittrekt. Hetzelfde geldt overigens wanneer een politieambtenaar
een misdrijf op heterdaad vaststelt. Het Hof heeft aldus geoordeeld dat de nietigheid van
een optreden of van een handeling van een politieambtenaar niet valt af te leiden uit de
enkele omstandigheid dat de ambtenaar in burgerkledij was en niet van zijn hoedanigheid
heeft doen blijken5.
Bijgevolg verklaren de appelrechters het aanvankelijk proces-verbaal van
hoofdinspecteur D. S. ten onrechte nietig, op grond dat hij niet gemachtigd was om
officieel misdrijven op te sporen of vast te stellen vermits hij voor privé-aangelegenheden
buiten zijn zone reed, en oordelen ten onrechte dat het opmaken van een proces-verbaal in
dergelijke omstandigheden niet loyaal is.
ARREST (vertaling)

(A.R. P.05.1355.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, dat op 19 september 2005 in
hoger beroep door de Correctionele Rechtbank te Dinant is gewezen.
Eiser voert een middel aan in een memorie, waarvan een voor eensluidend
verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
Raadsheer Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
3 Zie hierover, Ch. DE VALKENEER, Manuel de l'enquête pénale, Brussel, Larcier, 2005, p. 22.
4 M.BOCKSTAELE, Processen-verbaal, Makklu, Antwerpen, 1995, p.15, nr.7.
5 Cass., 1 okt. 1986, A.R. 5084, A.C. 1986-1987, nr. 60.
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II. BESLISSING VAN HET HOF
Het bestreden vonnis "verklaart de vervolgingen niet ontvankelijk en spreekt
[verweerder] vrij van het misdrijf dat hem wordt ten laste gelegd". Dit beschikkend gedeelte berust op de bewering dat het proces-verbaal waarbij dit misdrijf
wordt vastgesteld nietig is aangezien de politieofficier die het heeft opgesteld "op
het ogenblik van de feiten niet van dienst was en zich bovendien buiten zijn zone
bevond". De appelrechters hebben beslist dat het opstellen van een procesverbaal in dergelijke omstandigheden een oneerlijke handelwijze was en
verbieden de rechtbank de aldus verkregen informatie, zelfs bij wijze van loutere
inlichting, in aanmerking te nemen.
Naar luid van artikel 40 van de Wet van 5 augustus 1992 op het politieambt,
worden de bij een politieambtenaar ingediende klachten of aangiften, alsook de
nopens misdrijven verkregen inlichtingen en gedane vaststellingen, opgenomen
in processen-verbaal die aan de bevoegde gerechtelijke overheden worden toegezonden.
Krachtens artikel 123, eerste lid, van de Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, dragen
de politieambtenaren, wanneer de omstandigheden het vereisen, bij tot het doen
naleven van de wet en tot behoud van de openbare orde.
De geldigheid van een proces-verbaal over een misdrijf wordt bijgevolg niet
aangetast wanneer de opsteller ervan de feiten buiten de uitoefening van zijn
ambt heeft vastgesteld terwijl hij in burger in een voertuig zonder kentekens
reed.
De artikelen 15 van de Wet van 5 augustus 1992 en 117, tweede lid, van de
Wet van 7 december 1998 kennen overigens aan alle politieambtenaren van de
federale en lokale politie een algemene bevoegdheid toe in zake de opsporing en
de vaststelling van misdrijven. Die opdracht wordt krachtens artikel 45, eerste
lid, van de Wet van 5 augustus 1992, en overeenkomstig artikel 16 van de voormelde wet, dat meer bepaald de politie over het wegverkeer betreft, op het geheel
van het grondgebied van het rijk vervuld. Van die bepalingen wordt niet afgeweken door het tweede lid van het voormelde artikel 45, krachtens welk de
lokale politie in principe haar opdracht vervult op het grondgebied van de politiezone.
Uit de vermeldingen van het vonnis blijkt dat het proces-verbaal door een officier van de lokale politie werd opgesteld en dat niet blijkt dat hij die hoedanigheid niet of niet meer bezat op het ogenblik waarop de feiten werden vastgesteld
en gerapporteerd.
Het vonnis beslist dat het bewijs met miskenning van het algemeen rechtsbeginsel van de loyaliteit bij het zoeken naar bewijzen werd verkregen. Doch die
miskenning is enkel afgeleid uit de bewering dat de voormelde politiebeambte op
het ogenblik van de feiten "niet bevoegd was om officieel misdrijven op te
sporen noch vast te stellen", een overweging die zoals zij is gemotiveerd, de
voormelde wettelijke bepalingen schendt.
Het middel is gegrond.
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Dictum,
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 Namen, zitting houdende
in hoger beroep.
1 februari 2006 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. de Codt – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-generaal.

Nr. 64
2° KAMER - 1 februari 2006

1º HOGER BEROEP — STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN
INBEGREPEN) — PRINCIPAAL BEROEP. VORM. TERMIJN - VONNIS BIJ
VERSTEK VAN DE POLITIERECHTBANK - PARTIJ DIE IN BELGIË GEEN GEKENDE WOON- OF
VERBLIJFPLAATS HEEFT - TERMIJN
2º HOGER BEROEP — STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN
INBEGREPEN) — PRINCIPAAL BEROEP. VORM. TERMIJN - VONNIS BIJ
VERSTEK VAN DE POLITIERECHTBANK - PARTIJ DIE IN BELGIË GEEN GEKENDE WOON- OF
VERBLIJFPLAATS HEEFT - TERMIJN - AANVANG - BETEKENING IN HET BUITENLAND - TIJDSTIP VAN
DE BETEKENING

3º BETEKENINGEN EN KENNISGEVINGEN — IN HET BUITENLAND - PARTIJ
DIE IN BELGIË GEEN GEKENDE WOON- OF VERBLIJFPLAATS HEEFT - BETEKENING IN HET BUITENLAND
- TIJDSTIP VAN DE BETEKENING
1º In de regel moet het hoger beroep tegen een vonnis van de politierechtbank door de
partij die bij verstek is veroordeeld, uiterlijk vijftien dagen na de dag van de betekening
ervan aan zijn woonplaats, worden ingesteld; die termijn wordt evenwel verlengd, voor de
personen zonder gekende woonplaats, verblijfplaats of gekozen woonplaats in België
met de termijn die art. 55 Ger.W. bepaalt1. (Artt. 174, tweede lid, en 203, §1, Sv.; Art. 55,
Ger.W.; Art. 3, K.B. nr. 301 van 30 maart 1936)
2ºen 3° Krachtens art. 40, eerste lid, Ger.W., wordt de betekening bij gerechtsdeurwaarder,
bij een ter post aangetekende brief, aan de verblijfplaats in het buitenland, van hen die in
België geen gekende woonplaats, verblijfplaats noch gekozen woonplaats hebben,
geacht te zijn verricht door de afgifte aan de postdienst tegen ontvangstbewijs.
(L.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.05.1427.F)
1 Cass., 17 dec. 2002, R.W., 2003-2004, p. 1102 en de noot van S. VAN OVERBEKE.
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I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, dat op 12 oktober 2005 door de
Correctionele Rechtbank te Brussel in hoger beroep is gewezen.
Eiser voert een middel aan in een memorie, waarvan een voor eensluidend
verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
Raadsheer Frédéric Close heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Over het middel :
Uit artikel 203, §1, van het Wetboek van Strafvordering waarnaar artikel 174,
tweede lid, van datzelfde wetboek verwijst, vloeit voort dat, in de regel, het
hoger beroep tegen een vonnis van de politierechtbank, door de partij die bij
verstek is veroordeeld, uiterlijk vijftien dagen na de dag van de betekening ervan
aan zijn persoon of aan zijn woonplaats moet worden ingesteld. Krachtens artikel
3, van het Koninklijk Besluit nr. 301 van 30 maart 1936, wordt die termijn voor
de personen die in artikel 55 van het Gerechtelijk Wetboek zijn bedoeld, uitgebreid met de termijn die daarin is vastgelegd. Met toepassing van dit artikel 55,
1°, wordt de termijn van hoger beroep tegen een verstekvonnis van de politierechtbank aldus uitgebreid met vijftien dagen wanneer, zoals te dezen, de nietverschenen beklaagde in een aangrenzend land verblijft.
Krachtens artikel 40, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, wordt de betekening bij gerechtsdeurwaarder, bij een ter post aangetekende brief, aan de
verblijfplaats in het buitenland, van hen die in België geen gekende woonplaats,
verblijfplaats noch gekozen woonplaats hebben, geacht te zijn verricht door de
afgifte van de akte aan de postdienst tegen ontvangstbewijs.
Vermits het verstekvonnis van de politierechtbank aan eiser werd betekend bij
een ter post aangetekende brief van de gerechtsdeurwaarder die op 17 juni 2005
aan de postdienst werd afgegeven, en de verlengde termijn van hoger beroep
dertig dagen bedroeg, heeft de correctionele rechtbank zijn beslissing niet naar
recht verantwoordt, volgens welke het hoger beroep van eiser dat op 7 juli 2005
is ingesteld, laattijdig en bijgevolg niet ontvankelijk was.
Het middel is gegrond.
Dictum,
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 Nijvel, zitting houdende
in hoger beroep.
1 februari 2006 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Francis, afdelingsvoorzitter – Verslag-
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gever: de h. Close – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch advocaat-generaal
– Advocaat: mr. R. Lenz, Eupen.

Nr. 65
2° KAMER - 1 februari 2006

1º BEROEPSGEHEIM - SCHENDING - GEVOLG - WEREN VAN DE AANGIFTE ONTVANKELIJKHEID VAN DE VERVOLGING
2º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - AANGIFTE - ONTVANKELIJKHEID VAN DE VERVOLGING BEROEPSGEHEIM - SCHENDING - GEVOLG
1º en 2° Schending van het beroepsgeheim leidt alleen tot het weren van de aangifte, en
zelfs tot niet-ontvankelijkheid van de vervolging, in zoverre een oorzakelijk verband
bestaat tussen de onregelmatigheid die is begaan en het meedelen van de inlichting aan
de rechterlijke overheid of aan de politie1.
(H.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.05.1432.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 17 oktober 2005 gewezen
door het Hof van Beroep te Luik, kamer van inbeschuldigingstelling.
Eiser voert twee middelen aan in een memorie, waarvan een voor eensluidend
verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
Raadsheer Benoît Dejemeppe heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Over de beide middelen samen :
Het arrest vermeldt met name dat geen enkel objectief en doorslaggevend
gegeven het hof van beroep in staat stelt te oordelen dat de hiërarchische overste
van de inverdenkinggestelde aan klaagster inlichtingen zou hebben verstrekt
waardoor die het initiatief zou hebben genomen om zich burgerlijke partij te
stellen.
Het arrest herhaalt dat verschillende aanwijzingen ertoe aanzetten te geloven
dat het slachtoffer vastbesloten was om klacht in te dienen vooraleer zij die
inlichtingen verkreeg.
De appelrechters hebben hieruit geconcludeerd dat op onvoldoende wijze was
aangetoond dat de vervolgingen "geheel of gedeeltelijk zouden gegrond zijn" op
de schending van het beroepsgeheim die door eiser wordt aangevoerd.
Schending van het beroepsgeheim leidt alleen tot het weren van de aangifte, en
1 Zie concl. O.M. in Pas., 2006, nr. 65.
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zelfs tot niet-ontvankelijkheid van de vervolging, in zoverre een oorzakelijk
verband bestaat tussen de onregelmatigheid die is begaan en het meedelen van de
inlichting aan de rechterlijke overheid of aan de politie.
Aangezien de appelrechters dit oorzakelijk verband hebben verworpen met
redenen die eiser niet bekritiseert, kunnen de middelen, die uitsluitend tegen de
beslissing zijn gericht volgens welke er geen schending is geweest van het
beroepsgeheim, niet tot vernietiging van het arrest leiden en zijn zij, bijgevolg,
niet ontvankelijk bij gebrek aan belang.
Het ambtshalve toezicht
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn
in acht genomen en de beslissing bevat geen enkele onregelmatigheid die eiser
schade kan berokkenen.
Dictum,
Het Hof
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt eiser in de kosten.
1 februari 2006 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Dejemeppe – Andersluidende conclusie van de h. Vandermeersch advocaatgeneraal – Advocaat: mr. A. Masset, Verviers.

Nr. 66
2° KAMER - 1 februari 2006

1º UITLEVERING - EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL - TENUITVOERLEGGING ONDERZOEKSGERECHTEN - HOGER BEROEP - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - BERICHT
OM TE VERSCHIJNEN - RECHT VAN VERDEDIGING
2º RECHT VAN VERDEDIGING — STRAFZAKEN - EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL TENUITVOERLEGGING - ONDERZOEKSGERECHTEN - HOGER BEROEP - KAMER VAN
INBESCHULDIGINGSTELLING - BERICHT OM TE VERSCHIJNEN - ALGEMEEN RECHTSBEGINSEL VAN DE
EERBIEDIGING VAN HET RECHT VAN VERDEDIGING

1º en 2° Wanneer uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan niet blijkt dat eiser,
die gehospitaliseerd is, en zijn raadsman, het bericht hebben ontvangen dat bij art. 17,
§3, eerste lid, Wet 19 dec. 2003 betreffende het Europees aanhoudingsbevel, is bepaald,
en zij niet op de terechtzitting van de kamer van inbeschuldigingstelling zijn verschenen,
schendt het arrest van dit rechtscollege, dat in dergelijke omstandigheden de beroepen
beschikking bevestigt, art. 17, §3, eerste lid, en §4, van de voormelde wet en miskent het
algemeen rechtsbeginsel van de eerbiediging van het recht van verdediging.
(B.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.06.0109.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
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Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 17 januari 2006 gewezen
door het Hof van Beroep te Luik, kamer van inbeschuldigingstelling.
Eiser voert drie middelen aan in een memorie.
Raadsheer Sylviane Velu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Er is geen grond om acht te slaan op de memorie die voorzien is van een
onleesbare handtekening zonder vermelding van de identiteit en de hoedanigheid
van de ondergetekende.
Over het middel dat ambtshalve schending van artikel 17, §§3 en 4, van de
Wet van 19 december 2003 betreffende het Europees aanhoudingsbevel en
miskenning van het algemeen rechtsbeginsel van eerbiediging van het recht van
verdediging, aanvoert:
Tegen eiser is op 16 december 2005 een Europees aanhoudingsbevel uitgevaardigd door de procureur van de Republiek te Lorient (Frankrijk) wegens
oplichting, valsheid in geschriften en gebruik van valse stukken. Hij heeft hoger
beroep ingesteld tegen de beschikking van 6 januari 2006 van de raadkamer van
de Rechtbank van Eerste Aanleg te Verviers die de tenuitvoerlegging van dit
bevel tot aanhouding heeft bevolen.
Krachtens artikel 17, §3, eerste lid, van de Wet van 19 december 2003 betreffende het Europees aanhoudingsbevel, worden de plaats, de dag en het uur van
de verschijning van de persoon die hoger beroep tegen een dergelijke beslissing
heeft ingesteld, ten minste vierentwintig uur vooraf opgetekend in het register
bedoeld in §2 en geeft de griffier daarvan per faxpost of bij een ter post aangetekende brief kennis aan deze laatste en aan zijn advocaat.
Volgens artikel 17, §4, doet de kamer van inbeschuldigingstelling bij wege van
een met redenen omklede beslissing uitspraak over het hoger beroep, na de
procureur-generaal en de betrokken persoon bijgestaan of vertegenwoordigd
door zijn advocaat, te hebben gehoord.
Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan blijkt niet dat eiser, die
gehospitaliseerd was, en zijn raadsman, het bericht hebben ontvangen dat bij
artikel 17, §3, eerste lid, is bepaald. Uit die stukken blijkt evenwel dat zij niet op
de terechtzitting van de kamer van inbeschuldigingstelling van 17 januari 2006,
waarop de zaak was vastgesteld en werd behandeld, zijn verschenen.
Het bestreden arrest dat onder die voorwaarden de beroepen beschikking
bevestigt, schendt de voormelde wettelijke bepalingen en miskent het algemeen
rechtsbeginsel van eerbiediging van het recht van verdediging.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het
vernietigde arrest.
Laat de kosten ten laste van de Staat.
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Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Luik, kamer van inbeschuldigingstelling, anders samengesteld.
1 februari 2006 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: mevr. Velu – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch advocaat-generaal.

Nr. 67
1° KAMER - 2 februari 2006

1º VREDERECHTER - BEVOEGDHEID - ONTZEGELING
2º BEVOEGDHEID EN AANLEG — BURGERLIJKE ZAKEN — BEVOEGDHEID
— VOLSTREKTE BEVOEGDHEID (MATERIËLE. PERSOONLIJKE) VREDERECHTER - ONTZEGELING
3º GRONDWET — GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE) — ARTIKEL 159
- DRAAGWIJDTE
4º RECHTSWEIGERING - BEGRIP
1º en 2° De vrederechter is enkel bevoegd om tot ontzegeling over te gaan in de gevallen
dat hij bevoegd is om tot verzegeling over te gaan. (Artt. 597, 1148, 1151 en 1167,
Ger.W.)
3º Artikel 159 van de Grondwet dringt zich enkel op aan de rechter die rechtsmacht heeft of
bevoegd is om kennis te nemen van het bij hem aanhangig gemaakte geschil.
4º Er is geen rechtsweigering als de rechter beslist dat hij geen rechtsmacht heeft om
kennis te nemen van het bij hem aanhangig gemaakte geschil. (Art. 5, Ger.W.)
(FRATEUR nv T. BURGEMEESTER VAN DE GEMEENTE BOOM)

ARREST

(A.R. C.04.0495.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een beschikking, op 25 maart 2003 in hoger
beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen.
De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Raadsheer Ghislain Londers heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 159 van de gecoördineerde Grondwet;
- artikel 40 van de gecoördineerde Grondwet;
- schending van het algemeen rechtsbeginsel van de scheiding der machten;
- artikel 5 van het Gerechtelijk Wetboek;
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- de artikelen 563, 565, 566, 568, 584 en 1070 van het Gerechtelijk Wetboek;
- de artikelen 1151 en 1167 van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het vonnis dat het hoger beroep toelaatbaar doch ongegrond verklaart en de beslissing
a quo bevestigt in de mate deze geoordeeld had dat de vrederechter onbevoegd was om
van de zaak kennis te nemen op grond o.m. van de volgende overwegingen:
"De doelstellingen van het oorspronkelijk verzoek tot ontzegeling evenals de feiten die
hieraan ten grondslag liggen, alsmede het standpunt van (eiseres), zijn uiteengezet in de
bestreden beschikking. De rechtbank verwijst ernaar.
De eerste rechter heeft, om oordeelkundige redenen die in hoger beroep niet weerlegd
worden en die de rechtbank tot de hare maakt, geoordeeld dat de vordering van (eiseres)
ontvankelijk was doch dat hij onbevoegd was tot het verwijderen van de door hem niet
gelegde zegels en dat de kosten ten laste waren van (eiseres).
De rechtbank benadrukt en voegt enkel nog toe wat volgt.
Om voor te houden dat de eerste rechter bevoegd was om de ontzegeling te bevelen,
verwijst (eiseres) vooreerst ten onrechte naar de artikelen in het Gerechtelijk Wetboek die
handelen over de bevoegdheid van de vrederechter in het algemeen en over de procedure
tot verzegeling en ontzegeling.
Artikel 1167 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt wie de ontzegeling kan vorderen.
Dat zijn diegenen die aanspraak maken op een recht in het gemeenschappelijk vermogen,
in de nalatenschap of de onverdeeldheid, diegenen die de zegels hebben doen leggen of de
schuldeisers die een uitvoerbare titel bezitten of wier titel door de vrederechter wordt
erkend.
(Eiseres) toont niet aan dat zij optreedt met een hoedanigheid zoals hiervoor
omschreven of dat zij een dergelijk belang heeft.
Verder blijkt uit de overgelegde stukken dat de burgemeester van de gemeente Boom
op 21 oktober 1999 gehandeld heeft als een administratieve overheid toen hij ambtshalve
besliste te verzegelen. Er is in deze derhalve geen sprake van de procedure van verzegeling en ontzegeling zoals geregeld in het Gerechtelijk Wetboek.
(Eiseres) had zich op de geëigende administratiefrechtelijke manier tegen deze beslissing dienen te voorzien.
De eerste rechter was in casu derhalve alleszins onbevoegd om van de vordering van
(eiseres) kennis te nemen.
Het hoger beroep dient ongegrond te worden verkaard en de bestreden beschikking
dient derhalve bevestigd".
Grieven
Eerste onderdeel
Overeenkomstig de artikelen 1167 en 1168 van het Gerechtelijk Wetboek, is de vrederechter bevoegd om de ontzegeling te bevelen.
Het bestreden vonnis oordeelt dat de vrederechter zich terecht onbevoegd verklaarde.
Nochtans viseert artikel 1151 van het Gerechtelijk Wetboek eveneens de zegellegging die
ambtshalve op verzoek van onder meer de burgemeester geschiedt.
De vrederechter, daarin bevestigd door het bestreden vonnis, kon zich dan ook niet
onbevoegd verklaren (schending van de artikelen 1151, 1167 en 1168 van het Gerechtelijk Wetboek).
Tweede onderdeel
Indien de vrederechter, gelet op zijn toegewezen bevoegdheden, terecht zou hebben
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geoordeeld onbevoegd te zijn en de vordering bijgevolg voor de rechtbank van eerste
aanleg had moeten gebracht worden, dan had de rechtbank van eerste aanleg, ingevolge
artikel 1070 van het Gerechtelijk Wetboek, over de zaak zelf moeten beslissen.
De rechtbank van eerste aanleg heeft immers, ingevolge de artikelen 563, 565, 566, 568
en 584 van het Gerechtelijk Wetboek, de volheid van bevoegdheid.
Het bestreden vonnis kon bijgevolg niet oordelen zonder al deze bepalingen van het
Gerechtelijk Wetboek te schenden oordelen dat de vrederechter niet bevoegd was.
Derde onderdeel
Indien het correct is dat het Decreet van de Vlaamse regering van 28 juni 1985 in
hoofdstuk VII een aantal toezicht- en dwangmaatregelen uitvaardigt waaronder de mogelijkheid voor de burgemeester om op te treden en het besluit van de Vlaamse executieve
van 6 februari 1991 (VLAREM I) soortgelijke dwangmaatregelen voorziet en met de
mogelijkheid om beroep aan te tekenen bij de Vlaamse regering, dan sluit een en ander
niet uit dat een partij evenzeer de rechtbanken kan adiëren om de dwangmaatregelen te
bestrijden.
Artikel 159 van de gecoördineerde Grondwet bepaalt dat de hoven en rechtbanken
moeten weigeren besluiten en verordeningen toe te passen indien zij niet met de wetten
overeenstemmen.
Daaruit vloeit de bevoegdheid en de plicht voort voor de rechter om administratieve
rechtshandelingen op hun wettigheid te toetsen. Elk met eigenlijke rechtspraak belast
orgaan heeft de macht en de plicht, naar luid van artikel 159 van de Grondwet, de wettigheid te toetsen van de besluiten die hij toepast en derhalve te onderzoeken of de overheden hun bevoegdheid niet hebben overschreden.
Artikel 159 van de gecoördineerde Grondwet maakt geen onderscheid tussen de erin
bedoelde besluiten. Deze bepaling is toepasselijk, zelfs op de niet verordenende beslissingen van het bestuur en op de administratieve handelingen, ook al zijn ze van individuele aard. De hoven en rechtbanken hebben bijgevolg rechtsmacht om uitspraak te doen
over maatregelen genomen door de burgemeester, weze deze van administratieve aard.
Artikel 159 van het Gerechtelijk Wetboek kan ingeroepen worden bij wijze van hoofdvordering, exceptie of verweer.
Het bestreden vonnis kon dan ook niet, zonder artikel 159 van de gecoördineerde
Grondwet te schenden, met de eerste rechter aannemen dat hij onbevoegd was tot het
verwijderen van door hem niet gelegde zegels en dat eiseres zich op de geëigende administratiefrechtelijke manier tegen de beslissing had dienen te voorzien (schending van
artikel 159 van de Grondwet).
Vierde onderdeel
Het is de hoven en de rechtbanken verboden te weigeren recht te spreken. Artikel 40
van de gecoördineerde Grondwet kent een deel van de staatsmacht exclusief toe aan de
hoven en rechtbanken. Zij oefenen deze bevoegdheid onafhankelijk van de andere staatsmachten uit. Het is bijgevolg uitgesloten dat een andere staatsmacht deze noodzakelijke
staatsfunctie in de plaats van de rechter zou uitoefenen, moest deze laatste aan zijn grondwettelijke taak verzaken.
De weigering van een rechter om recht te spreken brengt met andere woorden de scheiding der machten, evenals het grondwettelijk evenwicht in het gedrang.
Het principe van de scheiding der machten wordt door het Hof van Cassatie erkend als
een algemeen rechtsbeginsel.
Rechtsweigering bestaat wanneer de rechter weigert recht te spreken onder enig voorwendsel, zelfs van het stilzwijgen, de duisterheid of de onvolledigheid van de Wet, aldus
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artikel 5 van het Gerechtelijk Wetboek.
Er is geen enkele bepaling die de zegellegging buiten de sfeer van de rechter zou
brengen. Indien het juist is dat de bepalingen in verband met ontzegeling in het Gerechtelijk Wetboek (de artikelen 1167 t.e.m. 1173 Ger. W., nl. afdeling III van hoofdstuk I van
boek IV, Bijzondere rechtsplegingen) geen uitdrukkelijke verwijzing inhouden naar de
zegellegging door de burgemeester, dan sluit dit nog niet uit dat de rechter recht moet
spreken, zelfs wanneer de wet het stilzwijgen zou bewaren, duister zou zijn of onvolledig.
Het bestreden vonnis dat met de vrederechter oordeelt niet bevoegd te zijn om kennis te
nemen van het verzet, schendt dan ook artikel 40 van de gecoördineerde Grondwet en
artikel 5 van het Gerechtelijk Wetboek en het ermee verbandhoudende algemeen rechtsbeginsel der scheiding der machten.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste onderdeel
1. Overeenkomstig artikel 597 van het Gerechtelijk Wetboek, is de vrederechter bevoegd inzake verzegeling.
Overeenkomstig artikel 1167 van hetzelfde wetboek, kan de ontzegeling aan
de vrederechter gevraagd worden.
2. Uit de samenhang van die wettelijke bepalingen volgt dat wanneer de vrederechter tot verzegeling overgaat in de gevallen bepaald in de artikelen 1148 en
1151 van het Gerechtelijk Wetboek, de vrederechter bevoegd is om tot de ontzegeling over te gaan.
3. De bestreden beschikking stelt vast, met verwijzing naar de beroepen
beschikking, dat de zegels werden gelegd door de burgemeester van de gemeente
Boom op grond van artikel 65, §1, van het Besluit van de Vlaamse regering
houdende vaststelling van het Vlaamse reglement betreffende de milieuvergunning.
4. Het onderdeel dat er van uitgaat dat ook in dergelijke omstandigheden de
vrederechter bevoegd is om tot de ontzegeling over te gaan, kan niet worden
aangenomen.
Tweede onderdeel
5. De appelrechters oordelen dat toen de burgemeester op 21 oktober 1999
ambtshalve besliste om tot verzegeling over te gaan, hij gehandeld heeft als een
administratieve overheid, dat er derhalve geen sprake is van een procedure tot
verzegeling en ontzegeling zoals geregeld in het Gerechtelijk Wetboek en dat
"(eiseres) zich op de geëigende administratiefrechtelijke manier tegen deze
beslissing (had) dienen te voorzien".
6. Aldus geven de appelrechters aan dat het geschil onttrokken is aan de Rechterlijke Macht en dat derhalve noch de vrederechter, noch de rechtbank van
eerste aanleg ter zake rechtsmacht heeft.
7. Het onderdeel gaat er van uit dat de appelrechters oordelen dat de ontzegeling niet tot de materiële bevoegdheid van de vrederechter behoort, en dat het
geschil niet onttrokken is aan de Rechterlijke Macht.
8. Het onderdeel mist feitelijke grondslag.
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Derde onderdeel
9. Krachtens artikel 159 van de Grondwet, passen de hoven en rechtbanken de
algemene, provinciale en plaatselijke besluiten en verordeningen alleen toe in
zover zij met de wetten overeenstemmen.
Deze wettelijke bepaling dringt zich enkel op aan de rechter die rechtsmacht
heeft of bevoegd is om kennis te nemen van het bij hem aanhangig gemaakte
geschil.
10. De appelrechters laten hun beslissing steunen op de in het eerste en het
tweede onderdeel tevergeefs bekritiseerde reden dat eiseres zich op de geëigende
administratiefrechtelijke manier had dienen te voorzien tegen de beslissing van
verweerder om tot verzegeling over te gaan.
11. De appelrechters die aldus vaststellen dat noch de vrederechter, noch de
rechtbank van eerste aanleg rechtsmacht heeft om van het geschil kennis te
nemen, dienden aldus artikel 159 van de Grondwet niet toe te passen.
12. Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Vierde onderdeel
13. Artikel 5 van het Gerechtelijk Wetboek, bepaalt dat rechtsweigering
bestaat wanneer de rechter weigert recht te spreken onder enig voorwendsel,
zelfs van het stilzwijgen, de duisterheid of de onvolledigheid van de wet.
14. Er is geen rechtsweigering als de rechter beslist dat hij geen rechtsmacht
heeft om kennis te nemen van het bij hem aanhangig gemaakte geschil.
15. Het onderdeel faalt in zoverre naar recht.
16. Het onderdeel gaat er verder van uit dat er geen wettelijke bepaling is die
de zegellegging "buiten de sfeer" van de rechter zou brengen.
17. Het arrest oordeelt dat de ontzegeling van de op verzoek van de burgemeester gedane zegellegging, zich situeert op het publiekrechtelijk vlak en het
onderdeel geeft niet aan waarom dit onjuist zou zijn.
18. Het onderdeel kan in zoverre niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.
2 februari 2006 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Londers – Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle advocaat-generaal –
Advocaten: mrs. Simont en De Gryse.

Nr. 68
1° KAMER - 2 februari 2006

1º OVEREENKOMST — RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN —
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TUSSEN PARTIJEN - AANNEMER - OMVANG VAN DE VERPLICHTINGEN
2º HUUR VAN DIENSTEN - AANNEMER - VERPLICHTINGEN - OMVANG
3º OVEREENKOMST — RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN —
TUSSEN PARTIJEN - UITVOERINGSAGENT - VERHOUDING TOT DE MEDECONTRACTANT
1º en 2° De aannemer is niet alleen gehouden tot hetgeen uitdrukkelijk in de overeenkomst
met de opdrachtgever is bedongen maar ook tot de uitvoering van de opdracht volgens
de regels van de kunst. (Art. 1135, B.W.)
3º De uitvoeringsagent die door een contractant in zijn plaats wordt gesteld om het contract
geheel of gedeeltelijk uit te voeren mag ten aanzien van de uitvoering van het contract en
ten overstaan van de medecontractant van de opdrachtgever niet als een derde in de
contractuele verhouding worden beschouwd. (Art. 1135, B.W.)
(D. T. V.)

ARREST

(A.R. C.04.0527.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 12 mei 2004 gewezen door
het Hof van Beroep te Antwerpen.
De eiseres voert in haar verzoekschrift twee middelen aan.
Afdelingsvoorzitter Robert Boes heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1101, 1134, 1135, 1142, 1143, 1144, 1145, 1147, 1148, 1149, 1150,
1151, 1382, 1383, 1779, 1787, 1789, 1797 en 1799 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
De appelrechter verklaart het hoger beroep van verweerder, dat ertoe strekt om bij
hervorming van het vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen van 5 april
2000 zijn oorspronkelijke vordering tegen eiser gegrond te horen verklaren en eiser dientengevolge te horen veroordelen tot betaling van de som van 19.010,88 euro als schadevergoeding, meer de vergoedende interesten vanaf 19 februari 1998 en meer de gerechtelijke interesten vanaf 5 januari 1999, gegrond op basis van de volgende overwegingen:
"Aangenomen blijft dus, zoals reeds gesteld in het tussenarrest van 18 december 2002,
dat (eiser) dient te worden beschouwd als een uitvoeringsagent van Flam Discount.
(Eiser) sluit zich verder aan bij het oordeel van het hof, zoals gesteld in voormeld tussenarrest, dat hij in casu buitencontractueel aansprakelijk kan gesteld worden onder de voorwaarden van het 'Stuwadoorsarrest', met name dat hij aansprakelijk kan gesteld worden
wanneer hij een fout heeft begaan die een tekortkoming uitmaakt van een algemene zorgvuldigheidsplicht en dat deze fout andere dan aan de slechte uitvoering van het contract te
wijten schade heeft veroorzaakt.
Volgens (eiser) is dit niet het geval. Volgens hem is de fout die hem wordt verweten
van puur contractuele aard, met name een fout ter gelegenheid van de plaatsing van de
verwarmingsketel en is de vordering, nu deze gesteund is op een inbreuk op artikel 1382
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e.v. B.W., ongegrond, zoals de eerste rechter beoordeelde.
Zoals reeds aangehaald, blijkt uit het deskundigenverslag dat de aan (eiser) ten laste
gelegde fout bestaat in het feit dat hij de ketel niet geplaatst heeft op een brandvrije
sokkel.
Welnu, deze fout maakt wel degelijk een tekortkoming uit op de algemene voorzichtigheidsplicht en deze fout heeft overigens een andere dan aan de slechte uitvoering van het
contract te wijten schade veroorzaakt.
Volgens de offerte van Flam Discount diende (eiser) een K.V.B.G.-gekeurde verwarmingsketel te plaatsen van het merk Vaillant type VK 25, zijnde een gietijzeren hoogrendementsketel met atmosferische gasbrander uit inox, werkend met piëzo-ontsteking en
thermo-elektrische waakvlambeveiliging. De ketel diende tevens te worden voorzien van
een ingebouwd regelbord met de nodige beveiligingen en te worden geleverd met ingebouwde circulatiepomp met instelbaar debiet.
Uit het deskundigenverslag in voorlezing blijft dat de circulatiepomp, die normaal een
geheel vormt met de geleverde gasketel, uitgenomen werd en opnieuw gemonteerd werd
in de aanvoerleiding naar de warmwaterboiler.
De deskundige stelt in dit verband op bladzijde 9 van zijn verslag in voorlezing dat de
geplaatste ketel K.V.B.G.-gekeurd is en dat derhalve hieraan geen veiligheidstoestellen
mogen worden gewijzigd of uitgebouwd. Door de 3-toerenpomp te hebben uitgebouwd en
het pompdraaisysteem te hebben uitgeschakeld, heeft (eiser) volgens de deskundige de
normale fabriekswaarborg van de constructeur weggenomen.
Waar het uitbouwen van de ingebouwde circulatie- of 3-toerenpomp niet contractueel
werd voorzien, beging (eiser) een contractuele fout door dit toch niet te doen. Evenwel
blijkt uit het deskundigenverslag dat de loutere afwezigheid van het pompdraaisysteem en
van een Thermische Terugslag Beveiliging niet volstond om een brand teweeg te brengen
en werd dit als oorzaak van de brand door de deskundige in zijn eindverslag uitgesloten.
De brand in kwestie is volgens de deskundige - het weze herhaald - enkel veroorzaakt
doordat de ketel niet geplaatst werd op een geïsoleerde sokkel. Zoals reeds aangehaald,
was het plaatsen van een dergelijke sokkel niet voorzien in de overeenkomst van
(verweerder) met Flam Discount.
Door in de woning van (verweerder) een verwarmingsketel zonder brandvrije sokkel
rechtstreeks te plaatsen op een houten lattenvloer, heeft (eiser) zijn verplichtingen uit
overeenkomst met de BVBA Flam Discount niet miskend (aangezien dit in de overeenkomst met Flam Discount niet was voorzien), doch heeft (eiser) jegens (verweerder) wél
zijn algemene zorgvuldigheidsplicht verzuimd, zoals (verweerder) terecht stelt.
Uit het deskundigenverslag op bladzijde 5 blijkt dat de ketel in kwestie door (eiser)
geplaatst is op de houten vloer van de zolderverdieping van (verweerder), mits tussenplaatsing van een houten plaat van circa 1,5 cm dikte, die werd bedekt met een gestabiliseerde vinyl vloerbedekking.
De aanwezigheid van een compacte vinylbekleding onder de ketel was volgens de
gerechtsdeskundige echter niet voldoende om brand te voorkomen. Nazicht van de
brandattesten van de compacte vinyl vloerbedekking toonde aan dat deze geklasseerd zijn
onder klasse A2 materialen die matig bijdragen tot vlamoverslag doch deze klasse 2 enkel
toepasselijk is indien het vinyl gekleefd of bevestigd is op een ondergrond van beton of
dergelijk onbrandbaar materiaal. Indien dit geplaatst werd op een ondergrond dewelke
brandbaar is, heeft dit geen klasse A meer (bladzijde 4 en 5 eindverslag deskundige).
Volgens de deskundige diende (eiser) als vakman te weten dat hij de ketel in kwestie op
een brandvrije sokkel diende te plaatsen. Hij diende met andere woorden te weten dat,
door dit niet te doen, hij een gevaarlijke toestand creëerde voor het doen ontstaan van
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brand in de woning van (verweerder), wat overigens ook twee jaar later gebeurde.
Indien volgens zijn gezegde, (eiser) navraag heeft gedaan bij zijn opdrachtgever, Flam
Discount voor een geventileerde sokkel en deze geantwoord zou hebben, dat dit niet voorzien was in de offerte, had hij - aldus de gerechtsdeskundige - als installateur en vakman
de ketel niet mogen monteren.
Door dit wél te doen, minstens door (verweerder) als gebruiker van het pand niet te
hebben gewezen op de brandonveilige toestand op de zolderverdieping, heeft (eiser) dan
ook een fout begaan - fout welke duidelijk los staat van het contract tussen (verweerder)
met Flam Discount, aangezien hierin de plaatsing van een brandvrije sokkel niet was
voorzien.
Het feit dat de brandverzekeraar van (verweerder) van oordeel was dat dit een contractueel geschil tussen haar verzekerde (verweerder) en Flam Discount betreft (cf. schrijven
Argenta van 2 mei 2000 - stuk 18 bundel (verweerder), ontneemt aan (verweerder) niet
het recht om een ander standpunt in te nemen en vergoeding te vorderen van (eiser) voor
zijn schade op grond van artikel 1382 e.v. B.W.
(Eiser) beging een fout bij de rechtstreekse plaatsing van de ketel in kwestie op de
houten vloer en handelde aldus niet zoals van een gemiddeld normaal voorzichtig installateur van centrale verwarming mag verwacht worden.
Met andere woorden is de brand in kwestie veroorzaakt door een fout, andere dan aan
de slechte uitvoering van het contract te wijten.
Het verloop van twee jaar tijd tussen de plaatsing van de ketel en het ontstaan van de
brand is volgens de gerechtsdeskundige perfect verklaarbaar en is niet van aard om het
oorzakelijk verband tussen de afwezigheid van een brandvrije sokkel en het ontstaan van
de brand te doorbreken. Daar de brand zich bevond onder de ketel, was het smeulen
insgelijks voorheen niet zichtbaar en heeft dit lang geduurd vooraleer het uitgebroken is.
Als erkend installateur centrale verwarming wist of moest (eiser) weten dat de stralingswarmte onder het branderbed van de Vaillant ketel type VK 25 in normale omstandigheden kan oplopen tot 17º C en neemt het hout de vorm aan van pyrolyse t.t.z. een
scheikundige werking en afbraak, ontleding door blootstelling aan grote hitte en begint
langzaam te smeulen of branden zonder vlam met als gevolg een brandlucht en nadien bij
voortzetting van de blootstelling aan de grote hitte een werkelijke brand (bladzijde 10
deskundigenverslag in voorlezing).
Door de ketel te plaatsen rechtstreeks op de houten vloer van de zolder, heeft (eiser)
dan ook een buitencontractuele fout begaan in de zin van artikel 1382 e.v. B.W., zodat hij
gehouden is tot vergoeding van de door (verweerder) geleden schade".
Grieven
De uitvoeringsagent die door een contractant in zijn plaats wordt gesteld om het
contract geheel of gedeeltelijk uit te voeren is ten aanzien van de uitvoering van het
contract en ten overstaan van de medecontractant van de opdrachtgever geen derde. Hij
kan enkel extra-contractueel aansprakelijk worden gesteld indien de hem verweten fout de
schending uitmaakt, niet van de contractueel aangegane verbintenis doch van algemene
zorgvuldigheidsplicht die voor eenieder geldt en indien die fout een andere dan uit louter
uit de gebrekkige uitvoering van het contract ontstane schade heeft veroorzaakt.
Luidens artikel 1135 van het Burgerlijk Wetboek verbinden overeenkomsten niet alleen
tot hetgeen daarin uitdrukkelijk bepaald is, maar ook tot alle gevolgen die door de billijkheid, het gebruik of de wet aan de verbintenis, volgens de aard ervan, worden toegekend.
Daaruit volgt dat de aannemer niet enkel gehouden is tot hetgeen uitdrukkelijk in de
overeenkomst met de opdrachtgever is bedongen, maar ook tot de uitvoering van de
opdracht volgens de regels van de kunst.
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Na te hebben vastgesteld dat eiser dient te worden beschouwd worden als de uitvoeringsagent van de medecontractant van verweerder, met name Flam Discount en hij aldus
volgens de offerte een K.V.B.G.-gekeurde verwarmingsketel diende te plaatsen, beslist de
appelrechter dat eiser blijkens de vaststellingen van de deskundige een fout heeft begaan
welke bestaat uit het rechtstreeks plaatsen van de ketel op de houten vloer van de zolder in
plaats van op een brandvrije sokkel en dat eiser minstens verweerder had moeten wijzen
op de brandonveilige toestand op de zolderverdieping.
Met deze vaststellingen en overwegingen oordeelt de appelrechter in wezen dat eiser,
als vakman, de hem toevertrouwde opdracht niet overeenkomstig de regels van de kunst
heeft uitgevoerd.
Uit deze overwegingen kon de appèlrechter derhalve niet naar recht afleiden dat de fout
van eiser los staat van het contract tussen verweerder en Flam Discount op grond van de
enkele vaststelling dat de plaatsing van een brandvrije sokkel niet uitdrukkelijk in de
overeenkomst was voorzien.
Door op deze enkele grond te oordelen dat eiser een fout heeft begaan die een tekortkoming op de algemene voorzichtigheidsplicht uitmaakt en eiser op extra-contractuele
grondslag jegens verweerder tot schadeloosstelling te veroordelen, schendt het arrest
derhalve de artikelen 1134 en 1135 van het Burgerlijk Wetboek, de wettelijke bepalingen
betreffende de contractuele aansprakelijkheid (schending van de artikelen 1101, 1134,
1142 tot 1145, 1147 tot 1151 van het Burgerlijk Wetboek), inzonderheid in zoverre zij
toepassing vinden op aannemers jegens hun opdrachtgevers (schending van de artikelen
1779, 1787, 1789, 1797 en 1799 van het Burgerlijk Wetboek) en de wettelijke bepalingen
betreffende buitencontractuele aansprakelijkheid (schending van de artikelen 1382 en
1383 van hetzelfde wetboek).
(...)

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
1. Krachtens artikel 1135 van het Burgerlijk Wetboek verbinden de overeenkomsten niet alleen tot hetgeen daarin uitdrukkelijk is bepaald, maar ook tot alle
gevolgen die door de billijkheid, het gebruik of de wet aan de verbintenis,
volgens de aard ervan, worden toegekend.
2. Hieruit volgt dat de aannemer niet alleen gehouden is tot hetgeen uitdrukkelijk in de overeenkomst met de opdrachtgever is bedongen, maar ook tot de
uitvoering van de opdracht volgens de regels van de kunst.
3. De uitvoeringsagent die door een contractant in zijn plaats wordt gesteld om
het contract geheel of gedeeltelijk uit te voeren mag ten aanzien van de uitvoering van het contract en ten overstaan van de medecontractant van de opdrachtgever niet als een derde in die contractuele verhouding worden beschouwd.
4. Het arrest stelt vast dat:
- eiser, als uitvoeringsagent van Flam Discount bij wie verweerder de levering
en plaatsing van een verwarmingsinstallatie had besteld, in de woning van
verweerder een verwarmingsketel op een houten vloer heeft geplaatst zonder
brandvrije sokkel;
- het niet monteren van de ketel op een brandvrije sokkel de oorzaak was van
de brand in de woning van verweerder;
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- volgens de deskundige eiser als vakman diende te weten dat hij de ketel op
een brandvrije sokkel diende te plaatsen, zelfs al was dit niet voorzien in de
offerte, en hij als installateur en vakman de ketel niet had mogen monteren.
5. Het arrest veroordeelt vervolgens eiser op grond van artikel 1382 en
volgende van het Burgerlijk Wetboek tot het betalen van schadevergoeding op
grond dat eiser, door de brandketel in de gegeven omstandigheden te plaatsen,
minstens door verweerder als gebruiker van het pand niet te hebben gewezen op
de brandonveilige toestand op de zolderverdieping, uitsluitend een tekortkoming
heeft begaan op de algemene zorgvuldigheidsplicht, zijnde een fout welke duidelijk los staat van het contract tussen verweerder en Flam Discount, aangezien
hierin de plaatsing van een sokkel niet was voorzien.
6. Het arrest schendt aldus de artikelen 1135, 1382 en 1383 van het Burgerlijk
Wetboek.
7. Het middel is gegrond.
Dictum
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 februari 2006 – 1° kamer – Voorzitter en verslaggever: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle advocaat-generaal – Advocaten: mrs.
Grade en Houtekier.

Nr. 69
1° KAMER - 2 februari 2006

HUUR VAN DIENSTEN - AANNEMINGSOVEREENKOMST - AANSPRAKELIJKHEID - VERBORGEN
GEBREK - VORDERING - TERMIJN
De regel dat de aansprakelijkheidsvordering tegen de aannemer en de architect binnen de
tienjarige termijn kan worden ingesteld, ingeval een gebouw geheel of gedeeltelijk
tenietgaat door een gebrek in de bouw, zelfs door de ongeschiktheid van de grond, geldt
ook wanneer dergelijk gebrek verborgen is1, zonder dat dan vereist is dat de vordering
tevens binnen een redelijke termijn wordt ingesteld. (Artt. 1792 en 2270, B.W.)
(ALGEMEEN AFWERKINGSBEDRIJF CONINGS nv T. APOTEEK MERTENS nv)

ARREST

(A.R. C.04.0529.N)
1 Cass., 4 april 2003, A.R. C.02.0206.N, nr. 227.
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I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 10 oktober 2003 gewezen
door het Hof van Beroep te Antwerpen.
De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Raadsheer Ghislain Londers heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1134, derde lid, 1792 en 2270 van het Burgerlijk Wetboek.
- het algemeen rechtsbeginsel van de goede trouw.
Aangevochten beslissingen
De vijfde ter kamer van het Hof van Beroep te Antwerpen verklaart in het bestreden
arrest van 10 oktober 2003 verweersters hoger beroep gegrond, vernietigt het aangevochten vonnis en, opnieuw rechtdoende, verklaart verweersters vordering tijdig ingesteld
en dienvolgens ontvankelijk en veroordeelt eiseres tot betaling aan verweerster van het
bedrag van 3.347,78 euro, te vermeerderen met de gerechtelijke interesten vanaf 2 juni
1999 tot de datum van de algehele betaling, wegens slecht uitgevoerde werken. Tevens
veroordeelt het hof van beroep eiseres tot de kosten van beide aanleggen.
Het hof van beroep grondt deze beslissing op de volgende motieven:
"In november 1990 worden er werken, namelijk gevelbepleistering, uitgevoerd aan een
huis, toebehorend aan (verweerster) door (eiseres).
Daarvoor is een bedrag van 541.250 BEF gefactureerd op 16 januari 1991, en ook
betaald.
Begin februari 1995 diende (verweerster) vast te stellen dat er zich scheurtjes voordeden in die buitenbepleistering, (...), wat er uiteindelijk toe heeft geleid dat een provisionele schadevergoeding werd gevorderd van 550.000 BEF, in een dagvaarding van 2 juni
1999.
Die dagvaarding volgde dus meer dan vier jaar na het vaststellen van de gebreken in
kwestie; (verweerster) had reeds in februari 1995 (eiseres) van de gebreken in kwestie op
de hoogte gebracht, waarop was gereageerd met de belofte dat een technicus van de firma
Knauf ter plaatse zou komen; wanneer na enkele maanden daaraan werd herinnerd bleek
dat niet Knauf de producten in kwestie had geleverd, maar wel Cantilana, en op initiatief
van Cantilana en (eiseres) werd een onderzoek gedaan door het WTCB, dat verslag
opstelde op 31 januari 1996.
Op basis van dat verslag wijst (eiseres) alle verantwoordelijkheid voor de vastgestelde
gebreken af.
Op 31 december 1998 brengt (verweerster) de zaak terug in herinnering en verzoekt zij
(eiseres) om voorstellen te doen tot herstelling, waarop in januari 1999 door (eiseres)
wordt gereageerd met een afwijzing van verantwoordelijkheid, waarbij er ook op wordt
gewezen dat er intussen reeds meer dan drie jaar was verstreken sinds het vaststellen van
de gebreken, maar waarbij ook, met voorbehoud van alle rechten, wordt medegedeeld dat
men nog altijd wil meewerken aan een aangepaste oplossing.
Uiteindelijk wordt dan gedagvaard op 2 juni 1999, en bij tussenvonnis van 12 juli 1999
wordt dhr. V.als deskundige aangesteld; deze deskundige komt in zijn verslag tot de
bevinding dat (eiseres) verantwoordelijk kan worden gesteld voor schade ten bedrage van
135.049 BEF plus BTW op 120.049 BEF welke afrekening door (verweerster) wordt
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aanvaard, die haar vordering tot dat bedrag beperkt.
In het bestreden vonnis overweegt de eerste rechter dat de termijn van meer dan drie
jaar die (verweerster) had laten verstrijken tussen de mededeling van (eiseres) dat zij op
basis van het WTCB in januari 1996 geen verantwoordelijkheid kon dragen, en de
dagvaarding, dermate lang was dat zulke termijn 'niet meer als redelijk kan worden
aanzien tussen twee handelaars'.
De oorspronkelijke vordering van (verweerster) vindt echter haar oorsprong in werken
uitgevoerd op grond van een aannemingsovereenkomst, zodat art. 1648 van het Burgerlijk
Wetboek niet van toepassing is, ook niet bij analogie; bij toepassing van artikel 2270 van
het Burgerlijk Wetboek zijn aannemers immers slechts ontslagen van hun aansprakelijkheid met betrekking tot de door hen uitgevoerde werken, ook wat de verborgen gebreken
betreft, na verloop van een termijn van tien jaar; dat is een vervaltermijn die niet voor
inkorting vatbaar is. De vordering is dan ook tijdig ingesteld, en dus ontvankelijk".
Grieven
Artikel 1792 van het Burgerlijk Wetboek stelt aannemers en architecten gedurende tien
jaar aansprakelijk voor het geheel of gedeeltelijk tenietgaan van een gebouw wegens een
gebrek in de bouw. Luidens artikel 2270 van hetzelfde wetboek zijn architecten en aannemers ontslagen van hun aansprakelijkheid met betrekking tot de grote werken die zij
hebben uitgevoerd of geleid na het verloop van tien jaren.
Aldus geldt een vervaltermijn binnen dewelke aannemers en architecten kunnen
worden aangesproken voor de door de wet bedoelde gebreken in de bouwwerken.
Luidens artikel 1134, derde lid, van het Burgerlijk Wetboek moeten wettig aangegane
overeenkomsten te goeder trouw worden uitgevoerd. De goede trouw vereist dat de vordering in schadevergoeding wegens gebreken in een bouwwerk wordt gesteld binnen een
redelijke termijn nadat deze gebreken aan het licht zijn gekomen, onverminderd de
gelding van bovengenoemde vervaltermijn van tien jaar.
Eiseres voerde in haar beroepsconclusies aan dat verweersters vordering laattijdig en
dienvolgens niet ontvankelijk was, nu verweerster haar vordering niet binnen een redelijke termijn had ingesteld. Eiseres ondersteunde haar verweer in concreto door te stellen
dat reeds begin 1996 bleek dat een minnelijke schikking uitgesloten was en dat er meer
dan drie jaar geen briefwisseling tussen partijen werd gevoerd.
Het hof van beroep oordeelde dat de vordering van verweerster haar oorsprong vond in
een aannemingsovereenkomst, zodat artikel 1648 van het Burgerlijk Wetboek niet van
toepassing was, ook niet bij analogie. Vervolgens stelde het hof dat bij toepassing van
artikel 2270 van het Burgerlijk Wetboek de vordering tijdig werd ingesteld aangezien
aannemers slechts ontslagen zijn van hun aansprakelijkheid voor de door hen uitgevoerde
werken na verloop van een vervaltermijn van tien jaar.
Waar kan worden aangenomen dat artikel 1648 van het Burgerlijk Wetboek dat inzake
koop bepaalt dat de rechtsvordering op grond van koopvernietigende gebreken "binnen
een korte tijd" moet worden ingesteld, niet van toepassing is op aannemingsovereenkomsten, komt het in dergelijke gevallen de rechter evenwel toe om in feite te oordelen of de
vordering op grond van verborgen gebreken tijdig is ingesteld.
Dergelijke vordering is tijdig ingesteld wanneer dit binnen een redelijke termijn na de
ontdekking van het verborgen gebrek is geschied.
Bij toepassing van het principe van de uitvoering te goeder trouw van overeenkomsten,
kan van de opdrachtgever worden vereist dat hij geen gedrag aan de dag legt dat volledig
zou indruisen tegen zijn bedoeling een vordering tegen de aannemer in te stellen. De
rechter is bijgevolg bevoegd om na te gaan of de opdrachtgever de gebreken heeft
aanvaard, en zoniet, of hij, gelet op de omstandigheden van de zaak, zijn vordering in
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schadevergoeding binnen een redelijke termijn heeft ingesteld.
Het louter toepassen van de algemene garantietermijn van tien jaar, neergelegd in de
artikelen 1792 en 2270 van het Burgerlijk Wetboek, om de termijn te bepalen waarin de
rechtsvordering kan worden ingesteld, volstaat dienvolgens niet.
Het hof van beroep heeft derhalve in het bestreden arrest zijn beslissing betreffende de
ontvankelijkheid van de vordering niet wettig verantwoord door eenvoudigweg toepassing
te maken van de in artikel 2270 van het Burgerlijk Wetboek neergelegde termijn van tien
jaar en op grond hiervan te besluiten tot de "tijdigheid" van door verweerster ingestelde
vordering.
Het hof van beroep diende in feite vast te stellen dat de vordering door verweerster
tijdig, dat wil zeggen binnen een redelijke termijn, was ingesteld, doch liet na dit te doen.
Het hof van beroep paste louter de waarborgtermijn van artikel 2270 van het Burgerlijk
Wetboek toe, waarvan partijen niet betwistten dat die nog niet verstreken was.
Het hof van beroep kon dienvolgens op grond van de in het middel aangehaalde overwegingen niet wettig beslissen dat verweersters vordering tijdig was ingesteld (schending
van de artikelen 1134, derde lid, 1792 en 2270 van het Burgerlijk Wetboek en van het
algemeen rechtsbeginsel van de goede trouw).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1. Artikel 1792 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat, indien een gebouw dat
tegen vaste prijs is opgericht, geheel of gedeeltelijk teniet gaat door een gebrek
in de bouw, zelfs door de ongeschiktheid van de grond, de architect en de
aannemer daarvoor aansprakelijk zijn gedurende tien jaren.
Artikel 2270 van hetzelfde wetboek bepaalt dat na verloop van tien jaren de
architecten en aannemers ontslagen zijn van hun aansprakelijkheid met betrekking tot de grote werken die zij hebben uitgevoerd of geleid.
2. Krachtens die bepalingen kan de vordering tegen de aannemer en de architect binnen de tienjarige termijn worden ingesteld in geval een gebouw geheel of
gedeeltelijk tenietgaat door een gebrek in de bouw, zelfs door de ongeschiktheid
van de grond.
Die regel geldt ook wanneer dergelijk gebrek verborgen is. In dat geval is niet
vereist dat de vordering tevens binnen een redelijke termijn wordt ingesteld.
3. Het middel gaat ervan uit dat de vordering op grond van de artikelen 1792
en 2270 van het Burgerlijk Wetboek, wanneer het gebrek verborgen is, "onverminderd de gelding van bovengenoemde vervaltermijn van tien jaar", moet
worden ingesteld binnen een redelijke termijn.
4. Het middel faalt naar recht.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.
2 februari 2006 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Londers – Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle advocaat-generaal –
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Advocaten: mrs. Geinger en Grade.

Nr. 70
1° KAMER - 2 februari 2006

1º ENERGIE - ELEKTRISCHE ENERGIE - ELEKTRICITEITSVOORZIENING - OVERTREDING - BEGRIP
2º ENERGIE - ELEKTRISCHE ENERGIE - ELEKTRICITEITSLEIDINGEN - VERPLAATSING KOSTENREGELING - BEHEERDER OPENBAAR DOMEIN - VERGUNNINGHOUDER - BETALING VAN DE
KOSTEN TOT HET VERPLAATSEN - WEIGERING - MISKENNING VAN WETSBEPALINGEN - AARD
3º WEGEN - ELEKTRISCHE ENERGIE - ELEKTRICITEITSLEIDINGEN - VERPLAATSING KOSTENREGELING - BEHEERDER OPENBAAR DOMEIN - VERGUNNINGHOUDER - BETALING VAN DE
KOSTEN TOT HET VERPLAATSEN - WEIGERING - MISKENNING VAN WETSBEPALINGEN - AARD
4º ENERGIE - ELEKTRISCHE ENERGIE - ELEKTRICITEITSLEIDINGEN - VERPLAATSING KOSTENREGELING - BETALING VAN DE KOSTEN TOT HET VERPLAATSEN - WEIGERING VAN
VERGUNNINGHOUDER - VORDERING VAN DE OVERHEID - AARD
5º BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - BEGRIP - VORDERING TOT BETALING VAN DE
KOSTEN TOT HET VERPLAATSEN VAN ELEKTRICITEITSLEIDINGEN - AARD
1º De delictomschrijving "overtreding van deze wet" in artikel 24, eerste lid van de wet van
10 maart 1925 op de elektriciteitsvoorziening heeft uitsluitend betrekking op een
handelen dat, getoetst aan een in de wet voorkomend gebod of verbod, wederrechtelijk
is. (Art. 24, eerste lid, Wet 10 maart 1925 op de elektriciteitsvoorziening)
2º en 3° Artikel 13, derde lid van de wet van 10 maart 1925 op de elektriciteitsvoorziening
bepaalt slechts ten laste van wie de kosten zijn, wanneer de Staat, de provinciën of de
gemeenten hun recht tot verwijzing van de leidingen en tot uitvoering van de werken die
daarmee verband houden uitoefenen, zodat het niet betalen van de kosten van de
verplaatsing geen strafrechtelijk gesanctioneerde "overtreding van de wet" uitmaakt1.
(Artt. 13, derde lid en 24, eerste lid, Wet 10 maart 1925 op de elektriciteitsvoorziening)
4º en 5° De burgerlijke rechtsvordering, gegrond op een misdrijf, strekt tot vergoeding van
de schade die door dat misdrijf werd veroorzaakt. De vordering van de Staat, de
provinciën of de gemeenten op grond van artikel 13 van de wet van 10 maart 1925 op de
elektriciteitsvoorziening, tot terugbetaling van voorgeschoten kosten voor werken tot
wijziging van de schikkingen of het plan van een inrichting, die ten laste zijn van de
onderneming die de geleiding heeft aangelegd, is geen op een misdrijf gestoelde
burgerlijke rechtsvordering2. (Art. 13, derde lid, Wet 10 maart 1925 op de
elektriciteitsvoorziening)
(VLAAMS GEWEST, MINISTER VOOR OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR T. PROVINCIALE
BRABANTSE ENERGIEMAATSCHAPPIJ C.V.B.A.)

ARREST

(A.R. C.05.0164.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
1 Cass., 27 mei 2002, A.R. C.00.0378.N, nr 319, met concl. A.-G. DE RAEVE.
2 Ibid.
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Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 6 oktober 2004 gewezen door
het Hof van Beroep te Brussel.
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Raadsheer Greta Bourgeois heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 2262 van het Burgerlijk Wetboek, zoals van toepassing voor diens vervanging
bij artikel 4 van de wet van 10 juni 1998;
- de artikelen 13, derde lid, 24, eerste lid, en 26 van de wet van 10 maart 1925 op de
elektriciteitsvoorziening.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest verklaart eisers hoger beroep ongegrond, bevestigt derhalve het
bestreden vonnis, waarbij eisers vordering, strekkende tot de veroordeling van verweerster
in terugbetaling van de kosten van verplaatsing van nutsleidingen, verjaard wordt
verklaard en dit op volgende gronden:
"De rechtspleging in eerste aanleg
1. (Eiser) heeft op 21 april 1993 (verweerster), hierna ook 'PBE' genoemd, gedagvaard
voor de rechtbank van eerste aanleg te Leuven. Zij vorderde betaling van 841.515 BEF,
meer 'vergoedende intresten sedert de betaaldatum (noot 1: In zijn conclusie die is neergelegd ter griffie op 1 augustus 1995, vordert (eiser) vergoedende intresten vanaf 26 februari
1982), de gerechtelijke intresten en de kosten', en akte `voor alle eventuele kosten en
schadeloosstellingen die het gevolg zouden kunnen zijn van iedere schadeloosstellingseis
van de aannemer van de werken wegens vertraging opgelopen ingevolge de weigering van
(verweerster) haar installaties te verplaatsen'. Deze vordering vond haar oorzaak in de
verplaatsing van elektriciteitsleidingen in opdracht van de rechtsvoorganger van (eiser)
(eerst de Intercommunale E39 en daarna het Wegenfonds) en de voorgehouden verplichting in hoofde van PBE om de daaraan verbonden kosten te betalen, onder verwijzing naar
artikel 13 van de Wet van 20 maart 1925 en artikel 1 van de Wet van 17 januari 1938.
2. ln zijn conclusie, die is neergelegd ter griffie op 12 augustus 1996, vordert (eiser)
betaling van 1.196.257 BEF meer de vergoedende intresten sedert 4 april 1975, de gerechtelijke intresten en de kosten.
3. (Verweerster) stelde, bij conclusie die is neergelegd ter griffie op 21 april 1995, een
tegenvordering in en vorderde betaling van een schadevergoeding ad 100.000 BEF
wegens het instellen van een 'onbetwistbaar verjaarde, minstens manifest ongegronde'
vordering.
4. De eerste rechter verklaarde, bij vonnis van 9 oktober 1997, de hoofdvordering
toelaatbaar en stelde vast dat `zij is vervallen door verjaring'.
De tegenvordering verklaarde hij ontvankelijk maar ongegrond. Elke partij werd tot de
helft van de begrote gerechtskosten veroordeeld.
5. Het vonnis werd betekend op 23 februari 1998.
Het hoger beroep
6. (Eiser) heeft hoger beroep ingesteld tegen het vonnis van 9 oktober 1997 bij verzoekschrift dat is neergelegd ter griffie van het hof op 23 februari 1998. Dit hoger beroep
strekt ertoe (verweerster) te horen veroordelen om 841.515 BEF te betalen, 'te vermeerderen met de intresten sedert 31mei 1982, de gerechtelijke intresten en de kosten'.
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7. (Verweerster) vordert de bevestiging van het bestreden vonnis inzoverre het de
hoofdvordering verjaard verklaarde. Zij vordert ook 'het incidenteel beroep ontvankelijk
en gegrond te verklaren en geïntimeerde op incidenteel beroep te veroordelen in betaling
van een bedrag van 100.000 BEF meer gerechtelijke intresten en kosten zulks wegens
tergend en roekeloos beroep minstens wegens tergend en roekeloze vordering'. Deze
laatste vordering is zeer onduidelijk: ofwel wordt een schadevergoeding gevorderd
wegens tergend en roekeloos hoger beroep, en dan is de vordering geen incidenteel beroep
maar een nieuwe vordering in hoger beroep, ofwel wordt een schadevergoeding gevorderd
wegens tergende en roekeloze vordering, en dan is het een incidenteel beroep vermits de
eerste rechter deze vordering ongegrond verklaarde. Het hof stelt vast dat geen incidenteel
beroep wordt ingesteld tegen de beslissing van de eerste rechter om de kosten bij helften
te verdelen.
Beoordeling
8. (Verweerster) houdt voor dat de vordering van het Vlaams Gewest verjaard is.
(Verweerster) verwijst hiervoor naar artikel 26 van de wet van 10 maart 1925 betreffende de elektriciteitsvoorziening, waaruit blijkt dat de burgerlijke rechtsvordering,
wegens overtreding van bepalingen van die wet, verjaart na één jaar vanaf de datum van
het proces-verbaal dat de overtreding vaststelt.
Vermits, zo beweert (verweerster), het proces-verbaal dat de overtreding vaststelde - dit
is de overtreding van artikel 13 - dateert van 8 april 1977 en pas werd gedagvaard op 21
april 1993, is meer dan één jaar verstreken, zodat de vordering verjaard is. (Eiser) houdt
voor dat het proces-verbaal van 8 april 1977 geen proces-verbaal is in de zin van artikel
26 voormeld, maar wel van artikelen 47 en 48 van de Algemene Aannemingsvoorwaarden, zodat enkel de gemeenrechtelijke verjaringstermijn (van dertig jaar) toepasselijk
is. Het proces-verbaal, aldus (eiser), stelt geen strafrechtelijk beteugelde misdrijven vast,
maar enkel de weigering om de leidingen te verplaatsen.
9. (Verweerster) onderbouwt haar vordering tot betaling van een schadevergoeding van
100.000 BEF, door voor te houden dat (eiser) 'na consultatie van de wet en de toepassing
ervan door verschillende rechtbanken ervan op de hoogte was dat haar vordering duidelijk
verjaard is en zij zodoende een tergende en roekeloze vordering instelde'. (Verweerster)
steunt haar vordering op artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek.
10. Luidens artikel 13, derde lid van de wet van 25 maart 1925 op de elektriciteitsvoorzieningen heeft onder meer de Staat het recht 'de schikkingen of het plan eener inrichting'
te laten wijzigen. Met die 'schikkingen of plan' worden bedoeld, zoals blijkt uit artikel 13,
eerste lid van dezelfde wet, de werken die zijn uitgevoerd onder meer door 'verenigingen
van gemeenten' 'voor het aanleggen en behoorlijk onderhouden der boven en ondergrondse lijnen'. Artikel 13, derde lid, van dezelfde wet vervolgt dat, indien de wijzigingen
noodzakelijk zijn, 'hetzij om reden van openbare veiligheid, hetzij om de schoonheid van
een landschap te vrijwaren, hetzij in het belang van de wegen, waterlopen, kanalen of van
een openbaren dienst, hetzij ingevolge wijzigingen door de belendende eigenaars toegebracht aan den toegang der eigendommen langs de gevolgde wegen, dan vallen de kosten
der werken ten laste van de onderneming die de geleiding heeft aangelegd'. Een gelijkaardige bepaling is opgenomen in het enig artikel 1 van de wet van 17 januari 1938 tot regeling van het gebruik door de openbare besturen, de verenigingen van gemeenten en de
concessiehouders van openbare diensten of van diensten van openbaar nut, van de openbare domeinen van den Staat, van de provinciën en van de gemeenten, voor het aanleggen
en het onderhoud van leidingen en inzonderheid van gas- en waterleidingen.
11. Luidens artikel 24, eerste lid, van dezelfde wet van 10 maart 1925 worden 'de overtredingen van deze wet en van de ter uitvoering daarvan genomen verordeningen gestraft
met een gevangenisstraf van een tot acht dagen en met een geldboete van 25 tot 1.000
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BEF of met enkel een dezer straffen', en luidens artikel 26 verjaren 'de openbare rechtsvordering en de burgerlijke rechtsvordering wegens overtreding van hogerstaande bepalingen dezer wet of van de ter uitvoering daarvan genomen verordeningen, na één jaar
vanaf den datum van het proces-verbaal dat de overtreding vaststelt.'
12. Uit deze wettelijke bepalingen volgt dat de burgerlijke vordering van de rechtsvoorganger van (eiser), dit is in dit geval de Staat in de persoon van de S.V. Intercommunale
E39, om de kosten voor de verplaatsing van leidingen ten laste te leggen van de intercommunale of vereniging van gemeenten (verweerster), verjaart na één jaar vanaf de datum
van het proces-verbaal dat de overtreding van de wet vaststelt, met name vaststelt dat de
intercommunale of vereniging van gemeenten (verweerster) de verplaatsing van de
leidingen niet ten laste neemt, hetgeen noodzakelijkerwijze impliceert dat zij de kosten
ervan niet wil ten laste nemen.
13. In dit geval heeft de rechtsvoorganger van (eiser) op 8 april 1977 een aangetekende
brief gestuurd aan (verweerster), met volgende inhoud: 'Met mijn schrijven nr. (..) dd.
11.2.77, werd opdracht gegeven tot het verplaatsen van uw leidingen naar de grens van
het Staatsdomein. Gezien echter uw weigering voor verplaatsing (uw schrijven dd.
23.2.77 ...) werd P. V. van vaststelling opgemaakt. Het Bestuur heeft thans beslist de
uitvoering van hogervernoemde verplaatsingswerken op te dragen aan uw maatschappij,
in het kader van ambtshalve maatregelen (.. )'.
14. Vermits (eiser) slechts dagvaardde op 21 april 1993, dit is meer dan één jaar na 8
april 1977, en er geen oorzaken van schorsing of stuiting worden ingeroepen, was de
vordering op dat ogenblik ontegenzeggelijk verjaard.
15. De formulering van de wet van 10 maart 1925 laat geen andere interpretatie toe en
maakt met name geen onderscheid tussen processen-verbaal in het kader van de Algemene Aannemingsvoorwaarden of anderszins: elk proces-verbaal dat een overtreding van
de wet vaststelt, komt in aanmerking; het niet ten laste nemen van de verplaatsing c. q. de
kosten van die verplaatsing is één van de 'overtredingen' bedoeld in artikel 24; met 'overtredingen' worden alle inbreuken op de wet bedoeld, zodat het door (eiser) ingeroepen
legaliteitsbeginsel niet is geschonden.
16. In die omstandigheden dienen de andere verweermiddelen van (verweerster) niet te
worden onderzocht, gelet op de hiervoor vastgestelde verjaring van de vordering van
(eiser). De vordering van (eiser) blijft verjaard, zoals ook al vastgesteld door de eerste
rechter. Het hoger beroep is ongegrond.
17. Dit betekent niet per se dat de vordering c.q. het hoger beroep van (eiser) foutief
zijn. Hoewel de wetgeving, volgens het hof, duidelijk is in de hiervoor aangehaalde zin,
en de vordering op grond daarvan verjaard is, moet worden vastgesteld dat de rechtspraak
ter zake verdeeld is, zodat het zich beroepen op deze andersluidende rechtspraak niet
onzorgvuldig of foutief is. De vordering van (verweerster) is ongegrond".
Grieven
Naar luid van artikel 13, derde lid, van de wet van 10 maart 1925 op de elektriciteitsvoorziening hebben de Staat, de provinciën en de gemeenten in alle geval, het recht de
schikkingen of het plan van een inrichting naderhand te wijzigen, alsmede de werken
daarmede in verband. Indien de wijzigingen noodzakelijk zijn, hetzij om reden van openbare veiligheid, hetzij om de schoonheid van een landschap te vrijwaren, hetzij in het
belang van de wegen, waterlopen, kanalen of van een openbare dienst, hetzij ingevolge
wijzigingen door de belendende eigenaars toegebracht aan de toegang der eigendommen
langs de gevolgde wegen, dan vallen de kosten van werken ten laste van de onderneming
die de geleiding heeft aangelegd, in de overige gevallen, komen zij ten bezware van de
overheid die de wijzigingen gelast.
Krachtens artikel 24, eerste lid, van dezelfde wet, worden de overtredingen van deze
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wet en van de ter uitvoering daarvan genomen verordeningen gestraft met een gevangenisstraf van een tot acht dagen en met een geldboete van 25 tot 1.000 BEF of met enkel
een dezer straffen.
Overeenkomstig artikel 26 van dezelfde wet verjaren de openbare rechtsvordering en
de burgerlijke rechtsvordering wegens overtreding van de bepalingen van de wet of van
de ter uitvoering daarvan genomen verordeningen, na één jaar vanaf de datum van het
proces-verbaal dat de overtreding vaststelt.
Het derde lid van voormeld artikel 13 van de wet van 10 maart 1925 bepaalt met
betrekking tot de kosten van de werken slechts ten laste van wie die kosten zijn, wanneer
de Staat, de provinciën of de gemeenten hun recht tot wijziging van de leidingen (schikkingen of het plan van een inrichting) en tot uitvoering van de werken die daarmee
verband houden uitoefenen. Deze wetsbepaling omschrijft de niet-betaling van de
bedoelde kosten niet als een overtreding van de wet zodat voormelde niet-betaling niet op
grond van voornoemd artikel 24 als misdrijf kan worden aangemerkt.
De burgerlijke rechtsvordering gegrond op een misdrijf strekt tot vergoeding van de
schade die door dat misdrijf werd veroorzaakt.
Te dezen betwistte eiser de door verweerster op grond van artikel 26 van de wet van 10
maart 1925 op de elektriciteitsvoorziening ingeroepen verjaring, omdat noch de weigering
de leidingen te verplaatsen, noch het niet-betalen van de verplaatsingskosten, als een strafrechtelijke overtreding van de genoemde wet kunnen beschouwd worden, derwijze dat de
vordering onderworpen is aan de gemeenrechtelijke verjaringstermijn van 30 jaar
(beroepsbesluiten eiser, neergelegd 8 februari 2000, p. 5, tweede en zevende alinea),
laatstgenoemde verjaringstermijn voorzien in artikel 2262 van het Burgerlijk Wetboek,
zoals van toepassing vóór de vervanging bij artikel 4 van de wet van 10 juni 1998 tot
wijziging van sommige bepalingen betreffende de verjaring.
Het bestreden arrest beschouwt evenwel de door eiser op grond van artikel 13 van de
wet van 10 maart 1925 tegen verweerster ingestelde vordering tot terugbetaling van voorgeschoten kosten voor werken tot wijziging van de schikkingen of het plan van een inrichting, die ten laste waren van verweerster als "onderneming die de geleiding heeft aangelegd", (met toepassing van de artikelen 13, derde lid, 24 en 26 van dezelfde wet) als een
op een misdrijf gestoelde burgerlijke rechtsvordering, die op grond van artikel 26 verjaard
is omdat zij meer dan één jaar na het proces-verbaal van 8 april 1977 werd ingeleid.
Door aldus te oordelen miskent het bestreden arrest de artikelen 13, derde lid, 24, eerste
lid, en 26 van de wet van 10 maart 1925 op de elektriciteitsvoorziening, en kon het dienvolgens niet wettig eisers vordering onderwerpen aan de korte verjaringstermijn, neergelegd in artikel 26 van de wet van 10 maart 1925, en, impliciet doch zeker, de gemeenrechtelijke verjaringstermijn van dertig jaar, neergelegd in artikel 2262 (oud) van het Burgerlijk Wetboek, uitsluiten (schending van artikelen 26 van de wet van 10 maart 1925 en
2262 van het Burgerlijk Wetboek, zoals van toepassing vóór diens vervanging bij artikel 4
van de wet van 10 juni 1998).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1. Krachtens artikel 24, eerste lid, van de wet van 10 maart 1925 op de electriciteitsvoorziening, worden de overtredingen van deze wet en van de ter uitvoering daarvan genomen verordeningen gestraft met een gevangenisstraf van een
tot acht dagen en met een geldboete van 0,62 euro tot 24,79 euro of met enkel
een van die straffen.
De delictsomschrijving "overtreding van deze wet" heeft uitsluitend betrekking
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op een handelen, dat getoetst aan een in de wet voorkomend gebod of verbod,
wederrechtelijk is.
2. Krachtens artikel 26 van de wet van 10 maart 1925 op de electriciteitsvoorziening, verjaren de openbare rechtsvordering en de burgerlijke rechtsvordering
wegens overtreding van hogerstaande bepalingen van deze wet of van de ter
uitvoering daarvan genomen verordeningen, na één jaar vanaf de datum van het
proces-verbaal dat de overtreding vaststelt.
De burgerlijke rechtsvordering gegrond op een misdrijf strekt tot vergoeding
van de schade die door dat misdrijf werd veroorzaakt.
3. Krachtens artikel 13, derde lid, van de wet van 10 maart 1925 op de electriciteitsvoorziening, hebben de Staat, de provinciën en de gemeenten in alle geval,
het recht de schikkingen of het plan van een inrichting naderhand te wijzigen,
alsmede de werken daarmede in verband. Indien de wijzigingen noodzakelijk
zijn, hetzij om reden van openbare veiligheid, hetzij om de schoonheid van een
landschap te vrijwaren, hetzij in het belang van de wegen, waterlopen, kanalen of
van een openbare dienst, hetzij ingevolge wijzigingen door de belendende eigenaars toegebracht aan de toegang der eigendommen langs de gevolgde wegen,
vallen de kosten van de werken ten laste van de onderneming die de geleiding
heeft aangelegd. In de overige gevallen, komen de kosten ten laste van de overheid die de wijzigingen gelast.
4. Aldus bepaalt het derde lid van voormeld artikel 13 slechts ten laste van wie
die kosten zijn, wanneer de Staat, de provinciën of de gemeenten hun recht tot
wijziging van de leidingen en tot uitvoering van de werken die daarmee verband
houden uitoefenen.
Hieruit volgt dat het niet betalen van de kosten van de verplaatsing geen strafrechtelijk gesanctioneerde "overtreding van de wet" uitmaakt.
De vordering tot terugbetaling van de door de overheid voorgeschoten kosten
voor werken tot verplaatsing van een electriciteitsleiding is derhalve geen
burgerlijke rechtsvordering, gegrond op een misdrijf, waarop de korte verjaringstermijn van artikel 26 van de wet van 10 maart 1925 toepasselijk is.
5. Het arrest oordeelt dat "het niet ten laste nemen van de verplaatsing c.q. de
kosten van die verplaatsing (door verweerster) een van de overtredingen is
bedoeld in artikel 24 (van de wet van 10 maart 1925 op de electriciteitsvoorziening)" en beschouwt de door eiser op grond van artikel 13 van de wet van 10
maart 1925 tegen verweerster ingestelde vordering tot terugbetaling van voorgeschoten kosten voor werken tot wijziging van de schikkingen of het plan van een
inrichting, die ten laste waren van verweerster als "onderneming die de geleiding
heeft aangelegd", als een op een misdrijf gestoelde burgerlijke rechtsvordering,
die op grond van artikel 26 verjaard is.
6. Het arrest schendt aldus de vermelde wetsbepalingen.
7. Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.
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Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het
vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
over.
Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Antwerpen.
2 februari 2006 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: mevr. Bourgeois – Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle advocaat-generaal
– Advocaten: mrs. Geinger en Verbist.

Nr. 71
1° KAMER - 2 februari 2006

1º APOTHEKER - FUNCTIE - ACTIVITEIT - AARD
2º KOOPHANDEL. KOOPMAN - APOTHEKER - BEGRIP
3º ECONOMIE - APOTHEKER - ACTIVITEIT
4º APOTHEKER - ORDE DER APOTHEKERS - BEGRIP
5º BEROEPSVERENIGINGEN - ORDE DER APOTHEKERS - BEGRIP
6º APOTHEKER - ORDE DER APOTHEKERS - OPDRACHT - DOEL - GEVOLG MEDEDINGINGSWET
7º APOTHEKER - ORDE DER APOTHEKERS - ORGANEN - BESLUITEN - RAAD VAN BEROEP BESLISSING - AARD - GEVOLG - MEDEDINGINGSWET
8º APOTHEKER - WACHTDIENSTREGELING - SLUITINGSUREN - NIET-NALEVING - TUCHTSTRAF VERANTWOORDING
1º,2° en 3° Ook al zijn zij geen kooplieden in de zin van artikel 1 van het Wetboek van
Koophandel en ook al hebben zij een maatschappelijke functie, de apothekers oefenen
een activiteit uit die gericht is op de uitwisseling van goederen of diensten; zij streven op
duurzame wijze een economisch doel na en zijn aldus in de regel ondernemingen in de
zin van artikel 1 van de Mededingingswet1.
4º en 5° De Orde der apothekers is een beroepsvereniging waarbij alle beroepsoefenaars
wettelijk moeten aansluiten2. (Art. 2, Apothekerswet)
6º De overheid heeft aan de Orde der apothekers bepaalde taken opgedragen,
inzonderheid toe te zien op het eerbiedigen van de deontologie en de handhaving van de
eer, de bescheidenheid, de eerlijkheid en de waardigheid van zijn leden; de Orde streeft
hierbij geen economisch doel na maar vervult die wettelijke taak waarvoor zij overigens
van die overheid een regulerende bevoegdheid heeft gekregen; dit belet evenwel niet dat
zij een ondernemingsvereniging is, in de zin van artikel 2, §1, van de Mededingingswet,
waarvan de besluiten, in de mate zij ertoe strekken of ten gevolge hebben dat de
mededinging wordt aangetast, door de tuchtorganen van de Orde getoetst moeten
1 Cass., 7 mei 1999, A.R. D.98.0013.N, nr. 270, met concl. O.M.; Cass., 3 jan. 2002, A.R.
D.00.0024.N, nr. 6; zie Cass., 2 mei 2002, A.R. D.01.0011.N, nr. 267 (arts).
2 Ibid.
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worden aan de eisen van die wet3. (Art. 15, §1, Apothekerswet)
7º Een besluit van een orgaan van de Orde der apothekers dat aan één of meer van zijn
leden beperkingen oplegt in de mededinging die niet vereist zijn om de fundamentele
regels van het beroep te handhaven en dat in werkelijkheid ertoe strekt bepaalde
materiële belangen van apothekers te begunstigen of een economisch stelsel te
installeren of in stand te houden, kan een besluit zijn van een ondernemingsvereniging,
waarvan de nietigheid van rechtswege kan worden vastgesteld door de raad van
beroep4.
8º De beslissing die een tuchtstraf grondt op de niet-naleving, door een apotheker, van de
wachtdienstregeling in zoverre zij een algemene sluitingsdag oplegt, zonder aan te geven
hoe in concreto de continuïteit van de dienstverlening met betrekking tot de toediening
van de gezondheidszorgen daardoor bedreigd wordt, is niet naar recht verantwoord5.
(L. T. NATIONALE RAAD VAN DE ORDE VAN APOTHEKERS e.a.)

ARREST

(A.R. D.04.0020.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een beslissing, op 21 oktober 2004
gewezen door de Nederlandstalige raad van beroep van de Orde der apothekers.
De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Raadsheer Greta Bourgeois heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1 en 2, §1 en §2, van de Wet van 5 augustus 1991 op de bescherming van
de economische mededinging, zowel in de versie vóór als na de coördinatie bij K.B. van 1
juli 1999.
Aangevochten beslissingen
De bestreden beslissing verklaart de telastlegging, met name de eer en de waardigheid
van het beroep in opspraak te hebben gebracht door het niet naleven van de plaatselijke
wachtbeurtregeling, bewezen en legt op die grondslag aan eiseres de tuchtstraf van berisping op, op grond van de volgende motivering:
"Aan (eiseres) wordt verweten dat zij haar officina heeft opengehouden op zaterdagnamiddag, zijnde de algemene sluitingsdag zoals bepaald door de plaatselijke apothekersbond, de Kempense Apothekersvereniging.
De omstandigheid dat (eiseres) geen lid is van de Kempense Apothekersvereniging,
maar van de Koninklijke Apothekersvereniging van Antwerpen, heeft geen invloed op de
afdwingbaarheid van de regeling: (eiseres) heeft immers haar officina in het werkingsgebied van de Kempense Apothekersvereniging en de beslissing van deze vereniging werd
haar op regelmatige wijze ter kennis gebracht.
Het vastleggen van de openings- en sluitingsuren en het opstellen van een wachtdienstregeling vormen een ondeelbaar geheel van maatregelen welke uitsluitend zijn ingegeven
3 Ibid.
4 Ibid.
5 Zie Cass., 3 jan. 2002, A.R. D.00.0024.N, nr. 6 (vakantieregeling); zie Cass., 2 mei 2002, A.R.
D.01.0011.N, nr. 267 (arts, reclame).
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door de bekommernis van de continuïteit van de dienstverlening - d.i. de correcte terhandstelling van geneesmiddelen - te waarborgen; dit dient de volksgezondheid en strekt niet
tot de begunstiging van de materiële belangen van bepaalde apothekers of tot de installatie
of het instandhouden van één of ander economisch stelsel. De regeling is derhalve niet in
strijd met art. 2 van de Mededingingswet.
Door haar officina systematisch open te houden buiten de normale openingsuren heeft
(eiseres) de goede werking van de dienst in het gedrang gebracht en daardoor gehandeld
in strijd met de eer en de waardigheid van het beroep. Het opleggen van een tuchtstraf is
dan ook gepast.
(Eiseres) wijst erop dat verschillende geneesheren uit de streek nog consultaties houden
op zaterdagvoormiddag en dat zij haar zouden gevraagd hebben om de officina open te
houden op zaterdagvoormiddag teneinde hun patiënten in staat te stelle zich de voorgeschreven geneesmiddelen aan te schaffen zonder zich te moeten begeven bij de apotheker
met wachtdienst; zij wijst ook op haar straffeloos disciplinair verleden en op het feit dat
officina's met wachtdienst soms op grote afstand gelegen zijn.
Deze gegevens kunnen de begane inbreuk niet rechtvaardigen omdat (eiseres) haar officina "systematisch" elke zaterdagnamiddag openhoudt en niet enkel wanneer dit wegens
enige bijzonder reden noodzakelijk zou zijn. Deze omstandigheden kunnen wel in
aanmerking worden genomen bij het bepalen van de strafmaat. Een berisping komt te
deze meer gepast voor".
Grieven
Krachtens artikel 1 van de Wet van 5 augustus 1991 dienen voor de toepassing van de
wet als ondernemingen te worden verstaan alle natuurlijke of rechtspersonen die op duurzame wijze een economisch doel nastreven.
Krachtens artikel 2 van diezelfde wet zijn verboden alle besluiten van ondernemingsverenigingen welke ertoe strekken of ten gevolge hebben dat de mededinging op de Belgische markt of op een wezenlijk deel ervan merkbaar wordt verhinderd, beperkt of
vervalst.
Apothekers, ook al zijn zij geen kooplieden in de zin van artikel 1 van het Wetboek van
Koophandel en ook al hebben zij een maatschappelijke functie, oefenen een activiteit uit
die gericht is op de uitwisseling van goederen of diensten. Dat zij op duurzame wijze een
economisch doel nastreven en aldus in de regel ondernemingen zijn in de zin van artikel 1
van de Mededingingswet.
De Orde der apothekers is een beroepsvereniging waarbij alle beroepsbeoefenaars
wettelijk moeten aansluiten.
De overheid heeft aan de Orde bepaalde taken opgedragen inzonderheid toe te zien op
het eerbiedigen van de deontologie en de handhaving van de eer, de bescheidenheid, de
eerlijkheid en de waardigheid van zijn leden. De Orde streeft hierbij geen economisch
doel na maar vervult een wettelijke taak waarvoor zij overigens een regulerende bevoegdheid heeft gekregen van de overheid.
Dit belet evenwel niet dat zij een ondernemingsvereniging is in de zin van artikel 2, §1,
van de Mededingingswet waarvan de besluiten, in de mate zij ertoe strekken of tengevolge hebben dat de mededinging wordt aangetast, door de tuchtorganen van de Orde
moeten getoetst worden aan de eisen van de Mededingingswet.
Een besluit van een orgaan van de Orde dat aan één of meer van zijn leden beperkingen
oplegt in de mededinging die niet vereist zijn om de fundamentele regels van het beroep
te handhaven maar dat in werkelijkheid ertoe strekt bepaalde materiële belangen van de
apothekers te begunstigen of een economisch stelstel te installeren of in stand te houden
kan een besluit zijn van een ondernemingsvereniging waarvan de nietigheid van rechts-
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wege kan worden vastgesteld door de raad van beroep.
Een wachtdienstregeling waarvan de vakantieregeling deel uitmaakt kan nuttig of nodig
zijn om een regelmatige en normale toediening van de gezondheidszorgen te waarborgen.
Dergelijke regeling moet evenwel beantwoorden aan de eisen van een vrije mededinging en kan inzonderheid in stand blijven als zij beantwoordt aan de dringende eisen van
de regelmatige en normale toediening van de gezondheidszorgen.
Dat hieruit voortvloeit dat de raad van beroep telkens moet nagaan of de wachtbeurtregeling waarvan de niet naleving de grondslag vormt voor de tuchtrechtelijke vervolging,
beantwoordt aan de dringende eisen van de regelmatige en normale toediening van de
gezondheidszorgen.
Te dezen voorzag de wachtbeurtregeling waarvan de miskenning werd aangevoerd niet
enkel in een wachtbeurtregeling op zich, maar legde zij ook de openings- en sluitingsuren
vast voor alle apothekers van de streek. Een wachtbeurtregeling beantwoordt evenwel
enkel maar aan de dringende eisen van de regelmatige en normale toediening van de
gezondheidszorgen in zoverre zij voorschrijft dat men op bepaalde dagen en uren van
wacht is, dit wil zeggen in zoverre zij de continuïteit van de regelmatige en normale
toediening van de gezondheidszorgen waarborgt, te weten het verstrekken van geneesmiddelen.
In die zin kan als een deontologische tekortkoming worden beschouwd het niet openhouden van de officina tijdens de uren dat men van wacht is.
Beantwoordt daarentegen niet aan de dringende eisen van de regelmatige en normale
toediening van de gezondheidszorgen het verbod om buiten de vastgelegde openingsuren
zijn officina open te houden, zoals in casu het verbod om de officina open te houden op
zaterdagnamiddag.
Dergelijke opgelegde sluitingsverplichting op zaterdagnamiddag beperkt de mededinging en de vrijheid van onderneming zonder dat dit nuttig of nodig is om een regelmatige
en normale toediening van de gezondheidszorgen te waarborgen en behelst derhalve een
mededingingsbeperking die er louter toe strekt de materiële belangen van bepaalde
apothekers te begunstigen of een economisch stelsel te installeren of in stand te houden,
en is mitsdien strijdig met de artikelen 1 en 2 van de Mededingingswet.
Te dezen maakte eiseres enkel gebruik van haar recht om haar beroep op vrije wijze uit
te oefenen door haar officina te sluiten op woensdagnamiddag doch open te houden op
zaterdagnamiddag van 13.30 uur tot 17.00 uur en dit op verzoek van de geneesheren uit
haar béurt die dan consultatie houden en voorschriften afleveren. Deze vaststelling klemt
des te meer nu commerciële winkels in de regel zaterdagnamiddag open zijn.
Door te oordelen dat het vastleggen van de openings- en sluitingsuren en het daaruitvloeiende verbod om zijn officina open te houden zaterdagnamiddag wanneer men niet
van wacht is, niet in strijd is met artikel 2 van de Mededingingswet en op grond daarvan
te beslissen dat eiseres, door haar officina systematisch open te houden buiten de normale
openingsuren, gehandeld heeft in strijd met de eer en de waardigheid van het beroep en
door haar op grond daarvan een tuchtstraf op te leggen, schendt de Raad van Beroep de in
het middel aangeduide wetsbepalingen.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1. Krachtens artikel 1 van de wet van 5 augustus 1991 tot bescherming van de
economische mededinging, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 1 juli 1999,
hierna Mededingingswet, dienen voor de toepassing van de wet als ondernemingen te worden verstaan alle natuurlijke of rechtspersonen die op duurzame
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wijze een economisch doel nastreven.
Krachtens artikel 2, §1, van die wet, zijn alle besluiten van ondernemingsverenigingen verboden welke ertoe strekken of ten gevolge hebben dat de mededinging op de Belgische betrokken markt of op een wezenlijk deel ervan merkbaar
wordt verhinderd, beperkt of vervalst.
2. Apothekers, ook al zijn zij geen kooplieden in de zin van artikel 1 van het
Wetboek van Koophandel en ook al hebben zij een maatschappelijke functie,
oefenen een activiteit uit die gericht is op de uitwisseling van goederen of diensten.
Zij streven op duurzame wijze een economisch doel na en zijn aldus in de
regel ondernemingen in de zin van artikel 1 van de Mededingingswet.
3. De Orde der apothekers is een beroepsvereniging waarbij alle beroepsbeoefenaars wettelijk moeten aansluiten.
De overheid heeft aan de Orde bepaalde taken opgedragen, inzonderheid toe te
zien op het eerbiedigen van de deontologie en op de handhaving van de eer, de
bescheidenheid, de eerlijkheid en de waardigheid van haar leden. De Orde streeft
hierbij geen economisch doel na maar vervult een wettelijke taak waarvoor zij
overigens een regulerende bevoegdheid heeft gekregen van de overheid.
Dit belet evenwel niet dat zij een ondernemingsvereniging is in de zin van
artikel 2, §1, van de Mededingingswet waarvan de besluiten, in de mate zij ertoe
strekken of ten gevolge hebben dat de mededinging wordt aangetast, door de
tuchtorganen van de Orde getoetst moeten worden aan de eisen van de Mededingingswet.
4. Een besluit van een orgaan van de Orde van apothekers dat aan een of meer
van haar leden beperkingen oplegt in de mededinging die niet vereist zijn om de
fundamentele regels van het beroep te handhaven maar dat in werkelijkheid ertoe
strekt bepaalde materiële belangen van apothekers te begunstigen of een economisch stelsel te installeren of in stand te houden, kan een besluit van een ondernemingsvereniging zijn, waarvan de nietigheid van rechtswege kan worden vastgesteld door de raad van beroep.
5. Een wachtdienstregeling, waarvan de openings- en sluitingsdagen en uren
deel uitmaken, kan nuttig of nodig zijn om een regelmatige en normale toediening van de gezondheidszorgen te waarborgen.
Die regeling moet aan de eisen van een vrije mededinging beantwoorden en
kan inzonderheid in stand blijven als zij beantwoordt aan de dringende eisen van
de regelmatige en normale toediening van de gezondheidszorgen.
De raad van beroep moet aldus nagaan of de wachtdienstregeling waarvan de
niet- naleving de grondslag vormt voor de tuchtregelijke vervolging, beantwoordt aan de dringende eisen van de regelmatige en normale toediening van de
gezondheidszorgen.
6. De bestreden beslissing stelt vast dat aan eiseres wordt verweten dat zij haar
officina open heeft gehouden op zaterdagnamiddag, zijnde de algemene sluitingsdag, zoals bepaald door de plaatselijke apothekersbond, de Kempische
Apothekersvereniging.
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7. De bestreden beslissing oordeelt dat het vastleggen van de openings- en
sluitingsuren en het opstellen van een wachtdienstregeling een ondeelbaar geheel
van maatregelen vormt welk uitsluitend zijn ingegeven door de bekommernis de
continuïteit van de dienstverlening, dit is de correcte terhandstelling van geneesmiddelen, te waarborgen.
8. De wachtdienstregeling van de Kempische Apothekersvereniging ontneemt
aan de apothekers de vrijheid om ruimere uren op zaterdag open te zijn.
De bestreden beslissing geeft evenwel niet aan hoe in concreto eiseres door het
openhouden op zaterdagnamiddag van haar officina de continuïteit van de
dienstverlening met betrekking tot de toediening van de gezondheidszorgen,
bedreigt.
9. Door te oordelen dat de voornoemde regeling van de Kempische Apothekersvereniging niet in strijd is met artikel 2 van de Mededingingswet en dat
eiseres door haar officina systhematisch open te houden buiten de normale
openingsuren de goede werking van de dienst in het gedrang heeft gebracht en
daardoor heeft gehandeld in strijd met de eer en de waardigheid van het beroep,
schendt de bestreden beslissing de in het middel aangewezen wetsbepalingen.
10. Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt de bestreden beslissing.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van de
vernietigde beslissing.
Veroordeelt de verweerster in de kosten.
Verwijst de zaak naar de Nederlandstalige raad van beroep van de Orde der
apothekers, zetelend te Brussel, anders samengesteld.
2 februari 2006 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: mevr. Bourgeois – Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle advocaat-generaal
– Advocaten: mrs. Verbist en De Bruyn.

Nr. 72
1° KAMER - 3 februari 2006

1º VONNISSEN EN ARRESTEN — BURGERLIJKE ZAKEN — ALGEMEEN GROND VAN DE VORDERING - ONDERZOEK - VERPLICHTING VAN DE RECHTER
2º CASSATIEMIDDELEN — BURGERLIJKE ZAKEN — VEREISTE
VERMELDINGEN - GESCHONDEN WETSBEPALING - GRIEF DIE DAARMEE GEEN VERBAND
HOUDT - ONTVANKELIJKHEID
1º Het middel dat aan een beslissing verwijt dat zij een van de gronden van een vordering
niet heeft nagegaan, houdt geen verband met de bepaling volgens welke de rechter over
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alle punten van de bij hem aanhangig gemaakte vordering uitspraak moet doen1. (Art.
1138, 3°, Ger.W.)
2º Niet ontvankelijk is het middel dat de schending aanvoert van de bepaling volgens welke
de rechter over alle punten van de vordering uitspraak moet doen, wanneer de grief
enkel betrekking heeft op het niet onderzoeken van een van de gronden van die
vordering2. (Art. 1138, 3°, Ger.W.)
(CHRISTONES nv T. BESIX e.a. nv)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.04.0076.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, dat op 15 september 2003 is
gewezen door het Hof van Beroep te Bergen.
Raadsheer Didier Batselé heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
Eiseres voert een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de Grondwet;
- artikel 1138, 3°, van het Gerechtelijk Wetboek;
- artikel 1794 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest vernietigt het beroepen vonnis, verklaart de hoofdvordering van
eiseres tegen de eerste verweerster niet gegrond en beslist bijgevolg dat de rechtstreekse
vordering van eiseres tegen de tweede verweerster geen bestaansreden meer heeft op de
volgende gronden:
"1. - Wat betreft de oorspronkelijke hoofdvordering van de naamloze vennootschap
Christones
Deze bij dagvaarding van 26 mei 1997 ingestelde rechtsvordering strekte ertoe om op
grond van artikel 42, §1, en 42, §6, van het ministerieel besluit van 10 augustus 1977
houdende vaststelling van de algemene aannemingsvoorwaarden van de overheidsopdrachten van werken, leveringen en diensten (afgekort AA) betaling te verkrijgen van het
bedrag van 29.660.270 frank, dat bleek uit twee facturen waarvan de ene op 9 juli 1996
was opgemaakt voor een bedrag van 23.781.735 frank en waarvan de andere op 5
september 1996 was opgemaakt voor een bedrag van 5.879.135 frank. Die bedragen
dienden te worden verhoogd met de overeenkomstig artikel 15, §4, van de algemene
aannemingsvoorwaarden berekende interesten;
Zij strekte bovendien ertoe de [tweede verweerster] en de [tot bindendverklaring van
het arrest opgeroepen partij] op grond van artikel 1798 van het Burgerlijk Wetboek te
doen veroordelen tot betaling van genoemde bedragen;
Die vorderingen werden bij conclusie verlaagd tot het bedrag van 25.007.595 frank in
hoofdsom;
1 Zie Cass., 8 juni 1979, A.C., 1978-79, 1181.
2 Zie Cass., 4 jan. 2002, AR F.00.0048.F, nr. 9.
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(...)
[Eiseres] verklaart thans haar vordering te gronden op artikel 42, §2, §4 en §6, en op
artikel 16, §1, van de algemene aannemingsvoorwaarden;
De [eerste verweerster] betwist die vordering in haar hoofdberoep en voert daartoe de
volgende gronden aan:
- [eiseres] heeft haar eis tot betaling van vergoedingen en/of tot herziening van
eenheidsprijzen per hoeveelheid te behandelen grond verzaakt,
- zij heeft geen schade geleden en de kostprijs van de uitgevoerde werken is niet gewijzigd,
- het recht op een eventuele vergoeding zou enkel kunnen ontstaan indien [de eerste
verweerster] ten minste het equivalent zou krijgen ten laste van de opdrachtgever;
Wat betreft het tweede argument, namelijk dat er geen sprake is van enige schade,
vordert [eiseres] de normale betaling voor de tweede behandeling van de grond en bovendien een vergoeding wegens de vermindering van de geleverde hoeveelheden. Blijkens
het verslag van haar technisch raadsman, het bureau Nacebo, bestaat deze vergoeding in
de raming van het aantal uren werk dat zij had kunnen presteren indien zij 1.270.000 m3
grond had kunnen behandelen, het - door haar aangevoerde - feit inachtgenomen dat zij
hetzelfde materieel had moeten inzetten als het materieel dat zij had moeten voorzien
indien zij het volledige, haar voorgestelde werk had uitgevoerd;
Vanzelfsprekend moet de dubbele behandeling worden beschouwd als een bijwerk dat
de [eerste verweerster] besteld had teneinde de hoeveelheid gebruikte kalk te verminderen
en over de prijs waarvan de partijen het eens zijn geworden;
Tevergeefs betwistte de [eerste verweerster] die meerprijs verschuldigd te zijn onder
voorwendsel dat de betaling ervan onderworpen was aan de goedkeuring van de opdrachtgever;
Die voorwaarde kon immers onmogelijk in vervulling gaan aangezien, zoals hierna zal
worden uiteengezet, het geenszins is aangetoond dat het besluit om de grond in twee fasen
te behandelen was genomen door de [tweede verweerster] of door haar vertegenwoordiger, de [tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen partij];
Het door de [eerste verweerster] aangevoerde artikel 3.7.3. van het contract van onderaanneming ('de onderaannemer is gebonden door de beslissingen van de opdrachtgever
die hem ter kennis worden gebracht door de hoofdaannemer. De onderaannemer kan dus
niets eisen [termijn, meerprijs, vergoeding] van de hoofdaannemer indien deze niet ten
minste het equivalent van de opdrachtgever gekregen heeft op grond van een verzoek van
de onderaannemer') is in werkelijkheid niet van toepassing op die meerprijs, aangezien
deze niet het gevolg is van een door de hoofdaannemer ter kennis gebrachte beslissing van
de opdrachtgever;
[Eiseres] maakt aanspraak op een bedrag van 25.007.595 BEF wegens niet-behandeling
van 670.000 m3 grond;
Hoewel [eiseres] wel degelijk alleen 600.000 m3 van dezelfde grond heeft behandeld,
toch moet rekening worden gehouden met het feit dat die hoeveelheid een tweede bijkomende behandeling heeft ondergaan waarvan de waarde is geraamd op de helft van de
waarde van de enkelvoudige behandeling (cf. bladzijde 5 van de conclusie van [eiseres] :
'de prijs die [zij] heeft gevraagd tot dekking van de directe kosten van de dubbele behandeling (of juister gezegd van de tweede behandeling) is vastgesteld op de helft van de
prijs die contractueel is bepaald voor de enkelvoudige behandeling');
De tweede behandeling kon met dezelfde toestellen en hetzelfde personeel worden
verricht;
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Dus kan worden aangenomen dat [eiseres] 600.000 m3 + 300.000 m3 = 900.000 m3
grond heeft moeten behandelen zodat, vergeleken met de in het contract voorziene
hoeveelheden, de vermoedelijke hoeveelheden uiteindelijk slechts met 370.000 m3 zijn
verminderd;
De tabel die [eiseres] heeft overgelegd om te bewijzen dat zij de contractuele theoretische hoeveelheid van 4.000m3 per dag niet kon halen met één werkplaats en die hoeveelheid van 9.000 m3 per dag niet kon halen met twee werkplaatsen (behalve in augustus en
september 1995) houdt alleen rekening met de behandeling van 600.000 m3 grond, terwijl
wel degelijk het equivalent van 900.000 m3 werd behandeld;
Ten overvloede konden die gegevens door [de eerste verweerster] niet tijdig worden
nagegaan, aangezien geen enkel tegensprekelijk stuk is overgelegd, zoals een dagboek der
werken waarin voor elke arbeidsdag de gewerkte uren en de werkelijk behandelde
hoeveelheden waren opgetekend;
[Eiseres] wil haar vordering voor het overige gronden op de overwegingen van het
Nacebo-verslag die voornamelijk berusten op de volgende overwegingen :
Voor de werkelijk behandelde 600.000 m3 werden twee werkplaatsen gebruikt en
werden de volgende uren gepresteerd:
Werkplaats 1: 1.610 uren
Werkplaats 2: 700 uren
Totaal: 2.310 uren
Daarnaast had nog 696.600 m3 moeten worden behandeld wat overeenkomt met (2.310
uren x 696.600: 600.000) = 2.682 verloren uren die moeten worden opgesplitst tussen
werkplaats 1 (1.869 uren) en werkplaats 2 (813 uren);
Gelet op de door het bestuur aanvaarde kostenschaal voor aannemers van CM-93 materieel bedraagt het verlies ten gevolge van het niet-gebruik van het materieel van die werkplaatsen 13.258 frank per uur voor werkplaats 1 en 8.069 BEF per uur voor werkplaats 2;
De geleden schade bedraagt dus :
Voor werkplaats 1: 1.869 u x 13.258 BEF per uur: 24.779.202 BEF
Voor werkplaats 2: 813 u x 8.069 BEF per uur: 6.560.097 BEF
31.339.299 BEF
Dat bedrag moet worden verhoogd met een gederfde winst van 286.218 BEF, zodat de
schade dus in totaal: 31.625.517 BEF bedraagt;
Daarvan moet worden afgetrokken: de kostprijs aangepast aan de dubbele behandeling
met kalk, of (600.000 m3 x 9,50 BEF) = 5.700.000 BEF x 2.682 u : 2.312 u = 6.617.922
BEF;
Het totaalbedrag van de schade wordt teruggebracht tot : 25.007.595 BEF;
Die getallen zijn uit de lucht gegrepen daar zij doen geloven dat de behandeling van
696.600 m3 een bedrag van 31.339.299 BEF aan kosten voor materieel vergde (de
arbeidslonen niet meegerekend, daar deze niet worden meegeteld bij de berekening van de
schade: bladzijde 17 van het Nacebo-verslag), wat overeenkomt met 44,99 BEF per m3
terwijl [eiseres] bereid was de basisovereenkomst te sluiten voor een prijs van 19 BEF per
m3, die zowel haar kosten aan materieel als de arbeidslonen en haar winst omvatte;
Zij zijn tevens gebaseerd op de niet bewezen feitelijke hypothese dat [eiseres] zich
genoodzaakt zag van juli 1995 tot maart 1996 een eerste werkplaats en van oktober 1995
tot maart 1996 een tweede werkplaats in bedrijf te houden alsof zij de oorspronkelijk in de
overeenkomst bepaalde hoeveelheden moest behandelen;
Uiteraard is reeds in de maand augustus 1995 gebleken dat minder grote hoeveelheden
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grond moesten worden behandeld, aangezien [eiseres], ook al had ze niet deelgenomen
aan de werfvergadering van 4 augustus 1995, toch daarop aanwezig was vanaf juli en zij
als onderaannemer, belast met de behandeling van de bodem, ongetwijfeld op de hoogte is
geweest van de aard van de gronden waarin de graafwerken werkelijk werden uitgevoerd;
[Eiseres] diende bijgevolg het aantal bouwmachines te beperken;
Ten onrechte beklemtoont zij het feit dat het contract van onderaanneming onder de
titel 'bijzondere bepalingen' voorschreef dat 'de minimumhoeveelheid per werkdag wordt
vastgesteld op 4.000 m3 per werkplaats, met de mogelijkheid die hoeveelheid op te
drijven tot 9.000 m3 per dag en per twee werkplaatsen', alsook de omstandigheid dat de
[eerste verweerster] haar heeft opgedragen van september 1995 tot maart 1996 een tweede
werkplaats te openen en in bedrijf te houden, ofschoon er hoe langer hoe minder grond
werd behandeld;
Enerzijds immers moesten de dagelijkse minimumhoeveelheden te behandelen grond
worden herzien rekening houdende met de totale vermindering van de hoeveelheid met
kalk te behandelen grond;
Anderzijds blijkt alleen uit de fax van de [eerste verweerster] van 14 september 1995
niet afdoende dat [eiseres] genoodzaakt was van september 1995 tot maart 1996 een
tweede werkplaats in bedrijf te houden zoals zij beweert; in die brief immers vroeg [de
eerste verweerster] alleen maar een tweede werkplaats om gelijktijdig te werken in twee
zones (R17 en R11 A) van de bouwplaats;
Het was mogelijk dat het hier een incidentele vraag betrof die niet leidde tot de onderbenutting van de beide werkplaatsen daar de tweede werkplaats, na de uitvoering van het
gevraagde incidentele werk, geen bestaansreden meer had waardoor [eiseres] uiteraard de
eventueel overtallige werkplaats buiten gebruik diende te stellen of althans de [eerste
verweerster] op de hoogte diende te brengen van een rendementsverlies, zulks overeenkomstig artikel 16, §3, van de algemene aannemingsvoorwaarden dat de aannemer de
verplichting oplegt op straffe van verval het bestuur ten spoedigste in te lichten wanneer
hij feiten of omstandigheden vaststelt die de goede gang van de aanneming verstoren, en
hierbij bondig de invloed te doen kennen die deze feiten hebben of zouden kunnen hebben
op de opdracht of de kosten van de aanneming;
In casu heeft [eiseres] zich op 11 december 1995 ertoe beperkt te vragen dat een nota
tot schadeloosstelling zou worden ingediend en heeft zij haar eis pas geformuleerd op 9
juli 1996, toen haar werk al verschillende maanden af was, wat laattijdig is;
Bovendien is het niet alleen niet bewezen dat [eiseres] de plicht had het materieel van
twee werkplaatsen vele maanden lang op de bouwplaats te laten staan, maar evenmin is
het bewezen dat zij dat materieel wel degelijk ter plaatse heeft ingezet en heeft laten staan;
[De eerste verweerster] kreeg niet de gelegenheid de door [eiseres] aangevoerde gegevens betreffende de omvang en de tijd gedurende welke bouwmachines ter plaatse zijn
gebleven, na te gaan;
Geen enkel tegensprekelijk stuk (dagboek van de werken, processen-verbaal van werfvergaderingen), geen enkele brief is overgelegd aan de hand waarvan [eiseres] had
kunnen bewijzen dat zij het materieel van beide werkplaatsen ter plaatse had gehouden
vanaf oktober 1995 en voor de hele duur van haar werk;
Uit het geheel van die overwegingen volgt dat de schade waarvoor [eiseres] vergoeding
vordert wegens de vermindering van de hoeveelheid te behandelen grond, niet is
bewezen".
Grieven
(...)
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Tweede onderdeel
In hoger beroep baseerde eiseres haar vordering niet alleen op de artikelen 16 en 42 van
de algemene aannemingsvoorwaarden, maar ook op artikel 1794 van het Burgerlijk
Wetboek.
Het arrest wijst erop "dat (eiseres) thans verklaart haar vordering te gronden op artikel
42, §2, §4 en §6, en op artikel 16, §1, van de algemene aannemingsvoorwaarden".
Het arrest verzuimt te preciseren dat de vordering ook op artikel 1794 van het Burgerlijk Wetboek gegrond is.
Bijgevolg verwerpt het arrest de vordering enkel in zoverre zij gegrond was op de artikelen 16 en 42 van de algemene aannemingsvoorwaarden, en doet het geen uitspraak over
de vordering, in zoverre zij gegrond was op artikel 1794 van het Burgerlijk Wetboek.
Aldus heeft het hof van beroep verzuimd uitspraak te doen over een gevorderde zaak en
heeft het aldus artikel 1138, 3°, van het Gerechtelijk Wetboek en bijgevolg artikel 1794
van het Burgerlijk Wetboek geschonden. Het [arrest] is derhalve niet naar recht verantwoord.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Het middel
Eerste onderdeel :
(...)
Tweede onderdeel :
Het verwijt dat het middel richt aan het arrest, namelijk dat het een van de
gronden van de vordering van eiseres niet heeft nagegaan, houdt geen verband
met artikel 1138, 3°, van het Gerechtelijk Wetboek, volgens hetwelk de rechter
uitspraak moet doen over alle punten van de bij hem aanhangig gemaakte vordering.
Voor het overige is de zogezegde schending van artikel 1794 van het Burgerlijk Wetboek geheel afgeleid uit de vergeefs aangevoerde schending van voormeld artikel 1138, 3°, van het Gerechtelijk Wetboek.
Het onderdeel is niet ontvankelijk.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiseres in de kosten.
3 februari 2006 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter –
Verslaggever: de h. Batselé – Gelijkluidende conclusie van de h. Genicot advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Van Ommeslaghe, De Gryse en Verbist.

Nr. 73
1° KAMER - 3 februari 2006

1º RECHT VAN VERDEDIGING — TUCHTZAKEN - DOSSIER - VERDWIJNING VAN
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- ONDERZOEK VAN DE TENLASTELEGGINGEN - PLICHT VAN DE RECHTER

2º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - EERLIJKE BEHANDELING VAN DE ZAAK - TUCHTZAKEN DOSSIER - VERDWIJNING VAN STUKKEN - ONDERZOEK VAN DE TENLASTELEGGINGEN - PLICHT VAN
DE RECHTER

3º REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — OP CONCLUSIE —
TUCHTZAKEN - RAAD VAN BEROEP VAN DE ORDE VAN GENEESHEREN - DOSSIER VERDWIJNING VAN STUKKEN - ONDERZOEK VAN DE TENLASTELEGGINGEN - PLICHT VAN DE RECHTER
1º,2° en 3° Ook al kan de rechter, zonder het recht op een eerlijke behandeling van de
zaak, neergelegd in artikel 6.1, E.V.R.M., en zonder het recht van verdediging te
schenden, uitspraak doen over een dossier waarvan bepaalde stukken verloren gegaan
zijn, dan nog moet hij, indien die verdwijning de uitoefening van het recht van verdediging
kan belemmeren, daarmee rekening houden bij het onderzoek van de tenlasteleggingen1.
(L. T. ORDE VAN GENEESHEREN)

ARREST (vertaling)

(A.R. D.04.0018.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen de beslissing, die op 28 september 2004 is
gewezen door de Franstalige raad van beroep van de Orde van geneesheren.
Raadsheer Christine Matray heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
Eiser voert twee middelen aan: het eerste is gesteld als volgt:
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 521 en 524 van het Wetboek van Strafvordering;
- artikel 6.1 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 1950, goedgekeurd bij de wet
van 13 juni 1955;
- algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging.
Aangevochten beslissingen
Na het verhoor van dokter Lizin, geneesheer-verslaggever bij de raad van de Orde van
geneesheren van de provincie Luik die de bestreden beslissing had gewezen, te hebben
bevolen, "teneinde de bestemming te kennen die is gegeven aan de 'op ongeveer 1.800
bladzijden geschatte bijlagen'" bij het dossier van het onderzoek in de zaak van eiser, die
waren verdwenen, verwerpt de bestreden beslissing het verweer van eiser dat ertoe strekt
de uitspraak te doen opschorten tot die niet medegedeelde stukken zijn teruggevonden en
doet ze, in de stand waarin het dossier zich bevindt, uitspraak over de hem ten laste
gelegde feiten, inzonderheid over de telastleggingen 3 en 4 teneinde hem gedurende drie
maanden schorsing op te leggen van het recht om de geneeskunde te beoefenen.
Die beslissing is gegrond op alle redenen van de beslissing die hier geacht wordt
volledig weergegeven te zijn en inzonderheid op de volgende redenen:
1 Zie Cass., 8 maart, A.C., 1976, 773; zie tevens A. DE NAUW, "Les règles d'exclusions relatives à la
preuve en procédure pénale belge", R.D.P., 1990, p. 720.
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"geen enkel gevolg kon worden gegeven aan de beslissing van de raad van beroep
waarbij het verhoor van dokter Jean-Pierre Lizin wordt bevolen;
de geneesheer-verslaggever was niet in staat andere preciseringen te verstrekken dan
die welke waren opgenomen in zijn brief van 23 juni 2004 met betrekking tot de aan de
bijlagen bij (eisers) dossier gegeven bestemming ('ik ben persoonlijk de betrokken
'bijlagen' gaan afgeven op het secretariaat van de provinciale raad van Luik');
in die omstandigheden was het verhoor van dokter Lizin niet langer nodig om de waarheid aan het licht te brengen betreffende het doel waarvoor de bijlagen zouden worden
gebruikt;
wat betreft de vordering tot opschorting :
(...) de raad was van oordeel dat de niet bij het dossier gevoegde stukken hem geen
bijkomende zekerheid konden verschaffen, aangezien hij aan de hand van het dossier, in
de stand waarin het hem is voorgelegd, best in staat is een beslissing te wijzen".
Grieven
Krachtens de artikelen 521 tot 524 van het Wetboek van Strafvordering, die van algemene toepassing zijn, moeten stukken "van nog niet afgedane processen", wanneer ze ten
gevolge van brand, overstroming of enige andere buitengewone oorzaak vernield, weggenomen of zoekgeraakt zijn, weer worden opgemaakt, zo nodig met alle middelen als naar
recht (artikelen 521 en 522) en, zo dat niet mogelijk is, moeten het onderzoek en de procedure opnieuw worden begonnen (artikel 524).
Overigens vereist artikel 6.1 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de
mens en de fundamentele vrijheden, dat een ieder het recht op een eerlijke behandeling
van zijn zaak waarborgt, dat de vervolgende instanties alle terzake dienende bewijzen à
charge en à décharge, die in hun bezit zijn, mededelen aan de verdediging, en dat de
beginselen van het debat op tegenspraak, van de gelijkheid van de wapenen en het recht
van verdediging worden geëerbiedigd. Die bepaling impliceert derhalve dat, wanneer een
gedeelte van het aan de eerste rechter voorgelegde (en bovendien niet aan de verdediging
medegedeelde) dossier van het strafrechtelijk of tuchtrechtelijk onderzoek verdwenen is,
de rechter in hoger beroep niet kan zeggen dat hij in staat is aan de hand van de overblijvende stukken van het dossier een beslissing te wijzen en dat derhalve de verdwenen
stukken nutteloos zijn. De verdwenen stukken kunnen immers gegevens à décharge
bevatten die in strijd zijn met de overblijvende stukken of informatie bevatten die nuttig is
voor de bepaling van de straf.
In casu blijkt uit de stukken van de rechtspleging - namelijk de beslissing van de raad
van beroep van 8 juni 2004, de brief van dokter Lizin van 23 juni 2004 en de bestreden
beslissing - dat het dossier van het onderzoek "bijlagen bevatte die worden geschat op
ongeveer 1.800 bladzijden", dat de raad van beroep de verschijning heeft gelast van
dokter Lizin, geneesheer-verslaggever bij de raad van de Orde van geneesheren van de
provincie Luik, teneinde de bestemming van die bijlagen te kennen, dat aan dat verhoor
geen enkel gevolg is gegeven, aangezien "de geneesheer-verslaggever niet in staat was
andere preciseringen te verstrekken dan die welke waren opgenomen in zijn brief van 23
juni 2004 met betrekking tot de aan de bijlagen bij (eisers) dossier gegeven bestemming
('ik ben persoonlijk de betrokken bijlagen gaan afgeven op het secretariaat van de provinciale raad van Luik')" en dat voornoemde stukken zijn gebruikt voor het aan de provinciale raad uitgebrachte verslag, terwijl uit geen enkel stuk van de rechtspleging blijkt dat
eiser of zijn raadsman zowel in eerste aanleg als in hoger beroep inzage hebben gekregen
van die stukken die niet in de inventaris zijn opgenomen.
Teneinde het verweer te verwerpen van eiser die vroeg dat de uitspraak zou worden
opgeschort tot voornoemde verdwenen en nooit medegedeelde stukken zouden worden
teruggevonden, en teneinde onverwijld uitspraak te doen over de hem ten laste gelegde
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feiten, inzonderheid over de telastleggingen 3 en 4, bevestigt de raad van beroep de beslissing van de provinciale raad die inzage had kunnen nemen van het volledige, aan de
vervolging ten grondslag liggende dossier, en beperkt hij zich aldus ertoe om, zonder
enige onderzoeksopdracht te verrichten en met name zonder het verhoor van de raadsmanverslaggever bij de provinciale raad te bevelen teneinde uit te maken welke stukken
verdwenen waren en of het nog mogelijk was ze opnieuw op te maken, te overwegen dat
hij "van oordeel was dat de niet bij het dossier gevoegde stukken hem geen bijkomende
zekerheid konden verschaffen, aangezien hij aan de hand van het dossier in de staat
waarin het hem is voorgelegd best in staat is een beslissing te wijzen".
De bestreden beslissing schendt aldus de artikelen 521 tot 524 van het Wetboek van
Strafvordering krachtens welke de verdwenen stukken, zo nodig met alle middelen als
naar recht, opnieuw moeten worden opgemaakt en, zo dat niet mogelijk is, het onderzoek
moet worden hervat en een nieuwe uitspraak nodig is. Tevens schendt ze artikel 6.1 van
het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden
krachtens hetwelk de beginselen van het debat op tegenspraak, de gelijkheid van de
wapenen, het recht van verdediging en het in het middel vermelde algemeen rechtsbeginsel moeten worden geëerbiedigd.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Eerste middel
Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan blijkt dat, nadat de zaak
op de terechtzitting van 25 mei 2004 voor verdere behandeling was verdaagd
naar 8 juni 2004 "in afwachting van de kist met stukken die bij [...] het dossier
gevoegd waren en op de provinciale raad waren gearchiveerd", de voorzitter van
de raad van beroep ervan in kennis werd gesteld dat die stukken niet hadden
kunnen worden teruggevonden; dat, hoewel eiser in de door hem op de terechtzitting van 8 juni 2004 neergelegde aanvullende conclusie gevraagd had dat de
uitspraak zou worden opgeschort zolang die stukken niet waren teruggevonden,
de raad van beroep in een beslissing van dezelfde dag waarnaar de bestreden
beslissing verwijst, heeft beslist "de [...] geneesheer-verslaggever bij de [provinciale] raad te ondervragen teneinde de bestemming te kennen die is gegeven aan
de op ongeveer achttienhonderd bladzijden geschatte bijlagen bij het dossier" en
dat die geneesheer-verslaggever op 23 juni 2004 aan de provinciale raad een
schrijven heeft gericht waarin stond dat hij persoonlijk die bijlagen was gaan
afgeven op het secretariaat van de provinciale raad na ze binnen het kader van
het onderzoek te hebben onderzocht.
Nadat de bestreden beslissing heeft vastgesteld dat de geneesheer-verslagger
"niet in staat is andere preciseringen te verstrekken dan die [welke zijn] opgenomen in zijn brief van 23 juni 2004 met betrekking tot de aan de bijlagen bij het
dossier gegeven bestemming", beslist zij dat "het verhoor van die geneesheer in
die omstandigheden niet langer nodig is om de waarheid aan het licht te brengen
betreffende het doel waarvoor die bijlagen zouden worden gebruikt" en bevestigt
zij de door de provinciale raad aan eiser opgelegde straf.
Ook al kan de rechter, zonder het in artikel 6.1 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden vastgelegde
recht op een eerlijke behandeling van de zaak, noch het recht van verdediging te
miskennen, uitspraak doen in een dossier waarvan bepaalde stukken verloren
gegaan zijn, toch moet hij, indien door die verdwijning de uitoefening van het
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recht van verdediging in het gedrang komt, daarmee rekening houden bij het
onderzoek van de telastleggingen.
Door enkel te zeggen "dat de raad [van beroep] van oordeel was dat de niet bij
het dossier gevoegde stukken hem geen bijkomende zekerheid konden
verschaffen, aangezien hij aan de hand van het dossier, in de stand waarin het
hem is voorgelegd, best in staat is een beslissing te wijzen", zonder zich daarbij
ervan te vergewissen of de verdwijning van die stukken, gelet op de strekking
ervan, die hij niet eens nagaat, de uitoefening van eisers recht van verdediging
niet in het gedrang kon brengen, verantwoordt de bestreden uitspraak niet naar
recht zijn beslissing waarbij de vordering van eiser tot opschorting van de
uitspraak wordt verworpen en waarbij onverwijld uitspraak gedaan wordt over
de gegrondheid van zijn hoger beroep.
In zoverre is het middel gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt de bestreden beslissing;
Beveelt dat van het arrest melding zal worden gemaakt op de kant van de
vernietigde beslissing;
Veroordeelt de eiser in de kosten;
Verwijst de zaak naar de anders samengestelde Franstalige raad van beroep
van de Orde van geneesheren, die zich zal gedragen naar de beslissing van het
Hof op het door dat Hof beslechte rechtspunt.
3 februari 2006 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter –
Verslaggever: de h. Matray – Gelijkluidende conclusie van de h. Genicot advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Draps en Oosterbosch.

Nr. 74
1° KAMER - 3 februari 2006

INKOMSTENBELASTINGEN — VENNOOTSCHAPSBELASTING —
VASTSTELLING VAN HET BELASTBAAR NETTO-INKOMEN —
BEDRIJFSLASTEN - VERENIGING BIJ WIJZE VAN DEELNEMING - VASTE ACTIVA - DEELNEMEND
LID - AFSCHRIJVINGSANNUÏTEIT - ACTIVITEITSDUUR VAN DE VERENIGING - EVENREDIGE
VERMINDERING

De afschrijvingen op vaste activa die de vennoot-zaakvoerder voor de gemeenschappelijke
rekening van de vennoten heeft gekocht gedurende het jaar waarin die vereniging werd
opgericht, moeten voor dat jaar overeenkomen met de duur van het boekjaar gedurende
hetwelk de vereniging haar werkzaamheden heeft uitgeoefend en de door een
deelnemend lid geclaimde afschrijvingsannuïteit moet in evenredigheid hiermee worden
verminderd. (Artt. 25, §1, eerste lid, en 45, 4°, W.I.B. 1964)
(LHOIST nv T. BELGISCHE STAAT, Minister van Financiën)
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ARREST (vertaling)

(A.R. F.04.0007.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, dat op 16 oktober 2003 is
gewezen door het Hof van Beroep te Brussel.
Afdelingsvoorzitter Claude Parmentier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
Eiseres voert een middel aan:
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de Grondwet;
- de artikelen 3, 175 en 176 van titel IX van boek I van het Wetboek van
Koophandel (voor de opheffing van die titel bij de wet van 7 mei 1999 houdende
het Wetboek van vennootschappen);
- de artikelen 25, §1, eerste lid, en §2, 45, 4°, en 49 van het Wetboek van de
Inkomstenbelastingen, gecoördineerd bij het koninklijk besluit van 26 februari
1964 (zoals ze van kracht waren voor het aanslagjaar 1989);
- artikel 34 van het koninklijk besluit van 4 maart 1965 tot uitvoering van het
Wetboek van de Inkomstenbelastingen ( gewijzigd bij koninklijk besluit van 16
maart 1977);
- artikel 3, derde lid, van de wet van 17 juli 1975 met betrekking tot de boekhouding en de jaarrekeningen van de ondernemingen, zoals gewijzigd bij artikel
2 van het koninklijk besluit van 15 december 1978.
Aangevochten beslissingen
Na te hebben vastgesteld in hoofdzaak (1) dat de naamloze vennootschap
Interferry, dochtermaatschappij van de N.M.B.S, bij overeenkomst van 29
november 1988 een vereniging bij wijze van deelneming (hierna "de
vereniging") heeft opgericht samen met andere vennootschappen; dat zij daarvan
de vennoot-zaakvoerster was, terwijl de overige deelgenoten vennoten-deelnemers waren; dat [eiseres] die is opgevolgd door de vennootschap van dezelfde
naam, thans eiseres, één van de vennoten-deelnemers was en een geldinbreng
heeft gedaan van 32 pct. van het maatschappelijk kapitaal; dat de vennoten zijn
overeengekomen te delen in de winsten en de verliezen van de vereniging naar
rato van hun respectievelijk aandeel in het maatschappelijk kapitaal; (2) dat de
vennootschap Interferry, in haar hoedanigheid van vennoot-zaakvoerster van die
vereniging, bij overeenkomst van dezelfde dag, bij de N.M.B.S. voor gemeenschappelijke rekening van de vennoten, voor de prijs van 3.000.000.000 frank
zonder BTW, rollend spoorwegmaterieel heeft gekocht dat al een tiental jaar
werd gebruikt; (3) dat de vennootschap Interferry in haar belastingaangifte voor
het aanslagjaar 1989 regelmatig voor rekening van alle vennoten, ervoor gekozen
heeft dat materieel af te schrijven volgens de degressieve methode en daarbij
rekening heeft gehouden met een waarschijnlijke gebruiksduur van tien jaar; dat
zij bijgevolg in de rekeningen van de vereniging op 31 december 1988 een eerste
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afschrijvingsannuïteit geboekt heeft van 20 pct. van de aankoopprijs van dat
materieel en dat door die afschrijving, de rekeningen van de vereniging voor dat
boekjaar zijn afgesloten met een verlies; dat [eiseres] 32 pct. van dat verlies heeft
afgetrokken voor de vaststelling van haar belastbare winst voor het aanslagjaar
1989; (4) dat de administratie de aftrek van dat verlies in de rekeningen van
[eiseres] heeft verworpen tot beloop van het totaalbedrag van de in dat verlies
begrepen afschrijving en op die grondslag een aanvullende vennootschapsbelasting heeft ingekohierd; dat het beroep van [eiseres] gericht is tegen de beslissing
van de directeur die haar bezwaarschrift tegen die aanslag heeft verworpen; (5)
dat verweerder in zijn conclusie voor het Hof van Beroep te Brussel betoogt: 1°
dat de eerste annuïteit van de afschrijving van het door de naamloze vennootschap Interferry voor rekening van de vennoten gekochte materieel moest
worden beperkt tot twee twaalfde, daar de vereniging bij wijze van deelneming
pas bij de overeenkomst van 29 november 1988 is opgericht; 2° dat eiseres haar
aandeel in het door de naamloze vennootschap Interferry voor rekening van de
vennoten gekochte spoorwegmaterieel niet mocht afschrijven volgens de degressieve methode, daar zij verzuimd had de door artikel 39 van het besluit tot
uitvoering van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964) voorgeschreven
opgave te voegen bij haar belastingaangifte voor het aanslagjaar 1989,
En, na de stelling van verweerder op dat tweede punt te hebben verworpen op
grond, in hoofdzaak, dat de regelmatigheid van de afschrijving moet worden
beoordeeld in de rekeningen van de naamloze vennootschap Inteferry, vennootzaakvoerster, en niet in die van de vennoten-deelnemers, die geen deel van de
afschrijving van het voor de gemeenschappelijke rekening van de vennoten
gekochte materieel boeken, maar wel een deel van het verlies waarmee de rekeningen van de vereniging bij wijze van deelneming op 31 december 1988 werden
afgesloten,
vernietigt het arrest de litigieuze aanslag, doch enkel in zoverre "bij de vaststelling van de belastbare grondslag van [eiseres] geen rekening gehouden is met
een aftrekbaar verlies van de vereniging bij wijze van deelneming, dat gelijk is
aan de aanneembare degressieve afschrijving van twee twaalfde; veroordeelt
eiseres in tien twaalfde en verweerder in twee twaalfde van de kosten".
Het arrest voert voor die beslissing de volgende gronden aan:
"De administratie betwist de afschrijving niet in zoverre zij betrekking heeft
op de activiteitsperiode van de vereniging - 33 dagen of twee maanden - (eiseres)
van haar kant eist echter een afschrijving die overeenstemt met een normaal
boekjaar.
De litigieuze aftrek heeft ten aanzien van (eiseres) geen betrekking op een
afschrijving van een gedeelte van de vaste activa maar op een gedeelte van het
verlies dat de vereniging bij wijze van deelneming geleden heeft gelet op de
afschrijving die in de rekeningen van die vereniging werd geboekt tijdens haar
eerste korte werkjaar.
Het is dus niet mogelijk om zonder de draagwijdte van de associatieovereenkomst te miskennen - zoals (eiseres) poogt te doen aannemen met een beroep op
de transparantie van de vereniging - een afschrijving te verrichten op basis van
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het normale volledige boekjaar van de vennoot. De vennoot trekt immers geen
afschrijving af maar een verlies (...)
Hoewel een eerste normale afschrijvingsannuïteit mag worden afgetrokken
van de bedrijfsinkomsten van het boekjaar in de loop waarvan de afschrijfbare
activa werkelijk zijn verkregen, ongeacht of die verkrijging plaatsvond in het
begin dan wel op het einde van het tijdperk, moet het bedrag van de afschrijving
evenredig met de duur van het boekjaar worden verlaagd of verhoogd. Voor het
jaar waarin de werkzaamheid is begonnen, moet de afschrijvingsannuïteit met
betrekking tot de daartoe bestemde activa altijd recht evenredig met het aantal
maanden bedrijfswerkzaamheid worden verminderd.
De afschrijvingen op vaste activa die door de vereniging bij wijze van deelneming via haar zaakvoerder verkregen of tot stand gebracht zijn gedurende het
jaar waarin zij is opgericht en haar werkzaamheden heeft aangevangen, moeten
met het oog op de vaststelling van het omzetcijfer van de vereniging overeenkomen met een evenredig deel van de in twaalfden berekende annuïteit. Het
gedeelte van het verlies dat de vennoot mag aftrekken, wordt derhalve in
dezelfde mate verminderd.
Het aftrekbare verlies dat voortvloeit uit het omzetcijfer van de vereniging bij
wijze van deelneming, moet derhalve worden verminderd in verhouding tot de
beperking van de afschrijvingen die eraan ten grondslag liggen en evenredig met
het aantal maanden bedrijfswerkzaamheid van die vereniging bij wijze van deelneming, namelijk twee twaalfde...".
Grieven
Eerste onderdeel
(...)
Tweede onderdeel
Artikel 34 van het koninklijk besluit van 4 maart 1965 tot uitvoering van het
Wetboek van de Inkomstenbelastingen, dat genomen is krachtens artikel 49 van
het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964) luidt als volgt: "wanneer een
belastingplichtige, onder-worpen aan de personenbelasting, de vennootschapsbelasting of de belasting der niet-verblijfhouders, geopteerd heeft voor het stelsel
van degressieve afschrijving bedoeld in artikel 49 van het Wetboek van de
Inkomstenbelastingen, dan wordt het bedrag van de degressieve afschrijvingsannuïteit met betrekking tot elke groep van naar hetzelfde degressieve percent
afschrijfbare activa van gelijke aard, die als bedrijfslast aanneembaar is, bepaald:
1° voor het belastbaar tijdperk dat loopt op de datum van het verkrijgen ... van
die activa, door ongeacht die datum, op de aanschaffings- of beleggingswaarde
een percent toe te passen dat niet meer bedraagt dan het dubbele van het met de
normale gebruiksduur van dezelfde activa overeenstemmende lineaire afschrijvingspercent ...".
Te dezen blijkt uit de vaststellingen van het arrest dat de vennootschap Interferry, handelend in de hoedanigheid van zaakvoerder van de vereniging bij wijze
van deelneming en, bijgevolg voor de gemeenschappelijke rekening van de
vennoten, bij de NMBS rollend spoorwegmaterieel heeft gekocht.
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Hoewel het arrest niet ontkent dat het boekjaar 1988 van de vennootschap
Interferry een duur had van twaalf maanden, zoals eiseres uiteenzette in haar
tweede aanvullende conclusie, die wordt aangehaald in het eerste onderdeel van
het middel, en dat die vennootschap regelmatig geopteerd heeft voor het stelsel
van degressieve afschrijvingen, beslist het dat de door die vennootschap
geboekte eerste degressieve afschrijvingsannuïteit van 20 pct. tot twee twaalfde
moet worden verminderd om de voormelde redenen volgens welke "het bedrag
van de afschrijving recht evenredig met de duur van het boekjaar moet worden
verlaagd; voor het jaar waarin de werkzaamheid is begonnen, de afschrijvingsannuïteit met betrekking tot de daartoe bestemde activa altijd evenredig met het
aantal maanden bedrijfswerkzaamheid moet worden verminderd; de afschrijvingen op vaste activa die door de vereniging bij wijze van deelneming via haar
zaakvoerder verkregen of tot stand gebracht zijn gedurende het jaar waarin zij is
opgericht en haar werkzaamheden heeft aangevangen, met het oog op de vaststelling van het omzetcijfer van de vereniging, moeten overeenkomen met een
evenredig deel van de in twaalfden berekende annuïteit".
Het arrest past aldus op een vereniging bij wijze van deelneming een administratieve richtlijn toe die geldt voor het geval dat een natuurlijke persoon zijn
beroepswerkzaamheid begint uit te oefenen tijdens het belastbare tijdperk
(Administratieve commentaar bij het Wetboek van de Inkomstenbelastingen
(1964), artikel 44/167 en, onder gelding van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, administratieve commentaar bij het Wetboek van de Inkomstenbelastingen, artikel 61/87 tot 89). De wettelijke grondslag van die regel inzake
lineaire afschrijvingen ligt besloten in artikel 45, 4°, van het Wetboek van de
Inkomstenbelastingen (1964) volgens hetwelk afschrijvingen enkel worden
aangenomen indien "zij samengaan met een waardevermindering welke zich
gedurende het belastbare tijdperk werkelijk voordeed" en is bijgevolg van
toepassing op de degressieve afschrijvingen, waarvan de annuïteiten worden
bepaald op grond van het percent van de lineaire afschrijvingsannuïteit (voormeld artikel 34 van het uitvoeringsbesluit).
Die regel welke is geformuleerd in verband met de inkomstenbelastingen is
om dezelfde redenen ongetwijfeld van toepassing in het geval dat het eerste
boekjaar van een vennootschap met rechtspersoonlijkheid een duur van minder
dan twaalf maanden heeft, maar niet in het geval dat, zoals in casu, een dergelijke vennootschap in de loop van een boekjaar van twaalf maanden bij overeenkomst een vereniging bij wijze van deelneming opricht en in de loop van dat
boekjaar in de hoedanigheid van vennoot-zaakvoerder van de vereniging bij
wijze van deelneming afschrijfbare vaste activa verkrijgt voor gemeenschappelijke rekening van de vennoten.
De vereniging bij wijze van deelneming is immers net zoals de tijdelijke vereniging een vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid (artikelen 3, 175 en 176
van titel IX van boek I van het Wetboek van Koophandel), die transparant is
voor de belastingen (artikel 25, §1, lid 1°, en §2, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964), zodat, wanneer een vennootschap gedurende een boekjaar samen met andere vennootschappen een vereniging bij wijze van deelneming opricht en tijdens datzelfde boekjaar in de hoedanigheid van vennoot-zaak-
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voerder van die vereniging goederen verkrijgt voor de gemeenschappelijke rekening van de vennoten, die verkrijging voor die vennoot moet worden beschouwd
als een handeling die genoemde vennoot tijdens zijn boekjaar in associatie heeft
verricht en niet als een handeling van de vereniging bij wijze van deelneming die
immers, bij gebrek aan rechtspersoonlijkheid, geen eigen werkzaamheden heeft.
Dat is wat wordt bedoeld in artikel 3, derde lid, van de wet van 17 juli 1975
betreffende de boekhouding en de jaarrekeningen van de ondernemingen :
"wanneer onder de bedrijfshandelingen van de onderneming werkzaamheden
voorkomen die de onderneming als zaakvoerder of vennoot in tijdelijke vereniging bij wijze van deelneming uitoefent, dan wordt de boekhouding derwijze
aangepast dat deze volledig is...".
Noch die noch enige andere bepaling van genoemde wet maken allusie op de
boekhouding of op de jaarrekeningen van een tijdelijke vereniging of van een
vereniging bij wijze van deelneming, daar een dergelijke vereniging, bij gebrek
aan rechtspersoonlijkheid, op zich geen "onderneming" is in de zin van de wet.
Geen enkele wettelijke bepaling van privaat- of boekhoudkundig recht legt de
leden van een dergelijke vereniging de verplichting op om op het einde van ieder
"boekjaar" "jaarrekeningen" op te maken. Weliswaar is in het geval dat bij overeenkomst tussen vennootschappen die zelf gehouden zijn tot publicatie van jaarrekeningen, een vereniging bij wijze van deelneming is opgericht, de vennootzaakvoerder, die gehouden is rekenschap af te leggen van zijn beheer, normaliter
ertoe verplicht jaarlijkse rekeningen van de vereniging op te maken, maar die
verplichting bestaat louter krachtens de overeenkomst.
Door de aankoop van spoorwegmaterieel die door de vennootschap Interferry
op 29 november 1988 is gedaan in haar hoedanigheid van vennoot-zaakvoerder
van een vereniging bij wijze van deelneming, die dezelfde dag met verschillende
andere vennootschappen is opgericht, te beschouwen als een aankoop die "door"
de op die dag "opgerichte" vereniging bij wijze van deelneming is gedaan en
door daaruit af te leiden dat het hier een aankoop van vaste activa betreft die is
verricht gedurende het boekjaar dat loopt van 29 november tot 31 december
1988, terwijl het in feite gaat om een aankoop van vaste activa, die de vennootschap Interferry gedurende een boekjaar van twaalf maanden heeft gedaan,
schendt het arrest derhalve alle in de aanhef van het middel aangegeven bepalingen.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Eerste onderdeel :
(...)
Tweede onderdeel :
Het arrest stelt vast dat het geschil betrekking heeft op het recht van eiseres om
afschrijvingen te verrichten op rollend materieel dat op 29 november 1988 was
gekocht en met ingang van 1 december 1988 verhuurd was door de naamloze
vennootschap Interferry, handelend in de hoedanigheid van zaakvoerder van de
op 29 november 1988 opgerichte vereniging bij wijze van deelneming waarvan
eiseres een van de leden was.
Artikel 25, §1, eerste lid, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen
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(1964) bepaalt dat in de burgerlijke vennootschappen of verenigingen zonder
rechtspersoonlijkheid die in artikel 20, 1° of 3°, bepaalde inkomsten genieten,
opnemingen der vennoten of leden, alsook hun deel in de verdeelde of onverdeelde winsten of baten als winsten of baten worden beschouwd ten name van
bedoelde vennoten of leden.
Naar luid van artikel 45, 4°, van dat wetboek worden onder meer als bedrijfslasten aangezien de afschrijvingen die betrekking hebben op oprichtingskosten
en op immateriële en materiële vaste activa waarvan de gebruiksduur beperkt is,
zoals die kosten en activa worden omschreven door de wetgeving met betrekking
tot de boekhouding en de jaarrekening van de ondernemingen, voor zover die
afschrijvingen noodzakelijk zijn en samengaan met een waardevermindering
welke zich gedurende het belastbare tijdperk werkelijk voordeed.
Daar de vereniging bij wijze van deelneming een vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid is, moet de aankoop van goederen, die de vennoot-zaakvoerder
voor de gemeenschappelijke rekening van de vennoten doet, worden beschouwd
als een handeling die genoemde vennoot gedurende zijn boekjaar in associatie
verricht en niet als een handeling van de vereniging bij wijze van deelneming.
Daaruit volgt dat de afschrijvingen op vaste activa die de vennoot-zaakvoerder
voor de gemeenschappelijke rekening van de vennoten heeft gekocht gedurende
het jaar waarin die vereniging werd opgericht, voor dat jaar moeten overeenkomen met de duur van het boekjaar gedurende hetwelk de vereniging haar
werkzaamheden heeft uitgeoefend, en, derhalve, dat de door een deelnemend lid
geclaimde afschrijvingsannuïteit in evenredigheid hiermee moet worden verminderd.
Daar het arrest oordeelt dat de aankoop van voornoemd rollend materieel een
aankoop is die is gedaan voor rekening van de op 29 november 1988 opgerichte
vereniging, beslist het wettig dat de voor het aanslagjaar 1989 aftrekbare
afschrijvingsannuïteit tot twee twaalfde moet worden verlaagd omdat het eerste
boekjaar van de vereniging slechts de periode van 29 november tot 31 december
1988 omvatte.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt de eiseres in de kosten.
3 februari 2006 – 1° kamer – Voorzitter en verslaggever: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes advocaat-generaal – Advocaten:
mrs. Kirkpatrick en T'Kint.
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MAATSCHAPPELIJK WELZIJN (OPENBARE CENTRA VOOR) - VOORSCHOTTEN OP
SOCIALE UITKERINGEN - WETTELIJKE SUBROGATIE - BELGISCHE STAAT - BESLISSING TOT
TOEKENNING VAN INKOMENSVERVANGENDE EN INTEGRATIETEGEMOETKOMING - KENNISGEVING AAN
O.C.M.W. - GEVOLG
Van betaling van voorschotten met subrogatie kan geen sprake meer zijn nadat tot
regelmatige betaling van het pensioen of de sociale uitkering werd beslist en het
openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van die beslissing op de hoogte werd
gebracht; het openbaar centrum voor maatschappelijke zekerheid wordt niet in de plaats
gesteld indien het betalingen blijft verrichten aan de rechthebbende nadat het op de
hoogte werd gebracht van die beslissing. (Art. 99, §2, O.C.M.W.-wet)
(BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN VOLKSGEZONDHEID T. OPENBAAR CENTRUM VOOR
MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN ANTWERPEN)

ARREST

(A.R. C.05.0186.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 16 november 2004 gewezen
door het Hof van Beroep te Antwerpen.
Bij beschikking van de eerste voorzitter van 6 december 2005 werd deze zaak
naar de derde kamer verwezen.
De eiser voert in een verzoekschrift een middel aan.
Afdelingsvoorzitter Robert Boes heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Anne De Raeve heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de Grondwet;
- de artikelen 1235, 1239 en 1249 van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 1675/9, §1, 4°, van het Gerechtelijk Wetboek;
- de artikelen 2, §2 en §3, en 10 van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten;
- artikel 99, §2, van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra
voor Maatschappelijk Welzijn.
Bestreden beslissingen
Na vastgesteld te hebben dat:
- door verweerder vanaf oktober 2000 tot en met 31 juli 2001 aan mevrouw C. voorschotten op sociale uitkeringen ten belope van 2.644,23 euro werden betaald,
- mevrouw C. met ingang van 1 oktober 2000 een recht had op uitkeringen vanwege
eiser ingevolge een door eiser op 15 maart 2001 getroffen beslissing,
- eiser bij fax van 23 april 2001 op de hoogte werd gebracht van de aanstelling van een
schuldbemiddelaar voor mevrouw C. die hem verzocht de haar toekomende sommen te
storten op de rubriekrekening van de schuldbemiddelaar,
verklaart het bestreden arrest het hoger beroep van eiser ongegrond en bevestigt het
bestreden vonnis dat eiser veroordeelde tot betaling aan verweerder van het bedrag van
2.644,23 euro, zijnde de voorschotten op sociale uitkeringen die door verweerder vanaf
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oktober 2000 tot en met 31 juli 2001 aan mevrouw C. werden betaald, op grond van de
volgende overwegingen:
"(...) dat indeplaatstelling tot gevolg heeft dat de oorspronkelijke schuldvordering aan
de indeplaatsgestelde wordt overgedragen (...); Dat betaling met subrogatie de uitdoving
van de verbintenis ten aanzien van de subrogant tot gevolg heeft (...); Dat de subrogant
dan ook in beginsel de vordering niet langer kan instellen en de schuldenaar die na subrogatie nog aan de subrogant, c.q. aan de schuldbemiddelaar, betaalt en niet aan de intussen
gesubrogeerde, evenmin bevrijdend betaalt ten opzichte van de gesubrogeerde (...);
Dat uit de vorenstaande consideransen volgt dat de door (verweerder) uitgeoefende
schuldvordering niet in samenloop komt met de andere schuldeisers van mevrouw C. en
(eiser) zich ten onrechte beroept op de bepalingen van de artikelen 1675/7, §1, en 1675/9,
1, 4°, van het Gerechtelijk Wetboek; dat het hoger beroep dan ook zo in feite als in rechte
faalt".
Grieven
Eerste onderdeel
Krachtens artikel 1235 van het Burgerlijk Wetboek onderstelt iedere betaling een
schuld. Die betaling moet krachtens artikel 1239 van het Burgerlijk Wetboek gedaan
worden aan de schuldeiser of aan iemand die volmacht van hem heeft, of die door de
rechter of door de wet gemachtigd is om voor hem te ontvangen.
In het kader van een procedure van collectieve schuldenregeling moeten, overeenkomstig artikel 1675/9, §1, 4°, van het Gerechtelijk Wetboek, de schuldenaars van diegene die
een verzoek tot schuldenregeling indient, iedere betaling, vanaf ontvangst van de beschikking tot aanstelling van de schuldbemiddelaar, in handen van die schuldbemiddelaar
verrichten.
Ingevolge de beslissing van eiser van 15 maart 2001 kende eiser aan mevrouw C. tegemoetkomingen toe met ingang van 1 oktober 2000.
Aldus werd eiser schuldenaar van mevrouw C. voor alle nog toe te kennen tegemoetkomingen.
Voor de achterstallen die door eiser nog verschuldigd waren voor de periode van 1
oktober 2000 tot en met 31 maart 2001 waren door verweerder op grond van artikel 99,
§2, van de O.C.M.W.-wet voorschotten betaald, waarvoor verweerder in toepassing van
die bepaling en artikel 1249 van het Burgerlijk Wetboek gesubrogeerd was in de rechten
van mevrouw C. en waarvoor hij, ingevolge die betaling met subrogatie, schuldenaar
(lees: schuldeiser) werd van eiser.
Hoewel eiser dus voor de achterstallen voor de periode van 1 oktober 2000 tot en met
31 maart 2001 geen schuldenaar (meer) was van mevrouw C. (en eiser zich derhalve niet
rechtsgeldig kon bevrijden door betaling aan de voor haar aangestelde
schuldbemiddelaar), geldt zulks niet voor de bedragen die door eiser na 31 maart 2001
aan verweerder toekwamen, vermits eiser wel degelijk ingevolge zijn beslissing van 15
maart 2001 voor die bedragen schuldenaar was van mevrouw C. overeenkomstig de artikelen 2, §1 en §2, en 10 van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten, en hij zich bijgevolg slechts rechtsgeldig kon bevrijden door
betaling van die schuld aan haar, dan wel, nadat hij wist van de aanstelling van de schuldbemiddelaar, aan deze laatste.
Het bestreden arrest stelt onverkort dat eiser als schuldenaar van de subrogant niet
bevrijdend kon betalen aan de schuldbemiddelaar en maakt geen onderscheid tussen het
moment waarop eiser schuldenaar was van verweerder en dat waarop hij schuldenaar
werd van mevrouw C.
Door te oordelen dat eiser aan verweerder ook "voorschotten" moet terugbetalen die
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betrekking hebben op de periode na 31 maart 2001 en tot en met 31 juli 2001, en door
aldus te kennen te geven dat eiser zich voor die periode niet rechtsgeldig kon bevrijden
van zijn schuld, hoewel het een schuld van eiser opzichtens de begunstigde van de tegemoetkomingen betrof,
- schendt het arrest de artikelen 1235 van het Burgerlijk Wetboek, 2, §1, en §2, en 10
van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan de gehandicapten,
aangezien de door eiser op 15 maart 2001 getroffen beslissing tot toekenning van een integratietegemoetkoming en een inkomensvervangende tegemoetkoming, eiser tot schuldenaar maakte van alle aan mevrouw C. van dat moment af toekomende tegemoetkomingen
(met uitsluiting van in het verleden reeds betaalde voorschotten);
- schendt het arrest de artikelen 1239 van het Burgerlijk Wetboek, evenals 1675/9, §1,
4°, van het Gerechtelijk Wetboek, aangezien eiser zich krachtens deze bepalingen na
aanstelling van de schuldbemiddelaar slechts rechtsgeldig kon bevrijden van zijn schuld
opzichtens mevrouw C. met betrekking tot de tegemoetkomingen haar verschuldigd na 31
maart 2001 door betaling van deze schuld aan de schuldbemiddeaar;
- schendt het arrest de artikelen 99, §2, van de O.C.M.W.-wet en 1249 van het Burgerlijk Wetboek, daar de indeplaatsstelling slechts geldt voor door verweerder verrichte betalingen van voorschotten en er vanaf de beslissing tot toekenning van de tegemoetkomingen aan mevrouw C., door eiser aan haar c.q. haar schuldbemiddelaar tegemoetkomingen effectief werden betaald, zodat ingevolge deze betaling de schuld van eiser
opzichtens mevrouw C. uitdoofde en hiervoor bijgevolg geen betaling van voorschotten
met indeplaatsstelling meer kon geschieden.
Tweede onderdeel
In zoverre het arrest oordeelt dat eiser als schuldenaar kon beschouwd worden van
verweerder voor door die laatste betaalde "voorschotten" die door verweerder betaald
werden op een ogenblik dat eiser reeds schuldenaar was geworden van mevrouw C. zelf
ingevolge de voor haar gunstige beslissing van eiser van 15 maart 1991, is het niet naar
recht verantwoord om de redenen zoals aangegeven in het eerste onderdeel. In zoverre het
arrest oordeelt dat de subrogatie wel geldt voor de door eiser op 15 maart 1991 nog
verschuldigde achterstallen, (en dat eiser zich voor deze sommen slechts rechtsgeldig kon
bevrijden door betaling aan verweerder) is het wel naar recht verantwoord.
Bijgevolg is het arrest minstens niet regelmatig met redenen omkleed, in zoverre het
geen onderscheid maakt tussen de periode waarvoor eiser schuldenaar was van
verweerder (de vóór de door eiser getroffen beslissing door verweerder betaalde voorschotten waarvoor verweerder in de rechten van mevrouw C. gesubrogeerd werd) enerzijds en de periode waarin eiser schuldenaar werd van mevrouw C. zelf, nl. vanaf de door
eiser getroffen beslissing, en waarin hij zich, ingevolge de aanstelling van een schuldbemiddelaar, slechts rechtsgeldig van die schuld kon bevrijden door betaling aan die schuldbemiddelaar.
In de mate het arrest de vordering van verweerder ten belope van het geheel van de
door hem gevorderde sommen toekent, zonder het hiervoor weergegeven onderscheid te
maken, en aldus de wettigheidscontrole van het Hof nopens de grondslag van die terugvordering niet toelaat, is het niet regelmatig met redenen omkleed (schending van artikel
149 van de Grondwet).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste onderdeel
Ontvankelijkheid
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1. De verweerder werpt op dat het eerste onderdeel niet ontvankelijk is omdat
het feit en recht vermengt daar het onderzoek van de erin vervatte grief vereist na
te gaan of en wanneer eiser na 31 maart 2001 betalingen zou hebben verricht.
2. Het bestreden arrest stelt vast dat de eiser bij schrijven van 11 april 2001
aan verweerder meedeelde dat ten gevolge van de beslissing van 15 maart 2001,
er achterstallen te betalen bleven, ten bedrage van 1703,92 euro (68.763 BEF)
voor de periode van 1 oktober 2000 tot 31 maart 2001.
3. Die vaststelling sluit in dat de toekenningen voor de periode na 31 maart
2001 niet als achterstallen werden betaald.
4. Het onderzoek van de grief vereist niet dat wordt nagegaan of en wanneer
eiser na 31 maart 2001 betalingen zou hebben verricht.
5. Het middel van niet ontvankelijkheid moet worden verworpen.
Het onderdeel zelf
6. Artikel 99, §2, van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn bepaalt dat het openbaar centrum voor
maatschappelijk welzijn, dat een voorschot toekent op een pensioen of op enige
andere sociale uitkering, van rechtswege en tot het bedrag van dat voorschot in
de rechten treedt op de achterstallen die de gerechtigde kan doen gelden.
7. Uit die bepaling volgt dat van betaling van voorschotten met subrogatie
geen sprake meer kan zijn nadat tot de regelmatige betaling van het pensioen of
de sociale uitkering werd beslist en het openbaar centrum voor maatschappelijk
welzijn van die beslissing op de hoogte werd gebracht.
Het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn wordt door die bepaling
niet in de plaats gesteld indien het betalingen blijft verrichten aan de rechthebbende nadat het op de hoogte werd gebracht van die beslissing.
8. Het bestreden arrest stelt vast dat:
- de eiser op 15 maart 2001 een beslissing nam over de toekenning van een
inkomensvervangende tegemoetkoming en een integratievergoeding aan de
rechthebbende met ingang van 1 oktober 2000;
- de eiser bij schrijven van 11 april 2001 aan de verweerder die beslissing
meedeelde en de verweerder op de hoogte bracht dat ingevolge de beslissing er
achterstallen te betalen bleven ten bedrage van 1703,92 euro (68.736 BEF) voor
de periode van 1 oktober 2000 tot 31 maart 2001, en dat de eerste betaling zou
worden uitgevoerd op 24 april 2001;
- de verweerder op 20 april 2001 aan de eiser antwoordde dat voor hetzelfde
bedrag voorschotten werden verleend over de periode van 1 oktober 2000 tot en
met 31 maart 2001.
9. Het bestreden arrest bevestigt in strijd met die vaststellingen het beroepen
vonnis dat eiser veroordeelt tot terugbetaling van 2.644,23 euro (106.668 BEF),
zijnde het totale bedrag dat door verweerder aan de rechthebbende werd betaald
vanaf oktober 2000 tot en met 31 juli 2001, te vermeerderen met de verwijlinterest, de gerechtelijke interest en de kosten van het geding.
10. Het bestreden arrest schendt aldus de in het onderdeel aangewezen bepa-
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lingen.
11. Het onderdeel is gegrond.
Overige grieven
12. De overige grieven kunnen niet tot ruimere cassatie leiden.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het de terugvordering van de
verweerder toekent voor bedragen die betrekking hebben op de periode na 31
maart 2001 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.
6 februari 2006 – 3° kamer – Voorzitter en verslaggever: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve advocaat-generaal – Advocaten:
mrs. Simont en Wouters.

Nr. 76
3° KAMER - 6 februari 2006

1º SOCIALE ZEKERHEID — WERKNEMERS - TEWERKSTELLING NON-PROFITSECTOR WERKGEVER - VERMINDERING BIJDRAGEN - TOEKENNINGSVOORWAARDEN - ALGEMEEN - TERMIJN AANVANG
2º SOCIALE ZEKERHEID — WERKNEMERS - TEWERKSTELLING NON-PROFITSECTOR WERKGEVER - VERMINDERING BIJDRAGEN - TOEKENNINGSVOORWAARDEN - AFGIFTE ATTEST TERMIJN - AANVANG
1º De aanvraag van de instelling tot het verkrijgen van een tegemoetkoming in mindering te
brengen van de werkgeversbijdragen voor de rijksdienst voor sociale zekerheid, welke
aanvraag moet vergezeld zijn van een getuigschrift van de minister van Tewerkstelling en
Arbeid waaruit blijkt dat de werkgever de collectieve arbeidsovereenkomst bedoeld in art.
2, K.B. van 22 sept. 1989 het hele jaar heeft nageleefd of in voorkomend geval voor
welke maanden en in welke mate de collectieve arbeidsovereenkomst niet werd
nageleefd, moet in beginsel worden ingediend binnen het jaar na verloop van het jaar
waarin de bedoelde arbeidsovereenkomst werd nageleefd. (Artt. 2 en 4, K.B. 22 sept.
1989 tot bevordering van de tewerkstelling in de non-profitsector; Art. 1, eerste en tweede
lid, M.B. 8 nov. 1990 tot uitvoering van art.4, derde lid, K.B. 22 sept. 1989.)
2º De omstandigheid dat de aanvraag tot tegemoetkoming door de instelling vergezeld
moet zijn van een getuigschrift afgeleverd door de minister van Tewerkstelling en Arbeid
brengt mede dat de loop van de termijn van een jaar, na verloop van het jaar waarin de
collectieve arbeidsovereenkomst werd nageleefd, slechts zal aanvangen wanneer de
bedoelde werkgever in de mogelijkheid is een aanvraag in te dienen, derhalve wanneer
hij in het bezit is gesteld van dit getuigschrift, in zoverre de werkgever hierbij geen
verzuim kan worden aangerekend, gelet op de verplichting, bepaald in artikel 3 van het
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koninklijk besluit van 22 sept. 1989, elk jaar nadat de bedoelde collectieve
arbeidsovereenkomst is nageleefd een verslag daaromtrent aan de minister van
Tewerkstelling en Arbeid over te maken. (Artt. 2 en 4, K.B. 22 sept. 1989 tot bevordering
van de tewerkstelling in de non-profitsector; Art. 1, eerste en tweede lid, M.B. 8 nov. 1990
tot uitvoering van art. 4, derde lid, K.B. 22 sept. 1989.)
(RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID T. DE VIERKLAVER Vzw)

ARREST

(A.R. S.04.0089.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 30 oktober 2003 gewezen
door het Arbeidshof te Brussel.
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Afdelingsvoorzitter Robert Boes heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Anne De Raeve heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 1 van het ministerieel besluit van 8 november 1990 tot uitvoering van artikel 4,
derde lid, van het koninklijk besluit van 22 september 1989 tot bevordering van de
tewerkstelling in de non-profitsector;
- de artikelen 2, 4 en 6 van het koninklijk besluit van 22 september 1989 tot bevordering van de tewerkstelling in de non-profitsector;
- artikel 2257 van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 149 van de Grondwet.
Bestreden beslissing
Het bestreden arrest bevestigt het beroepen vonnis dat eiser veroordeelde tot betaling
aan verweerster van de som van 41.131,39 euro, meer de interest, in al zijn beschikkingen, zulks om reden dat:
"Artikel 2257 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat de verjaring niet loopt ten
aanzien van een schuldvordering die van een voorwaarde afhangt, zolang de voorwaarde
niet is vervuld;
Zolang de werkgevers bedoeld bij artikel 1 van voormeld koninklijk besluit geen attest
hebben van de minister van Tewerkstelling en Arbeid, waaruit blijkt dat de werkgever de
collectieve arbeidsovereenkomst heeft nageleefd, kan hij geen aanvraag indienen bij de
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, die de berekening van de tegemoetkoming doet en het
bedrag ervan binnen de twee maanden na de ontvangst van de aanvraag mededeelt;
Het recht op de tegemoetkoming bestaat slechts op het ogenblik dat het attest waaruit
blijkt dat de werkgever de collectieve arbeidsovereenkomst als bedoeld in artikel 2 van
voormeld koninklijk besluit heeft nageleefd, door het Ministerie van Tewerkstelling en
Arbeid wordt afgeleverd; op dat ogenblik kan de werkgever zijn vordering tegen (eiser)
instellen en niet vroeger, ook al heeft hij op 31 december van het betrokken dienstjaar de
collectieve arbeidsovereenkomst nageleefd;
Zolang deze naleving, die blijkt uit het attest dat moet gevoegd worden bij de aanvraag
niet vaststaat, kan de verjaring t.a.v. de RSZ niet lopen;
De brief van 17 oktober 1997 van het Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van
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personen met handicap vermeldt trouwens dat deze attesten dienen te worden overgemaakt aan de RSZ 'teneinde de terugbetalingsprocedure mogelijk te maken';
De verjaringstermijn van een vordering kan immers slechts aanvangen vanaf het ogenblik dat de uitoefeningsvoorwaarden van bedoelde vordering verwezenlijkt zijn; de verjaringstermijn van de terugvordering van een onverschuldigde betaling kan geen aanvang
nemen zolang het wettelijk onmogelijk is het onverschuldigd karakter van de betaling te
bewijzen (Raad van State, 27 juni 1972, J.T.T., 1973, p. 72);
De verjaring vangt aan op 17 oktober 1997, datum van het attest van de minister van
Tewerkstelling en Arbeid en waaruit blijkt dat (verweerster) gedurende het jaar 1993 (en
1994) de bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst heeft nageleefd, zodat de
aanvraag om de tegemoetkoming op 1 april 1999 geenszins is verjaard;
De aard van deze tegemoetkoming en de gebonden bevoegdheid van de overheid die
deze attesten aflevert, zijn bijgevolg ter zake irrelevant".
Grieven
Eerste onderdeel
Overeenkomstig het koninklijk besluit van 22 september 1989 tot bevordering van de
tewerkstelling in de non-profitsector, kunnen instellingen uit de non-profitsector van een
tegemoetkoming genieten indien ze een collectieve arbeidsovereenkomst afsluiten en
naleven waarin tewerkstellingsbevorderende maatregelen zijn opgenomen.
Deze collectieve arbeidsovereenkomst moet onder meer een inspanning omvatten van
minstens 0,18 pct. van de bij eiser aangegeven loonmassa voor initiatieven tot bevordering van de tewerkstelling van de in artikel 139 van de programmawet van 30 december
1988 bedoelde groepen. Ook de mogelijkheid om de beroepsloopbaan te onderbreken
overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 100 en 101 van de wet van 22 januari
1985 houdende sociale bepalingen moet in de collectieve arbeidsovereenkomst zijn voorzien (zie artikel 2, §2, van het koninklijk besluit van 22 september 1989).
De tegemoetkoming bedraagt 2 pct. van de loonmassa van elk jaar waarin de overeenkomst wordt toegepast, verhoogd met de patronale bijdragen. Ze wordt proportioneel
verminderd voor de maanden en in de mate waarop de collectieve arbeidsovereenkomst
niet werd nageleefd. Het bedrag van de tegemoetkoming mag door de werkgever in
mindering worden gebracht van de werkgeversbijdragen voor sociale zekerheid bij zijn
eerstvolgende storting van sociale zekerheidsbijdragen aan eiser (zie de artikelen 4 van
het koninklijk besluit van 22 september 1989 en 3 van het ministerieel besluit van 8
november 1990).
De instellingen zijn verplicht om elk jaar nadat ze de collectieve arbeidsovereenkomst
hebben nageleefd een verslag daaromtrent aan de minister van Tewerkstelling en Arbeid
over te maken (artikel 3 van het koninklijk besluit van 22 september 1989).
Om aanspraak te kunnen maken op de tegemoetkoming moet de instelling voor elk jaar
een aanvraag indienen bij eiser, welke aanvraag vergezeld moet zijn van een getuigschrift,
afgeleverd door de minister van Tewerkstelling en Arbeid, waaruit blijkt dat de werkgever
de collectieve arbeidsovereenkomst bedoeld in artikel 2 van het koninklijk besluit van 22
september 1989 het hele jaar heeft nageleefd en in voorkomend geval voor welke
maanden en in welke mate de collectieve arbeidsovereenkomst niet werd nageleefd
(artikel 1 van het ministerieel besluit van 8 november 1990).
Uit wat voorafgaat kan worden afgeleid dat het recht op de tegemoetkoming, bedoeld in
artikel 4 van het koninklijk besluit van 22 september 1989, op het einde van elk dienstjaar
ontstaat, met name op 31 december.
Op dat ogenblik kan immers definitief worden vastgesteld of de collectieve arbeidsovereenkomst het voorbije dienstjaar door de instelling werd nageleefd, wat de enige
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wettelijke voorwaarde is waaraan de instelling moet voldoen om van de verminderingen
van sociale zekerheidsbijdragen voor het betrokken dienstjaar te kunnen genieten.
Geheel ten onrechte situeert het bestreden arrest het bestaan van het recht op de tegemoetkoming pas op het ogenblik van de afgifte door de minister van Tewerkstelling en
Arbeid van het getuigschrift bedoeld in artikel 1 van het ministerieel besluit van 8
november 1990.
In dit "getuigschrift" wordt nochtans enkel door de minister van Tewerkstelling en
Arbeid bevestigd in welke mate de instelling gedurende het betrokken dienstjaar de
collectieve arbeidsovereenkomst heeft nageleefd.
Hierbij handelt de minister van Tewerkstelling en Arbeid op grond van een gebonden
bevoegdheid nu hij enkel kan nagaan en vaststellen of de instelling aan vooraf bepaalde
objectieve normen heeft voldaan.
Het getuigschrift bezit bijgevolg slechts een declaratieve waarde en creëert zelf geen
enkele rechten.
Het betreft een louter bewijsstuk dat aan eiser moet worden voorgelegd tot staving van
het recht op de tegemoetkoming en teneinde de terugbetalingsprocedure mogelijk te
maken, zonder dat deze administratieve verplichting een constitutieve bestaansvoorwaarde of een substantiële vormvereiste uitmaakt voor de vestiging van het recht op de
tegemoetkoming.
Overeenkomstig artikel 2257 van het Burgerlijk Wetboek begint de verjaringstermijn te
lopen vanaf de dag waarop voor de schuldeiser het recht ontstaat om de rechtsvordering in
te stellen.
De verjaring ving voor het dienstjaar 1993 derhalve aan op 31 december 1993 en niet
pas op de datum van het getuigschrift van de minister van Tewerkstelling en Arbeid van
17 oktober 1997.
Hieruit volgt dat het bestreden arrest niet wettig heeft kunnen beslissen dat verweersters
aanvraag om de tegemoetkoming op 1 april 1999 geenszins was verjaard (schending van
de artikelen 1 van het ministerieel besluit van 8 november 1990, 2, 4 en 6 van het koninklijk besluit van 22 september 1989 en 2257 van het Burgerlijk Wetboek).
(...)

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste onderdeel
1. Op grond van artikel 4 van het koninklijk besluit van 22 september 1989 tot
bevordering van de tewerkstelling in de non-profitsector, kunnen de instellingen,
bedoeld in artikel 1 van dit besluit, onder bepaalde voorwaarden een tegemoetkoming verkrijgen, in mindering te brengen van de werkgeversbijdrage voor de
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid.
Krachtens artikel 1, eerste lid, van het ministerieel besluit van 8 november
1990 tot uitvoering van artikel 4, derde lid, van het koninklijk besluit van 22
september 1989, moeten de werkgevers, bedoeld in artikel 1 van dit koninklijk
besluit, om te kunnen genieten van die tegemoetkomingen, elk jaar een aanvraag
indienen bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid.
Krachtens artikel 1, tweede lid, van voormeld ministerieel besluit moet deze
aanvraag vergezeld zijn van een getuigschrift van de minister van Tewerkstelling
en Arbeid, waaruit blijkt dat de werkgever de collectieve arbeidsovereenkomst,
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bedoeld in artikel 2 van voormeld koninklijk besluit, het hele jaar heeft nageleefd
of in voorkomend geval voor welke maanden en in welke mate de collectieve
arbeidsovereenkomst niet werd nageleefd.
2. Hieruit volgt dat zulke aanvraag in beginsel moet worden ingediend binnen
het jaar na verloop van het jaar waarin de bedoelde collectieve arbeidsovereenkomst werd nageleefd.
De omstandigheid evenwel dat zulke aanvraag moet vergezeld zijn van het in
artikel 1, tweede lid, van het voormelde ministerieel besluit bedoeld getuigschrift, brengt mede dat de loop van de voormelde termijn van een jaar slechts
zal aanvangen wanneer de bedoelde werkgever in de mogelijkheid is een
aanvraag in te dienen, derhalve wanneer hij in het bezit is gesteld van dit getuigschrift, in zoverre de werkgever hierbij geen verzuim kan worden aangerekend,
gelet op de verplichting, bepaald in artikel 3 van het voormelde koninklijk
besluit, elk jaar nadat de bedoelde collectieve arbeidsovereenkomst is nageleefd
een verslag daaromtrent aan de minister van Tewerkstelling en Arbeid over te
maken.
Op grond hiervan vermocht het arrest te oordelen dat de termijn, binnen
dewelke de aanvraag bij eiser moest worden ingediend, een aanvang nam op 17
oktober 1997, zijnde het ogenblik waarop het voormelde getuigschrift aan
verweerster werd overgemaakt.
3. Het onderdeel dat aanvoert dat de termijn om de aanvraag tot tegemoetkoming in te dienen op grond van de naleving in 1993 van de in artikel 2 van het
koninklijk besluit van 22 september 1989 bedoelde collectieve arbeidsovereenkomst een aanvang nam op 31 december 1993, ongeacht de omstandigheid dat
het in artikel 1, tweede lid, van het ministerieel besluit van 8 november 1990
bedoelde getuigschrift slechts op 17 oktober 1997 door het ministerie van
Tewerkstelling en Arbeid aan verweerder werd overgemaakt, kan niet worden
aangenomen.
(...)
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt de eiseres in de kosten.
6 februari 2006 – 3° kamer – Voorzitter en verslaggever: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve advocaat-generaal – Advocaat: mr.
De Bruyn.

Nr. 77
3° KAMER - 6 februari 2006

1º LASTGEVING - VERTEGENWOORDIGING - LASTHEBBER - OMVANG VAN MANDAAT INDEPLAATSSTELLING - STILZWIJGEND MANDAAT
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2º ARBEIDSOVEREENKOMST — EINDE — ALGEMEEN - LASTGEVING LASTHEBBER - OMVANG VAN MANDAAT - WERKNEMER - GEEN OVERLEGGING VAN VOLMACHT
GEËIST - GEVOLG
1º De lastgever kan aan de lasthebber de toelating verlenen zich voor de uitvoering van het
mandaat te laten vertegenwoordigen of bijstaan; deze toelating kan zelfs stilzwijgend zijn.
(Art. 1994, B.W.)
2º Wanneer een lasthebber van de werkgever in naam en voor rekening van de werkgever
de arbeidsovereenkomst ten aanzien van de werknemer schriftelijk beëindigt, heeft de
werknemer het recht de overlegging van een volmacht te eisen teneinde zich van het
bestaan van de lastgeving te vergewissen, hij is er nochtans niet toe gehouden zulks te
doen; wanneer de werknemer dit niet doet en niet meer komt werken, aldus handelend
alsof er wel degelijk een ontslag is geweest, is het gevolg daarvan dat hij het bestaan van
de lastgeving achteraf, tenzij binnen redelijk korte termijn, niet meer kan ontkennen
wanneer noch de lastgever, noch de lasthebber zelf dienaangaande enige betwisting
opperen1. (Artt. 1984, 1985 en 1987, B.W.; Artt. 35 en 39, Arbeidsovereenkomstenwet)
(RADIO ATLANTIS NOORD-LIMBURG Vzw T. K.)

ARREST

(A.R. S.05.0030.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 12 oktober 2004 gewezen
door het Arbeidshof te Antwerpen.
Eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Afdelingsvoorzitter Robert Boes heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Anne De Raeve heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1108, 1984, 1985, 1987, 1991 tot en met 1997, 1998, 1236 en 1237 van
het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 32, 3°, 35 en 39 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeids-overeenkomsten;
- artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet.
Aangevochten beslissing
In de bestreden beslissing verklaart het arbeidshof, recht sprekend over de vordering
van verweerder, het hoger beroep van eiseres ontvankelijk doch ongegrond. Het
arbeidshof bevestigt het vonnis van de Arbeidsrechtbank te Tongeren van 27 november
2003, dat eiseres veroordeelt tot betaling aan verweerder van de door hem gevorderde
opzeggingsvergoeding en tot afgifte van de overeenstemmende sociale en fiscale documenten onder verbeurte van een dwangsom, en veroordeelt eiseres tot de kosten van de
procedure in hoger beroep. Het arbeidshof beslist dat onder meer op grond van de
volgende motieven:
"1.
Het (arbeidshof) dient zich in eerste instantie uit te spreken over de vraag of het ontslag
al dan niet rechtsgeldig gegeven werd door een daartoe al dan (niet) geldig gemandateerd
1 Cass., 18 sept. 1964, Pas., 1965, p. 62.
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persoon en over de repercussies ervan in huidig geschil.
(...)
4.
Te dezen ging de ontslagbrief, houdende de kennisgeving van het ontslag om dringende
redenen aan (verweerder), uit van de heer P. D. van (het sociaal secretariaat) SAP NV.
(Verweerder) heeft het eventuele mandaat waarover deze persoon of SAP NV zou
beschikken om tot het ontslag over te gaan, ter discussie gesteld.
In geval van betwisting over het bestaan van een geldig mandaat daartoe, dient het
bewijs daarvan te worden geleverd door degene die zich op het bestaan ervan beroept
(vgl. B. Tilleman 'Lastgeving', A.P.R., Deurne, Kluwer 1997, 94, nr. 172).
(Eiseres) diende/dient hier derhalve aan te tonen dat zij aan SAP NV, en/of aan diens
aangestelde P. D., een geldig mandaat heeft verleend om tot ontslag van (verweerder)
over te gaan.
5.
Zodanig bewijs werd naar het oordeel van het (arbeidshof) niet aangebracht.
Het (arbeidshof) verwijst hier naar de door de eerste rechters in het bestreden vonnis
ontwikkelde motieven, die als correct dienen te worden bestempeld en die het
(arbeidshof) zich eigen maakt, aangevuld met de navolgende overwegingen en in zoverre
ze hiermee niet in tegenspraak zijn.
6.
In de statuten van (eiseres) wordt op algemene wijze bepaald dat de beheerraad op zijn
verantwoordelijkheid de bevoegdheid voor bepaalde handelingen en taken kan overdragen
aan het dagelijks bestuur, bestaande uit de voorzitter van de raad van beheer en de voorzitters van de verschillende commissies of aan deze commissies, die binnen haar schoot
worden opgericht.
(...)
Statutair werd dus voorzien in het principe van een overdracht van bevoegdheden door
de beheerraad aan de voorzitter van de VZW.
In de statuten zelf werd dergelijke eventuele overdracht van bevoegdheden, met inbegrip van een bevoegdheid om personeel te ontslaan, niet concreet uitgewerkt.
8.
De arbeidsrechtbank heeft, alvorens definitief ten gronde te oordelen, een getuigenbewijs toegestaan om (eiseres) in de mogelijkheid te stellen het bewijs te leveren van het feit
'dat het aan (verweerder) gegeven ontslag om dringende redenen van 19 oktober 1998, via
het sociaal secretariaat SAP, gebeurde onder uitdrukkelijk mandaat en met volledige
instemming van (eiseres) en haar wettelijke organen'.
Uit de daaropvolgende getuigenverklaringen blijkt echter niet dat de beheerraad van
(eiseres) een mandaat zou hebben verleend aan de heer D. van NV SAP om tot ontslag
van (verweerder) over te gaan, integendeel.
(...)
Uit deze verklaringen blijkt afdoende dat de heer J., voorzitter van (eiseres), degene
was die het mandaat bekwam vanwege de beheerraad van (eiseres) om tot ontslag van
(verweerder) over te gaan.
Uit de verklaringen van getuigen P. en D. blijkt bovendien duidelijk dat SAP NV wel
handelde in opdracht van de heer J., maar dat zij geen weet of kennis hadden van een hen
door de beheerraad van (eiseres) in die zin verleende lastgeving.
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Het optreden van een sociaal secretariaat 'in opdracht van' een VZW-voorzitter, impliceert nog niet dat dergelijk handelen voortvloeit uit een eventueel door de beheerraad van
de VZW verleende lastgeving.
De heer J., lasthebber, heeft in het kader van het hem door de beheerraad van (eiseres)
rechtstreeks verleend mandaat een opdracht gegeven aan SAP NV, maar dit impliceert
nog niet dat SAP NV daarmee dan zelf indirect een door de beheerraad van (eiseres)
verleend mandaat zou hebben verkregen.
Een lastgevingsovereenkomst komt slechts tot stand door de aanneming van de lasthebber (artikel 1984 van het Burgerlijk Wetboek).
Aangezien de heer D. van SAP NV geen kennis had van enig hem door de beheerraad
van (eiseres) verleende lastgeving, kan hij ze evenmin hebben aangenomen, met als
logisch gevolg dat dergelijke lastgeving in zijnen hoofde onbestaande was.
Zoals door de eerste rechters terecht geoordeeld werd, blijkt uit de beschikbare feitelijke beoordelingselementen ontegensprekelijk dat de lastgeving (voor het geven van een
ontslag van (verweerder)) verleend werd aan de VZW -voorzitter, de heer J., doch niet
aan de heer D. van SAP NV.
9.
En waar het bij (eiseres) voor ontslag bevoegde orgaan, de beheerraad, deze bevoegdheid mandateerde aan haar voorzitter, de heer J., kan niet worden aangenomen dat
diezelfde lastgeving dan door de lasthebber (de heer J.) zelf nog eens rechtsgeldig gemandateerd kon worden aan SAP NV, zoals (eiseres) ten onrechte schijnt te willen voorhouden in beroepsbesluiten.
10.
Het argument van (eiseres) dat zij het optreden van het sociaal secretariaat alleszins
heeft bekrachtigd, minstens stilzwijgend, doet geen afbreuk aan het bestaan en de
gevolgen van het formele gebrek waardoor het ontslagschrijven is aangetast.
Waar in principe de bekrachtiging door de lastgever terugwerkende kracht heeft tot op
de datum waarop de betwiste handeling werd gesteld, wordt dit algemeen burgerrechtelijk
beginsel doorkruist en beperkt door de bijzondere regel van dwingend recht van artikel 35
van de Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978, hetgeen (onder meer) bepaalt dat het
ontslag om dringende reden niet meer zonder opzegging mag worden gegeven wanneer
het feit ter rechtvaardiging ervan sedert ten minste drie werkdagen bekend is aan de partij
die zich hierop beroept (artikel 35, derde lid, Arbeidsovereenkomstenwet).
De eerste rechters hebben in die context terecht opgemerkt dat (eiseres) niet aantoont
dat de bekrachtiging gebeurde, vóór het verstrijken van de termijn van drie werkdagen
sedert de kennisname van de grieven voor het ontslag om dringende reden (met verwijzing naar: Arbh. Antwerpen 15 juni 1998, Soc. Kron. 1998, 510).
Uit de beschikbare gegevens blijkt dat de beheerraad van (eiseres), zijnde het bevoegde
orgaan voor het geven van een ontslag, kennis kreeg van de als dringende reden aan
(verweerder) verweten tekortkomingen tijdens de door haar voorzitter op 16 oktober 1998
belegde vergadering van de beheerraad.
Er is echter geen bewijs terug te vinden van een bekrachtiging van het ontslag door de
beheerraad van (eiseres) of door de daartoe effectief gemandateerde, VZW-voorzitter J.,
binnen de 3 werkdagen te rekenen vanaf de kennisneming op 16 oktober 1998 van de aan
(verweerder) verweten tekortkomingen.
Een onbevoegd verrichte eenzijdige rechtshandeling die binnen een bij de wet voorgeschreven termijn moet worden gesteld, zoals een ontslag om dringende reden, kan slechts
rechtsgeldig worden bekrachtigd wanneer die bekrachtiging zelf ook tijdig, dit wil zeggen
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vóór het verstrijken van die vervaltermijn, geschiedt (...).
Dergelijke tijdige bekrachtiging heeft hier niet plaatsgevonden.
11.
Het (arbeidshof) treedt het standpunt van (eiseres) niet bij waar deze voorhoudt dat
(verweerder) de regelmatigheid van het ontslag door een persoon zonder mandaat niet
meer zou kunnen betwisten omdat hij daartegen niet onmiddellijk na zijn ontslag heeft
geprotesteerd en er pas bij het inleiden van de procedure bij de arbeidsrechtbank gewag
van heeft gemaakt.
Indien de werkgever tot de zwaarste sanctie wenst over te gaan - het ontslag van een
werknemer om dringende reden - dan komt het hem toe om de nodige voorzichtigheid en
nauwkeurigheid aan de dag te leggen en om zelf toe te zien op (onder meer) de formele
regelmatigheid van het door hem gegeven ontslag.
De werknemer is er op generlei wijze toe verplicht om de werkgever ten tijde van het
ontslag te wijzen op mogelijke onregelmatigheden waardoor het ontslag om dringende
reden zou zijn aangetast (dit in de hypothese dat hij de mogelijke consequenties op dat
ogenblik al geheel of ten dele zou hebben ingeschat), en om alsdan de werkgever toe te
laten toch nog tot eventuele regularisatie van de onregelmatigheid over te gaan.
De tegengestelde visie plaatst de wereld op zijn kop.
Naar het oordeel van het (arbeidshof) is het de werknemer steeds toegelaten om de
regelmatigheid van het hem gegeven ontslag te betwisten en om de middelen die hij ter
ondersteuning hiervan wenst aan te wenden - met inbegrip van de betwisting over het al
dan niet bestaan van een rechtsgeldig mandaat van de ontslagverlenende persoon - pas
naar voren te brengen op het ogenblik van de tegen de werkgever bij de arbeidsrechtbank
ingeleide procedure.
Het achterwege blijven van een eerder en onmiddellijk protest van de ontslagen werknemer ten tijde van het ontslag zelf, maakt als zodanig de onregelmatigheid niet ongedaan
waardoor het ontslag zelf is aangetast.
12.
Voor zoveel als nodig merkt het (arbeidshof) op dat (verweerder), toen hij de ontslagbrief van 19 oktober 1998 vanwege de heer D. van SAP NV ontving, er redelijkerwijze
kon van uitgaan dat (eiseres) daarmee de wil heeft geuit een einde te willen stellen aan de
arbeidsovereenkomst.
Dit vermag overigens eveneens te worden afgeleid uit de daaropvolgende gebeurtenissen.
Na de ontvangst van de ontslagbrief op 20 oktober 1998 heeft (verweerder) - die
normalerwijze nog met vakantie was tot 22 oktober 1998 - nog diezelfde dag via een
aangetekende brief rechtstreeks bij (eiseres) zelf ('Radio Atlantis. t.a. v. de Heer W. J.' +
adres) geprotesteerd tegen de inhoud van de ontslagbrief, met de bijkomende vermelding
dat er verdere juridische stappen zouden worden ondernomen (stuk 9 (verweerder)).
Het antwoord hierop kwam er in de vorm van de toezending van een op 26 oktober
1998 gedateerd formulier C4 waarop melding werd gemaakt van een beëindiging van de
tewerkstelling om dringende redenen per 19 oktober 1998 (stuk 10 (verweerder)).
Op die wijze bekwam (verweerder) duidelijkheid en zekerheid over de bij (eiseres)
bestaande wil om de arbeidsovereenkomst te willen beëindigen.
13.
Verwijzend naar de voorgaande overwegingen is het (arbeidshof) van oordeel dat het
ontslag om dringende reden van 19 oktober 1998 door een daartoe niet gemandateerd en
dus onbevoegd persoon werd gegeven.
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Op die wijze is de onmiddellijke beëindiging van de arbeidsovereenkomst onregelmatig
gebeurd.
De aan (eiseres) toe te schrijven onregelmatige beëindiging van de arbeidsovereenkomst doet in hoofde van (verweerder) een recht op een beëindigingsvergoeding ontstaan.
(Verweerder) kan aanspraak maken op de door hem gevorderde (en op cijfermatig vlak
niet betwiste) opzeggingsvergoeding.
14.
De overige door de partijen ontwikkelde argumenten en het door (eiseres) geformuleerde bewijsaanbod, zijn in het licht van de voorgaande overwegingen en beoordeling
niet verder relevant of dienend, en ze worden bijgevolg om die reden door het
(arbeidshof) buiten beschouwing gelaten".
Het arbeidshof overweegt aldus dat uit de verklaringen van de getuigen tot het verhoor
van wie de arbeidsrechtbank heeft beslist, niet blijkt dat de beheerraad van eiseres een
mandaat zou hebben verleend aan de heer D. van de NV SAP om tot ontslag van
verweerder over te gaan (blz. 13, laatste alinea, van het arrest), maar afdoende blijkt dat
de heer J., voorzitter van eiseres degene was die het mandaat bekwam vanwege de beheerraad van eiseres om tot ontslag van verweerder over te gaan.
Het arbeidshof overweegt voorts dat uit de verklaringen van de getuigen P. en D. duidelijk blijkt dat de NV SAP handelde in opdracht van de heer J. (blz. 14, derde laatste
alinea, van het arrest) en stelt vast dat de heer Jansen, lasthebber, in het kader van het hem
door de beheerraad van eiseres rechtstreeks verleende mandaat "een opdracht heeft
gegeven aan SAP NV".
Het arbeidshof beslist vervolgens dat het laatstgenoemde rechtstreeks mandaat dat door
de heer J. aan de NV SAP werd gegeven, nog niet impliceert dat de NV SAP daarmee dan
zelf indirect een door de beheerraad van eiseres verleend mandaat zou hebben verkregen,
aangezien een lastgevingsovereenkomst maar tot stand komt door de aanneming van de
lasthebber en (de heer D. van) de NV SAP geen kennis had van enige hem door de
beheerraad van eiseres verleende lastgeving en die dan ook niet kan hebben aangenomen,
zodat zij "in zijnen hoofde onbestaande" was.
Na nog eens te hebben vastgesteld dat het voor ontslag bevoegde orgaan van eiseres, de
beheerraad, die bevoegdheid mandateerde aan haar voorzitter, de heer J., beslist het
arbeidshof dat niet kan worden aangenomen dat diezelfde lastgeving dan door de lasthebber, de heer J., zelf nog eens rechtsgeldig gemandateerd kon worden aan de NV SAP.
Het arbeidshof overweegt ook nog dat geen tijdige bekrachtiging van het ontslag heeft
plaatsgevonden, door de beheerraad van eiseres of door haar voorzitter, de heer J., die
effectief was gemandateerd om het ontslag te geven, zijnde een bekrachtiging binnen drie
werkdagen te rekenen vanaf de kennisneming, op 16 oktober 1998, door de beheerraad
van eiseres van de aan verweerder verweten tekortkomingen, zodat de door eiseres aangevoerde, minstens stilzwijgende bekrachtiging van het optreden van het sociaal secretariaat, geen afbreuk doet aan het bestaan en de gevolgen van het formele gebrek waardoor
het ontslagschrijven is aangetast.
Het arbeidshof wijst ook nog het standpunt van eiseres van de hand dat verweerder de
regelmatigheid van zijn ontslag door een persoon zonder mandaat niet meer kon betwisten
omdat hij daartegen niet onmiddellijk na zijn ontslag had geprotesteerd en daarvan pas bij
het inleiden van de procedure voor de arbeidsrechtbank gewag had gemaakt.
Ten slotte overweegt het arbeidshof dat verweerder, toen hij de ontslagbrief van 19
oktober 1998 vanwege de heer D. van de NV SAP ontving, er redelijkerwijze kon van
uitgaan dat eiseres daarmee de wil heeft geuit een einde te maken aan de arbeidsovereenkomst en dat verweerder door de toezending van een op 26 oktober gedagtekend formu-
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lier C4 waarop melding werd gemaakt van een beëindiging van de tewerkstelling om dringende reden per 19 oktober 1998, duidelijkheid en zekerheid bekwam over de bij eiseres
bestaande wil om de arbeidsovereenkomst te beëindigen.
Grieven
1. Eerste onderdeel
1.1. Krachtens artikel 1236 kan een verbintenis voldaan worden door ieder die daarbij
belang heeft en zelfs door een derde die daarbij geen belang heeft, mits die derde in naam
en tot kwijting van de schuldenaar handelt of mits hij, handelend in eigen naam, niet in de
rechten van de schuldeiser wordt gesteld.
Artikel 1237 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat een verbintenis om iets te doen
door een derde niet voldaan kan worden tegen de zin van de schuldeiser wanneer deze
laatste er belang bij heeft dat zij door de schuldenaar zelf voldaan wordt.
Uit de voornoemde bepalingen volgt dat een verbintenis om iets te doen in beginsel
door een derde kan worden voldaan, tenzij in de gevallen waarin die bepalingen dat
uitsluiten.
Lastgeving of volmacht is, luidens de artikelen 1, eerste lid, en 1984 van het Burgerlijk
Wetboek, een handeling waarbij een persoon aan een ander de macht geeft om iets voor
de lastgever en in zijn naam te doen.
De regels die de artikelen 1236 en 1237 van het Burgerlijk Wetboek vooropstellen, zijn
ook van toepassing op de verbintenis iets te doen die het voorwerp uitmaakt van een lastgeving.
Noch de artikelen 1984, 1985 en 1987 van het Burgerlijk Wetboek, noch de artikelen
1991 tot en met 1997 van het Burgerlijk Wetboek, welke laatste de verplichtingen van de
lasthebber bepalen, houden afzonderlijk of samen genomen een verbod in voor de lasthebber om zijn opdracht aan een derde op te dragen.
In het bijzonder artikel 1994, 1°, van het Burgerlijk Wetboek, dat bepaalt dat de lasthebber aansprakelijk is voor hem die hij bij de uitvoering van zijn opdracht in zijn plaats
heeft gesteld wanneer hij de macht om iemand in zijn plaats te stellen niet heeft bekomen,
heeft enkel betrekking op de aansprakelijkheid van de lasthebber en doet geen afbreuk aan
het recht van de lasthebber om, met toepassing van de artikelen 1236 en 1237 van het
Burgerlijk Wetboek, een derde in zijn plaats te stellen om de verbintenissen uit te voeren
die voor hem uit de lastgeving voortvloeien.
1.2. In haar regelmatig ter griffie van het arbeidshof neergelegde conclusie voerde
eiseres aan dat het sociaal secretariaat SAP, dat al de personeelszaken van eiseres behartigde, door de heer J., die daarvoor zelf volmacht had gekregen van de beheerraad,
gemandateerd was om "de redactie van de ontslagbrief om dringende reden" te betekenen.
Na te hebben vastgesteld dat het bij eiseres voor ontslag bevoegde orgaan, de beheerraad, die bevoegdheid mandateerde aan haar voorzitter, de heer J., beslist het arbeidshof
dat niet kan worden aangenomen dat diezelfde lastgeving door de lasthebber, de heer J.,
zelf nog eens rechtsgeldig gemandateerd kon worden aan de NV SAP.
Met die beslissing, die het neemt zonder vast te stellen dat de verbintenis van de heer J.
als lasthebber van (de beheerraad van) eiseres beantwoordt aan een van de gevallen
waarin een verbintenis iets te doen niet door een derde kan worden voldaan (schending
van de artikelen 1236 en 1237 van het Burgerlijk Wetboek), schendt het arbeidshof de
artikelen 1984, 1985, 1987, 1991 tot en met 1997 van het Burgerlijk Wetboek, die geen
van alle een verbod inhouden voor de lasthebber om zijn opdracht aan een derde op te
dragen, en met zijn daarop steunende beslissing dat het ontslag om dringende reden van
19 oktober 1998 door een daartoe niet gemandateerd en dus onbevoegd persoon werd
gegeven en de onmiddellijke beëindiging van de arbeidsovereenkomst op die wijze onre-
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gelmatig is gebeurd en aan eiseres is toe te schrijven, zodat zij voor verweerder recht doet
ontstaan op een beëindigingsvergoeding, eveneens de artikelen 35 en 39 van de wet van 3
juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten.
Het bestreden arrest verklaart het hoger beroep van eiseres niet wettig ongegrond en
bevestigt niet wettig het in eerste aanleg gewezen vonnis van de arbeidsrechtbank (schending van de artikelen 1236, 1237, 1984, 1985, 1987, 1991 tot en met 1997 van het Burgerlijk Wetboek en 35 en 39 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten).
2. Tweede onderdeel
2.1. Alvorens met een lasthebber te onderhandelen, heeft een derde het recht de overlegging van een volmacht te eisen teneinde zich van het bestaan van de lastgeving te
vergewissen, evenwel zonder dat hij daartoe verplicht is.
Maar indien de derde dat niet doet, namelijk omdat hij voldoende zekerheid heeft
omtrent het bestaan en de omvang van de lastgeving, is het gevolg daarvan dat in geval
van latere ontkenning ervan door de lastgever, de derde ertoe gehouden is met wettige
middelen het bewijs van de lastgeving te leveren en niet dat hijzelf het bestaan van de
lastgeving achteraf kan ontkennen indien noch de lastgever noch de lasthebber dienaangaande enige betwisting opperen.
2. 2. Uit het op 24 december 2003 regelmatig ter griffie van het arbeidshof neergelegde
verzoekschrift tot hoger beroep van eiseres en de op 1 juli 2004 eveneens door eiseres
regelmatig ter griffie van het arbeidshof neergelegde conclusie blijkt dat eiseres voor het
arbeidshof niet alleen nooit heeft betwist, maar altijd heeft aangevoerd dat "het sociaal
secretariaat SAP" van eiseres volmacht kreeg om verweerder te ontslaan en derhalve dat
"het sociaal secretariaat SAP" bij het ontslag van verweerder is opgetreden als haar lasthebber. Ook het arbeidshof stelt in het bestreden arrest die door eiseres als grief tegen het
vonnis van de eerste rechter aangevoerde argumentatie vast. Uit de vaststelling van het
arbeidshof blijkt niet dat "het sociaal secretariaat SAP" enige betwisting zou hebben geopperd over de door eiseres ingeroepen lastgeving aan haar.
Het arbeidshof overweegt dat uit de beschikbare beoordelingselementen blijkt dat de
lastgeving voor het geven van een ontslag aan verweerder werd gegeven aan "de VZWvoorzitter (d.i. de voorzitter van de vereniging zonder winstoogmerk die eiseres is), de
heer J., doch niet aan de heer D. van SAP NV", dat "niet (kan) worden aangenomen dat
diezelfde lastgeving dan door de lasthebber (de heer J.) zelf nog eens rechtsgeldig gemandateerd kon worden aan SAP NV" en dat de aldus "onbevoegd verrichtte eenzijdige
rechtshandeling" die het ontslag wegens dringende reden van verweerder was, niet tijdig
werd bekrachtigd, dit wil zeggen vóór het verstrijken van de vervaltermijn van drie werkdagen te rekenen vanaf de kennisneming van de aan verweerder verweten tekortkomingen.
Het arbeidshof overweegt vervolgens dat het het standpunt van eiseres niet bijtreedt
waar die voorhoudt dat verweerder de regelmatigheid van het ontslag door een persoon
zonder mandaat niet meer zou kunnen betwisten omdat hij daartegen niet onmiddellijk na
zijn ontslag heeft geprotesteerd en er pas bij het inleiden van de procedure bij de arbeidsrechtbank gewag van heeft gemaakt.
Op die overwegingen en zonder in deze zaak vast te stellen dat verweerder van (de heer
D. van) de NV SAP een volmacht heeft geëist om zich van het al dan niet bestaan van een
lastgeving te vergewissen en zonder zelfs maar te onderzoeken of verweerder het bestaan
van een volmacht aan (de heer D. van) de NV SAP binnen een redelijke, korte termijn
heeft betwist, beslist het arbeidshof niet wettig dat het achterwege blijven van een eerder
en onmiddellijk protest van de ontslagen werknemer ten tijde van het ontslag zelf, als
zodanig de onregelmatigheid niet ongedaan maakt waardoor het ontslag zelf is aangetast
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(schending van de artikelen 1984, 1985 en 1987 van het Burgerlijk Wetboek) en oordeelt
het niet wettig dat het ontslag om dringende reden van 19 oktober 1998 door een daartoe
niet gemandateerd en dus onbevoegd persoon werd gegeven en de onmiddellijke beëindiging van de arbeidsovereenkomst op die wijze onregelmatig is gebeurd en aan eiseres is
toe te schrijven, zodat zij voor verweerder recht doet ontstaan op een beëindigingsvergoeding (schending van de artikelen 35 en 39 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de
arbeidsovereenkomsten).
Het bestreden arrest verklaart het hoger beroep van eiseres niet wettig ongegrond en
bevestigt niet wettig het in eerste aanleg gewezen vonnis van de arbeidsrechtbank (schending van de artikelen 1984, 1985, 1987 van het Burgerlijk Wetboek en 35 en 39 van de
wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten).
3. Derde onderdeel
3.1. Krachtens artikel 1998 van het Burgerlijk Wetboek is de lastgever gehouden de
verbintenissen na te komen die de lasthebber overeenkomstig de hem verleende macht
heeft aangegaan. Hij is niet gehouden tot hetgeen daarbuiten mocht zijn gedaan, dan voor
zover hij zulks uitdrukkelijk of stilzwijgend heeft bekrachtigd.
Een bekrachtiging door de lastgever van een rechtshandeling die een daartoe niet
gemachtigde persoon heeft gesteld, heeft in beginsel terugwerkende kracht tot op de
datum waarop de rechtshandeling werd gesteld tussen de partijen, dit wil zeggen tussen de
lastgever en de ingevolge de bekrachtiging bevoegd gemaakte lasthebber, alsook ten
aanzien van derden op voorwaarde dat de door derden verworven rechten daardoor niet
worden gekrenkt.
Een ontslag waartoe werd overgegaan door een daartoe onbevoegde persoon, dat
achteraf door de tot ontslag bevoegde persoon of instantie wordt bekrachtigd, heeft zijn
volledige uitwerking en brengt al zijn gevolgen teweeg vanaf het ogenblik waarop het
werd gegeven.
Krachtens artikel 35, derde lid, van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten kan ontslag wegens dringende reden niet meer zonder opzegging of vóór het
verstrijken van de termijn worden gegeven, wanneer het feit ter rechtvaardiging ervan
sedert ten minste drie werkdagen bekend is aan de partij die zich hierop beroept.
De bekrachtiging van een ontslag wegens dringende reden waartoe een onbevoegde
persoon of instantie is overgegaan, bindt de lastgever die tot bekrachtiging overgaat met
volledige uitwerking als zodanig op het ogenblik waarop het ontslag plaatshad. De
omstandigheid dat de bekrachtiging gebeurt meer dan drie werkdagen sedert het feit ter
rechtvaardiging ervan bekend is aan de bekrachtigende partij, ontneemt op zich aan dat
ontslag niet de tijdigheid vereist door artikel 35, derde lid, van de wet van 3 juli 1978
betreffende de arbeidsovereenkomsten.
3.2. Het arbeidshof beslist dat het ontslag wegens dringende reden van verweerder, dat
volgens het arbeidshof werd gegeven door een daartoe niet bevoegde persoon, niet tijdig
werd bekrachtigd door de beheerraad van eiseres of door de daartoe effectief gemandateerde voorzitter van eiseres, de heer J., met name niet binnen drie werkdagen te rekenen
vanaf de kennisneming, door eiseres, van de aan verweerder verweten tekortkomingen.
(Ook) op die basis beslist het arbeidshof dat het ontslag om dringende reden door een
daartoe niet gemandateerde en dus onbevoegde persoon werd gegeven en dat de onmiddellijke beëindiging van de arbeidsovereenkomst op die wijze onregelmatig is gebeurd.
Met zijn voornoemde overwegingen schendt het arbeidshof de artikelen 1984, 1985,
1987 en, inzonderheid, 1998 van het Burgerlijk Wetboek en met zijn daarop steunende
beslissing dat het ontslag om dringende reden van 19 oktober 1998 door een daartoe niet
gemandateerd en dus onbevoegd persoon werd gegeven en de onmiddellijke beëindiging
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van de arbeidsovereenkomst op die wijze onregelmatig is gebeurd en aan eiseres is toe te
schrijven, zodat zij voor verweerder recht doet ontstaan op een beëindigingsvergoeding,
eveneens de artikelen 35 en 39 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten.
Het bestreden arrest verklaart het hoger beroep van eiseres niet wettig ongegrond en
bevestigt niet wettig het in eerste aanleg gewezen vonnis van de arbeidsrechtbank (schending van de artikelen 1984, 1985, 1987 en, inzonderheid, 1998 van het Burgerlijk
Wetboek en van de artikelen 35 en 39 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten).
4. Vierde onderdeel
Eerste subonderdeel
Enerzijds oordeelt het arbeidshof zoals hierboven wordt uiteengezet in het tweede
onderdeel en hier uitdrukkelijk wordt hernomen,
- met de overwegingen die het maakt onder de nummers 4 tot en met 9, op de bladzijden 11 tot en met 15 van het bestreden arrest, dat de (heer D. van de) NV SAP niet door
eiseres gemandateerd was om over te gaan tot ontslag van verweerder,
- met de overwegingen die het maakt onder nummer 10, op de bladzijden 15 en 16 van
het bestreden arrest, dat het door een onbevoegde persoon aan verweerder gegeven
ontslag niet tijdig werd bekrachtigd,
- en met de overwegingen die het maakt onder nummer 11, op de bladzijden 16 en 17
van het bestreden arrest, dat het de werknemer toegelaten is de betwisting over het al dan
niet bestaan van een rechtsgeldig mandaat van de ontslaggevende persoon pas naar voren
te brengen op het ogenblik van de tegen de werkgever bij de arbeidsrechtbank ingeleide
procedure.
Anderzijds overweegt het arbeidshof dat verweerder, toen hij de ontslagbrief van 19
oktober 1998 vanwege de heer D. van de NV SAP ontving, redelijkerwijze ervan mocht
uitgaan dat eiseres daarmee de wil heeft geuit een einde te willen stellen aan de arbeidsovereenkomst. Dat kan, volgens het arbeidshof, eveneens afgeleid worden uit de daarop
volgende gebeurtenissen, meer bepaald de aangetekende brief die verweerder de dag van
de ontvangst van de ontslagbrief, op 20 oktober 1998, aan eiseres richtte, en waarin hij
onder meer protesteerde tegen de inhoud van de ontslagbrief van 19 oktober 1998 en de
toezending, als antwoord daarop, van een op 26 oktober 1998 gedagtekend formulier C4
waarop melding werd gemaakt van een beëindiging van de tewerkstelling om dringende
reden per 19 oktober 1998. Volgens het arbeidshof kreeg verweerder op die wijze "duidelijkheid en zekerheid over de bij (eiseres) bestaande wil om de arbeidsovereenkomst te
willen beëindigen". Uit de vaststellingen van het arbeidshof blijkt bovendien dat het voornoemde formulier C4 aan verweerder werd afgeleverd "via SAP-Personeelsdiensten".
De hierboven onderscheiden overwegingen zijn tegenstrijdig en stellen het Hof niet in
de mogelijkheid zijn wettigheidstoezicht uit te oefenen: zij impliceren dat het arbeidshof
enerzijds overweegt dat de persoon die verweerder ontsloeg, daartoe door eiseres niet
gemachtigd was en verweerder zich terecht daarop beriep, anderzijds dat datzelfde ontslag
verweerder duidelijkheid en zekerheid verschafte over de wil tot beëindiging uitgaande
van eiseres en verweerder zich terecht daarop beriep. Tegenstrijdigheid van motieven
staat gelijk met de ontstentenis van motivering.
Het arbeidshof schendt artikel 149 van de Grondwet door zijn beslissing te steunen
enerzijds op overwegingen die inhouden dat het ontslag dat aan verweerder werd
gegeven, uitging van een persoon die onbevoegd was eiseres te binden, op wiens onbevoegdheid verweerder zich beriep (en wettig kon beroepen), anderzijds op overwegingen
die inhouden dat dat ontslag verweerder duidelijkheid en zekerheid verstrekt van de bij
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eiseres bestaande wil de arbeidsovereenkomst te beëindigen.
Tweede subonderdeel
Ontslag is de rechtshandeling waarbij een partij bij de arbeidsovereenkomst te kennen
geeft dat zij de arbeidsovereenkomst wil beëindigd zien.
Zoals voor de geldigheid van een overeenkomst, overeenkomstig artikel 1108 van het
Burgerlijk Wetboek, is voor de geldigheid van een eenzijdige rechtshandeling een
volwaardige wilsuiting en bekwaamheid vereist van de partij van wie de rechtshandeling
uitgaat.
Een ontslag is derhalve maar rechtsgeldig en bestaand indien het uitgaat van een tot
ontslag bevoegde partij bij de arbeidsovereenkomst. Het ontslag uitgaande van een
daartoe onbevoegde persoon is geen geldige wilsuiting van een partij en als zodanig onbestaande.
Het arbeidshof oordeelt, zoals hierboven wordt uiteengezet in het tweede onderdeel en
hier uitdrukkelijk wordt hernomen,
- met de overwegingen die het maakt onder de nummers 4 tot en met 9, op de bladzijden 11 tot en met 15 van het bestreden arrest, dat de (heer D. van de) NV SAP niet door
eiseres gemandateerd was om over te gaan tot ontslag van verweerder,
- met de overwegingen die het maakt onder nummer 10, op de bladzijden 15 en 16 van
het bestreden arrest, dat het door een onbevoegde persoon aan verweerder gegeven
ontslag niet tijdig werd bekrachtigd,
- en met de overwegingen die het maakt onder nummer 11, op de bladzijden 16 en 17
van het bestreden arrest, dat het de werknemer toegelaten is de betwisting over het al dan
niet bestaan van een rechtsgeldig mandaat van de ontslag gevende persoon pas naar voren
te brengen op het ogenblik van de tegen de werkgever bij de arbeidsrechtbank ingeleide
procedure.
Aldus beslist het arbeidshof dat het aan verweerder gegeven ontslag niet uitging van
een persoon die gemachtigd en bekwaam was om namens eiseres ontslag te geven en dat
verweerder zich wettig op die onbevoegdheid beroept.
Met die overwegingen en zonder vast te stellen dat eiseres op een andere wijze, al dan
niet op een ander tijdstip, dan met de ontslagbrief uitgaande van (de heer D. van) de NV
SAP overging tot ontslag van verweerder, beslist het arbeidshof niet wettig dat het aan
verweerder gegeven ontslag door een daartoe niet gemandateerde en onbevoegde persoon
neerkomt op de onmiddellijke en onregelmatige beëindiging van de arbeidsovereenkomst
toe te schrijven aan eiseres (schending van artikel 32, 5°, van de wet van 3 juli 1978
betreffende de arbeidsovereenkomsten en van de artikelen 1108, 1984, 1985 en 1987 van
het Burgerlijk Wetboek), die voor verweerder een recht op een opzeggingsvergoeding
doet ontstaan (schending van de artikelen 35 en 39 van de wet van 3 juli 1978 betreffende
de arbeidsovereenkomsten).
Het bestreden arrest verklaart het hoger beroep van eiseres niet wettig ongegrond en
bevestigt niet wettig het in eerste aanleg gewezen vonnis van de arbeidsrechtbank (schending van artikel 1108 van het Burgerlijk Wetboek en 35 en 39 van de wet van 3 juli 1978
betreffende de arbeidsovereenkomsten).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste onderdeel
1. Uit artikel 1994 van het Burgerlijk Wetboek, dat bepaalt dat de lasthebber
aansprakelijk is voor hem die hij bij de uitvoering van zijn opdracht in zijn plaats
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heeft gesteld, volgt dat de lastgever aan de lasthebber de toelating kan verlenen
zich voor de uitvoering van het mandaat te laten vertegenwoordigen of bijstaan.
Deze toelating kan zelfs stilzwijgend zijn.
2. Zonder vast te stellen dat de voorzitter van de VZW die door de raad van
bestuur van eiseres gemandateerd werd om tot het ontslag van verweerder over
te gaan, geen toelating tot plaatsvervanging had, vermocht het arrest niet wettig
te oordelen dat de lasthebber zich voor de uitvoering van dit mandaat niet kon
laten vertegenwoordigen door het sociaal secretariaat.
3. Door te beslissen dat het sociaal secretariaat geen mandaat had om
verweerder te ontslaan, zodat het ontslag onregelmatig was, schendt het arrest de
in het onderdeel aangewezen wetsbepalingen.
4. Het onderdeel is gegrond.
Tweede onderdeel
5. Wanneer een lasthebber van de werkgever in naam en voor rekening van de
werkgever de arbeidsovereenkomst ten aanzien van de werknemer schriftelijk
beëindigt, heeft de werknemer het recht de overlegging van een volmacht te
eisen teneinde zich van het bestaan van de lastgeving te vergewissen.
Hij is er nochtans niet toe gehouden zulks te doen.
Wanneer hij dit niet doet en niet meer komt werken, aldus handelend alsof er
wel degelijk een ontslag is geweest, is het gevolg daarvan dat hij het bestaan van
de lastgeving achteraf, tenzij binnen redelijk korte termijn, niet meer kan
ontkennen wanneer noch de lastgever, noch de lasthebber zelf dienaangaande
enige betwisting opperen.
6. Het arrest beslist dat verweerder het mandaat van het sociaal secretariaat om
tot zijn ontslag over te gaan nog kon betwisten op het ogenblik dat verweerder de
procedure tegen eiseres aanvatte, dit is meer dan zes maanden nadat de ontslagbrief door het sociaal secretariaat namens eiseres aan verweerder werd toegezonden.
Het arrest oordeelt dat het achterwege blijven van een eerder en onmiddellijk
protest van verweerder ten tijde van het ontslag niet tot gevolg heeft dat dient
aanvaard te worden dat het sociaal secretariaat wel een mandaat had tot ontslaan,
dit ongeacht het feit dat de lastgever en de lasthebber zelf daaromtrent geen
betwisting voerden.
7. Door te beslissen dat het sociaal secretariaat geen mandaat had om
verweerder te ontslaan, zodat het ontslag onregelmatig was, schendt het arrest de
in het onderdeel aangewezen wetsbepalingen.
8. Het onderdeel is gegrond.
Dictum,
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest;
Beveelt dat van dit arrest zal melding worden gemaakt op de kant van het

Nr. 77 - 6.2.06

HOF VAN CASSATIE

315

vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
over.
Verwijst de zaak naar het Arbeidshof te Brussel.
6 februari 2006 – 3° kamer – Voorzitter en verslaggever: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve advocaat-generaal – Advocaat: mr.
van Eeckhoutte.

Nr. 78
3° KAMER - 6 februari 2006

1º LOON — BESCHERMING - RENTE - INHOUDING - BEDRIJFSVOORHEFFING - SOCIALE
ZEKERHEIDSBIJDRAGEN - OPZEGGINGSVERGOEDING - VERGOEDING VASTHEID VAN BETREKKING
2º LOON — BESCHERMING - RENTE - INHOUDING - BEDRIJFSVOORHEFFING - SOCIALE
ZEKERHEIDSBIJDRAGEN - ARTIKEL 82, WET 26 JUNI 2002 BETREFFENDE DE SLUITING VAN
ONDERNEMINGEN - VERVANGT ARTIKEL 10, LOONBESCHERMINGSWET - AARD
3º WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN — UITLEGGING ARTIKEL 82, WET 26 JUNI 2002 BETREFFENDE DE SLUITING VAN ONDERNEMINGEN - VERVANGT
ARTIKEL 10, LOONBESCHERMINGSWET - AARD
1º De werkgever is aan de werknemer geen rente verschuldigd op het gedeelte van de
opzeggingsvergoeding dat hij als bedrijfsvoorheffing en sociale zekerheidsbijdragen
inhoudt1. (Art. 10, Loonbeschermingswet)
2º en 3° Is geen interpretatieve wet het artikel 82 van de wet van 26 juni 2002 dat artikel 10
van de Loonbeschermingswet vervangt in die zin dat interest verschuldigd is op het
brutobedrag van het loon in de zin van de Loonbeschermingswet. (Art. 82, Wet 26 juni
2002 betreffende de sluiting van ondernemingen)
(HANNOVER INTERNATIONAL nv T. V.)

ARREST

(A.R. S.05.0063.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 2 november 2004 gewezen
door het Arbeidshof te Brussel.
Eiseres voert in een verzoekschrift drie middelen aan.
Afdelingsvoorzitter Robert Boes heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Anne De Raeve heeft geconcludeerd.
1 Cass., 7 april 2003, A.R. S.00.0013.F, nr 229; Loonbeschermingswet, art. 10, vóór de
inwerkingtreding van de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van ondernemingen (zie artt.
82 en 90, §1 van die wet. Op de dag van de uitspraak van het arrest van het Hof was art. 82, Wet 26
juni 2002 nog niet van kracht).
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II. CASSATIEMIDDELEN
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 2, eerste lid, 1°, 10 en 23, 1°, van de wet van 12 april 1965 betreffende de
bescherming van het loon der werknemers;
- de artikelen 270, 272 en 273 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992,
gecoördineerd bij koninklijk besluit van 10 april 1992 en bekrachtigd bij wet van 12 juni
1992;
- artikel 23, §1, van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28
december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders,
- de artikelen 2 en 1153 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissing
In de bestreden beslissing verklaart het arbeidshof, recht sprekend over het incidenteel
beroep van verweerster, het incidenteel beroep ontvankelijk en gegrond. Het arbeidshof
hervormt het beroepen vonnis van de arbeidsrechtbank en veroordeelt eiseres tot betaling
aan verweerster van 317.197,35 euro provisioneel als opzeggingsvergoeding en 95.159,20
euro als "bijzondere vergoeding vastheid van betrekking" gelijk aan negen maanden loon,
bedragen te vermeerderen met de interest. Het arbeidshof beslist dat onder meer op grond
van de volgende motieven:
"De interesten:
Het incidenteel hoger beroep heeft betrekking op de berekeningsbasis van de interesten.
(Verweerster) vordert dat deze zouden worden toegekend op de brutobedragen.
Overeenkomstig artikel 82 van de wet van 26 juni 2002 op de sluiting van de onderneming en waarmee artikel 10 van deze loonbeschermingswet wordt gewijzigd.
(Eiseres) brengt hiertegen in dat die wet nog niet in werking is getreden.
Aangezien uit de voorbereidende werken van de wet van 26 juni 2002 blijkt dat net de
aangebrachte wijziging een interpretatie bevestigt die steun vindt in het doel zelf van de
Loonbeschermingswet van 12 april 1965, oordeelt het (arbeidshof) dat de intresten
verschuldigd zijn op de toegekende brutobedragen".
Grieven
1. Artikel 10 van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der
werknemers, hieronder afgekort als Loonbeschermingswet, bepaalt dat voor het loon van
rechtswege rente verschuldigd is met ingang van het tijdstip waarop het eisbaar wordt.
Blijkens de bewoordingen en het opzet van dat artikel, slaat dat enkel op het loon dat de
werknemer van zijn werkgever kan vorderen.
Artikel 10 van de Loonbeschermingswet is van toepassing op de opzeggings-vergoeding verschuldigd krachtens artikel 39 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten. Het artikel is evenzeer van toepassing op een bijzondere ontslagvergoeding toegekend aan de werknemer wegens miskenning door de werkgever van een procedure bepaald in een collectieve arbeidsovereenkomst betreffende de vastheid van betrekking. Beide vergoedingen zijn inderdaad geldelijke bedragen waarop de werknemer
lastens zijn werkgever aanspraak kan maken ingevolge de dienstbetrekking. Uit de
stukken van de rechtspleging voor het arbeidshof blijkt overigens dat tussen partijen geen
betwisting bestond over de toepasselijkheid van artikel 10 van de Loonbeschermingswet
op de bedragen die verweerster als opzeggingsvergoeding en "werkzekerheidsvergoeding"
vorderde en dat verweerster op die bedragen interest vorderde met toepassing van dat
artikel 10.
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Krachtens artikel 270, 1°, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 is de
bedrijfsvoorheffing verschuldigd door de belastingplichtigen die als schuldenaar bezoldigingen betalen of toekennen. Behoudens tegenstrijdig beding hebben de in het voornoemde artikel bedoelde belastingschuldigen krachtens artikel 272, 1°, van hetzelfde
wetboek, het recht op de belastbare inkomsten de desbetreffende voorheffing in te
houden.
Luidens artikel 273, 1°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 is de
bedrijfsvoorheffing opeisbaar uit hoofde van het betalen of toekennen van belastbare
bezoldigingen.
Bijgevolg heeft de werknemer, behoudens tegenstrijdig beding waarvan het arbeidshof
het bestaan niet vaststelt en waarvan het bestaan evenmin blijkt uit een stuk waarop het
Hof vermag acht te slaan, niet het recht te eisen dat die voorheffing aan hem zou betaald
worden.
De bijdragen voor sociale zekerheid worden berekend op grond van het loon van de
werknemer. Overeenkomstig artikel 23, §1, 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 R.S.Z.-wet, moet de werkgever bij iedere betaling van
het loon de bijdrage van de werknemer inhouden. De werkgever is die ingehouden
bijdrage, samen met de zijne, verschuldigd aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid.
Bijgevolg kan de werknemer van de werkgever niet de betaling van zijn socialezekerheidsbijdragen vorderen.
Luidens artikel 23, eerste lid, 1°, van de Loonbeschermingswet mogen de inhoudingen
krachtens de belastingwetgeving, de wetgeving op de sociale zekerheid en krachtens particuliere of collectieve overeenkomsten betreffende bijkomende voordelen inzake socialezekerheid, in mindering gebracht worden op het loon van de werknemer.
2. In een regelmatig voor het arbeidshof neergelegde conclusie voerde eiseres aan dat
artikel 82 van de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van ondernemingen nog
niet in werking is getreden en dat het incidenteel beroep van verweerster dan ook ongegrond is.
Het arbeidshof overweegt dat uit de parlementaire voorbereiding van de wet van 26
juni 2002 blijkt dat "de aangebrachte wijziging een interpretatie bevestigt die steun vindt
in het doel zelf van de Loonbeschermingswet van 12 april 1965" en oordeelt dat interest
verschuldigd is op de toegekende brutobedragen.
Aldus veroordeelt het arbeidshof eiseres tot betaling van interest op de brutobedragen
van de "verbrekingsvergoeding" en de "bijzondere vergoeding vastheid van betrekking"
die het aan verweerster toekent. De laatstgenoemde vergoeding betreft een bijzondere
ontslagvergoeding die aan verweerster wordt toegekend wegens miskenning door eiseres
van de bepalingen van een collectieve arbeidsovereenkomst inzake vastheid van betrekking, wat genoegzaam blijkt uit de overwegingen van het arbeidshof op de bladzijde
dertien en volgende van het arrest.
Artikel 82 van de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van ondernemingen, dat
artikel 10 van de Loonbeschermingswet vervangt als volgt: "Artikel 10. Voor het loon is
van rechtswege rente verschuldigd met ingang van het tijdstip waarop het eisbaar wordt.
Die rente wordt berekend op het loon, vooraleer de in artikel 23 bedoelde inhoudingen in
mindering zijn gebracht", was nog niet in werking getreden op het ogenblik van het opeisbaar worden van de toegekende vergoedingen, noch op het ogenblik dat het arbeidshof
uitspraak deed. Dat artikel 82 is evenmin een interpretatieve bepaling. Derhalve is de
beslissing van het arbeidshof dat interest verschuldigd is op de brutobedragen, niet naar
recht verantwoord (schending van de artikelen 2, eerste lid, 1°, 10 en 23, 1°, van de wet
van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers, 270, 272 en
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273 van het Wetboek van inkomstenbelastingen 1992, 23, §1, van de wet van 27 juni
1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, en voor zoveel als nodig, artikel 1153 van het Burgerlijk
Wetboek).
Aangezien het noch uitdrukkelijk, noch stilzwijgend de zekere bedoeling van de
wetgever is artikel 82 van de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van ondernemingen toe te passen op het verleden, schendt het arbeidshof ook artikel 2 van het Burgerlijk Wetboek krachtens hetwelk de wet alleen beschikt over het toekomende en geen
terugwerkende kracht heeft.
Aldus oordeelt het arbeidshof niet wettig dat interest verschuldigd is op de toegekende
bruto-bedragen. Bijgevolg verklaart het arbeidshof het incidenteel beroep van verweerster
niet wettig gegrond en veroordeelt het eiseres niet wettig tot betaling aan verweerster van
317.197,35 euro provisioneel als "verbrekingsvergoeding" gelijk aan dertig maanden loon
en 95.159,20 euro als "speciale vergoeding vastheid van betrekking" gelijk aan negen
maanden loon, beide bedragen te vermeerderen met de interest (schending van de artikelen 2, eerste lid, 1°, 10 en 23, 1°, van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers, 270, 272 en 273 van het Wetboek van inkomstenbelastingen 1992, 23, §1, van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van
28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, artikel 2 van
het Burgerlijk Wetboek en voor zoveel als nodig, artikel 1153 van het Burgerlijk
Wetboek).
(...)

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
1. Artikel 10 van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het
loon der werknemers, naar luid waarvan voor het loon van rechtswege rente
verschuldigd is met ingang van het tijdstip waarop het eisbaar is, slaat blijkens
de bewoordingen en het opzet van dat artikel, enkel op het loon dat de werknemer van zijn werkgever kan vorderen.
2. Artikel 270, 1°, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 bepaalt
dat de bedrijfsvoorheffing verschuldigd is door de belastingplichtigen die als
schuldenaar bezoldigingen betalen of toekennen, terwijl, volgens artikel 272, 1°,
van dat wetboek, behoudens strijdig beding, de in artikel 270, 1°, vermelde
belastingschuldigen het recht hebben op de belastbare inkomsten de desbetreffende voorheffing in te houden.
Bijgevolg heeft de werknemer, behoudens strijdig beding waarvan het arrest
het bestaan niet vaststelt, niet het recht te eisen dat hem die voorheffing zou
worden betaald.
3. Krachtens artikel 23, §1, van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de
besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der
arbeiders, wordt de bijdrage van de werknemer door de werkgever bij iedere
betaling van het loon ingehouden en is deze die bijdrage, samen met de zijne,
verschuldigd aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid.
Bijgevolg kan de werknemer de betaling van zijn socialezekerheidsbijdragen
niet van de werkgever vorderen.
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4. De opzeggingsvergoeding en de werkzekerheidsvergoeding zijn voordelen
ten laste van de werkgever, toegekend aan de werknemer ingevolge de beëindiging van de dienstbetrekking, en maken derhalve overeenkomstig artikel 2 van
de Loonbeschermingswet loon uit in de zin van deze wet.
5. Het arrest schendt de voormelde wetsbepalingen, zoals te dezen van toepassing, door interest toe te kennen op het brutobedrag van deze vergoedingen, tot
betaling waarvan eiseres ten aanzien van verweerster veroordeeld wordt.
6. Het arrest vermocht niet zijn beslissing te gronden op artikel 82 van de wet
van 26 juni 2002 dat artikel 10 van de Loonbeschermingswet vervangt in die zin
dat interest verschuldigd is op het brutobedrag van het loon in de zin van de
Loonbeschermingswet, vermits dit artikel 82 geen interpretatieve wetsbepaling is
en krachtens artikel 90, §1, van de wet van 26 juni 2002 nog niet in werking was
getreden op het ogenblik van het wijzen van het arrest.
7. Het middel is gegrond.
(...)
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uitspraak doet over de interest en
de kosten.
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
Veroordeelt eiseres 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.
6 februari 2006 – 3° kamer – Voorzitter en verslaggever: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve advocaat-generaal – Advocaten:
mrs. van Eeckhoutte en Kirkpatrick.

Nr. 79
2° KAMER - 7 februari 2006

1º CASSATIEMIDDELEN — STRAFZAKEN — ALGEMEEN - GEEN ANTWOORD OP
DE CONCLUSIE VAN EEN MEDEBEKLAAGDE - VERWEER DAT OOK DIENSTIG IS VOOR HET OORDEEL
OVER DE STRAFVORDERING TEGEN DE EISER - AFSPLITSING VAN DE ZAAK VAN DE MEDEBEKLAAGDE
NA DE OORSPRONKELIJKE GEZAMENLIJKE BEHANDELING - ONTVANKELIJKHEID
2º REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — OP CONCLUSIE —
STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN ACCIJNZEN
INBEGREPEN) - CONCLUSIE VAN EEN MEDEBEKLAAGDE - VERWEER DAT OOK DIENSTIG IS
VOOR HET OORDEEL OVER DE STRAFVORDERING TEGEN EEN ANDERE BEKLAAGDE - AFSPLITSING VAN
DE ZAAK VAN DE MEDEBEKLAAGDE NA DE OORSPRONKELIJKE GEZAMENLIJKE BEHANDELING VERPLICHTING VAN DE RECHTER
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1º Een beklaagde kan voor het Hof van cassatie de schending van artikel 149 van de
Grondwet aanvoeren doordat de rechter niet heeft geantwoord op de conclusie van een
medebeklaagde wanneer daarin een verweer wordt aangevoerd dat ook dienstig is voor
het oordeel over de strafvordering tegen de beklaagde, ook al splitste de rechter de zaak
van de medebeklaagde, na de oorspronkelijke gezamenlijke behandeling, af van de zaak
van de beklaagde1.
2º Het artikel 149 van de Grondwet verplicht de rechter in strafzaken te antwoorden op het
door de partijen in conclusie voorgedragen verweer; de rechter moet ook de conclusie
van een medebeklaagde beantwoorden, wanneer daarin een verweer wordt aangevoerd
dat ook dienstig is voor het oordeel over de strafvordering tegen een andere beklaagde,
ook al heeft hij de zaak van de medebeklaagde na de oorspronkelijke gezamenlijke
behandeling afgesplitst van de zaak van deze andere beklaagde2.
(D.)

ARREST

(A.R. P.05.1346.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te
Antwerpen, correctionele kamer, van 19 mei 2005.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Raadsheer Luc Huybrechts heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF VAN BEROEP
De eiser en een medebeklaagde zijn in hoger beroep gekomen van het vonnis
van de Correctionele Rechtbank te Hasselt van 11 augustus 2003 dat hen beiden
onder meer veroordeelde wegens de telastlegging A.3, zijnde mededaderschap
aan een inbreuk op de Drugwet hier bestaande in het bezit, vervaardigen en
verkoop van cannabis.
Het hof van beroep behandelde de zaak tegen beide beklaagden op de terechtzitting van 24 maart 2005. Op die terechtzitting nam de medebeklaagde een
conclusie.
De medebeklaagde voerde in zijn conclusie onder meer aan dat het artikel
26bis, 2°, van het koninklijk besluit van 31 december 1930 houdende regeling
van de slaapmiddelen en de verdovende middelen en betreffende risicobeperking
en therapeutisch advies, zoals ingevoegd bij het artikel 2 van het koninklijk
besluit van 16 mei 2003, het onder de telastlegging A bedoelde feit van teelt van
cannabisplanten voor eigen gebruik thans wel strafbaar stelt, maar dat deze wetsbepaling wegens haar algemene bewoording te vaag is en hierdoor het legaliteitsbeginsel miskent.
Bij het bestreden arrest doen de appelrechters uitspraak over het hoger beroep
van de eiser en splitsen ze de behandeling van de zaak tegen de medebeklaagde
af en bevelen daarin de heropening van het debat.
1 Cass., 4 sept. 1990, AR 3103, nr 1; 5 april 2000, A.R. P.99.1889.F, nr 225; DECLERCQ R.,
Beginselen van Strafrechtspleging, 3de Editie 2003, p. 622, nr 1337.
2 Ibid.
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III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1. Het artikel 149 Grondwet verplicht de rechter in strafzaken te antwoorden
op het door de partijen in conclusie voorgedragen verweer.
De rechter moet ook de conclusie van een medebeklaagde beantwoorden
wanneer daarin een verweer wordt aangevoerd dat ook dienstig is voor het
oordeel over de strafvordering tegen de beklaagde.
2. De appelrechters beantwoorden het verweer van de medebeklaagde betreffende de schending van het legaliteitsbeginsel niet. Dit verweer was ook dienstig
voor de eiser. De appelrechters, ook al hebben zij de zaak van de medebeklaagde
na de oorspronkelijke gezamenlijke behandeling afgesplitst van de zaak van de
beklaagde, zijn tekortgekomen aan hun grondwettelijke motiveringsplicht.
3. Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uitspraak doet over de strafvordering tegen de eiser.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het
gedeeltelijk vernietigde arrest.
Laat de kosten ten laste van de Staat.
Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.
7 februari 2006 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Huybrechts – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger advocaat-generaal – Advocaat: mr. P. Helsen, Hasselt.

Nr. 80
2° KAMER - 7 februari 2006

1º BEWIJS — STRAFZAKEN — BEWIJSLAST. BEOORDELINGSVRIJHEID BEOORDELINGSVRIJHEID - GRENZEN - FEIT NIET ONDERWORPEN AAN DE TEGENSPRAAK VAN
PARTIJEN

2º RECHTBANKEN — STRAFZAKEN — ALGEMEEN - BEWIJS BEOORDELINGSVRIJHEID - STRAFVORDERING - OVERTUIGING VAN DE RECHTER - GRENZEN - FEIT
NIET ONDERWORPEN AAN DE TEGENSPRAAK VAN PARTIJEN

3º BEWIJS — STRAFZAKEN — BEWIJSLAST. BEOORDELINGSVRIJHEID BEOORDELINGSVRIJHEID - ALGEMEEN BEKEND FEIT - TOETSING DOOR HET HOF
4º RECHTBANKEN — STRAFZAKEN — ALGEMEEN - BEWIJS BEOORDELINGSVRIJHEID - STRAFVORDERING - OVERTUIGING VAN DE RECHTER - ALGEMEEN
BEKEND FEIT - TOETSING DOOR HET HOF
5º RECHT VAN VERDEDIGING — STRAFZAKEN - ALGEMEEN - BEWIJS -
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BEOORDELINGSVRIJHEID - STRAFVORDERING - OVERTUIGING VAN DE RECHTER - FEIT NIET
ONDERWORPEN AAN DE TEGENSPRAAK VAN PARTIJEN - ALGEMEEN BEKEND FEIT - TOETSING DOOR
HET HOF
1º, 2°; 3° ,4° en 5° Ofschoon de rechter geen rekening mag houden met feitelijke gegevens
waarover de partijen geen tegenspraak hebben kunnen voeren en die hij slechts buiten
het debat heeft vernomen, kan hij zijn overtuiging wel steunen op algemeen bekende
feitelijke gegevens die op algemene ervaring berusten en die hij dus niet buiten het debat
heeft moeten vernemen, aangezien die algemeen bekende feitelijke gegevens steeds tot
het debat behoren juist omdat ze algemeen bekend zijn; het Hof gaat na of het door de
rechter als algemeen bekend geoordeeld feit, wel als dusdanig kan worden beschouwd
en of het geen bijzonder feit is dat de rechter noodzakelijk buiten het debat heeft
vernomen1.
(D. e.a. T. FORTIS BANK nv)

ARREST

(A.R. P.05.1375.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest op 20 september 2005
gewezen door het Hof van Beroep te Gent, correctionele kamer.
De eisers voeren in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Afdelingsvoorzitter Edward Forrier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste onderdeel
1. Behalve indien de wet een bijzonder bewijsmiddel voorschrijft, oordeelt de
rechter in strafzaken onaantastbaar op grond van welke feitelijke gegevens hij
zich een overtuiging vormt.
De rechter mag zijn beslissing enkel gronden op feitelijke gegevens die aan de
tegenspraak van de partijen onderworpen werden. Hij mag geen rekening houden
met feitelijke gegevens waarover de partijen geen tegenspraak hebben kunnen
voeren en die hij slechts buiten het debat heeft vernomen.
2. De rechter kan zijn overtuiging wel steunen op algemeen bekende feitelijke
gegevens die op algemene ervaring berusten en die hij dus niet buiten het debat
heeft moeten vernemen. Die algemeen feitelijke gegevens behoren steeds tot het
debat juist omdat ze algemeen bekend zijn.
Het Hof van Cassatie gaat na of het door de rechter als algemeen bekend
geoordeeld feit, wel als dusdanig kan worden beschouwd en of het geen
bijzonder feit is dat de rechter noodzakelijk buiten het debat heeft vernomen.
3. De appelrechters oordelen dat "het (...) immers (behoort) tot de algemene
bekendheid dat geen enkele kredietinstelling 'gratuit' afstand doet van een zekerheid zonder dat er hetzij gelijktijdig een nieuwe en betere zekerheid wordt
1 Zie Cass., 26 juni 2002, A.R. P.02.0505.F, nr 384 met concl. adv.-gen. LOOP; 6 nov. 2002, A.R.
P.02.0755.F, nr 586; 4 mei 2005, A.R. P.05.0410.F, nr. 262.
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gesteld, hetzij een gelijktijdige volledige delging van de schuld".
De appelrechters hebben dergelijk feit wettig als algemeen bekend kunnen
beschouwen zonder het buiten het debat te moeten vernemen.
4. Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
(...)
Ambtshalve onderzoek van de beslissingen op de strafvordering
14. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen
zijn in acht genomen en de beslissingen zijn overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eisers in de kosten van hun cassatieberoep.
7 februari 2006 – 2° kamer – Voorzitter en verslaggever: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger advocaat-generaal – Advocaat: mr.
Verbist.

Nr. 81
2° KAMER - 8 februari 2006

HOGER BEROEP — STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN)
— RECHTSPLEGING IN HOGER BEROEP - STRAF - DICTUM VAN HET BEROEPEN
VONNIS BEVESTIGD IN HOGER BEROEP - EENPARIGHEIDSVEREISTE - TOEPASSING
De eenparigheid die bij art. 211bis, Sv. is vereist, geldt met name wanneer de straf die
tegen een beklaagde in eerste aanleg werd uitgesproken in hoger beroep wordt
verzwaard; een dergelijke eenparigheid is niet vereist ter rechtvaardiging van de redenen
op grond waarvan het dictum van het beroepen vonnis in hoger beroep wordt bevestigd1.
(Art. 211bis, Sv.)
(P. T. M. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.05.1472.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen een arrest, op 6 oktober 2005 gewezen
door het Hof van Beroep te Luik, correctionele kamer.
Eiser voert acht middelen aan in een memorie, waarvan een voor eensluidend
verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
Raadsheer Benoît Dejemeppe heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
1 Zie Cass., 26 sept. 2000, A.R. P.00.1150.N, nr 494.
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II. FEITEN
Op 21 september 2004 heeft de Correctionele Rechtbank te Luik eiser, in staat
van wettelijke herhaling, veroordeeld tot een gevangenisstraf van zes jaar en een
geldboete wegens moord, gepleegd op 7 september 1997, met de omstandigheid
dat die onmiddellijk werd uitgelokt door zware gewelddaden tegen personen
(telastlegging A.1), en wegens verschillende andere misdrijven met betrekking
tot de bescherming van personen (telastleggingen K.17, L.18 en M.19) en
goederen (telastleggingen B.2, E.8, E.9, F.10 en J.15), wegens overtredingen van
de verkeersveiligheid (telastleggingen C.3 en C.5), een misdrijf tegen de openbare trouw (G.11) alsook wegens misdrijven tegen de wapenwetgeving (telastleggingen H.12, H.13 en I.14).
Het bestreden arrest heeft dit vonnis bevestigd.
III. BESLISSING VAN HET HOF
A. Over het cassatieberoep van 18 oktober 2005 :
1. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing op de strafvordering :
(...)
Over het tweede middel :
Eiser verwijt de appelrechters dat zij niet met eenparigheid van stemmen
uitspraak hebben gedaan, ofschoon zij na te hebben vastgesteld dat de redelijke
termijn was overschreden, de straf die door de eerste rechter is uitgesproken
hebben bevestigd. Hij voert aan dat vermits de correctionele rechtbank de vertraging in de rechtspleging niet had vastgesteld, de vaststelling door de appelrechters van de overschrijding van de redelijke termijn, inhoudt dat de straf diende te
worden verminderd, zodat de beslissing om het vonnis te bevestigen een verzwaring betekent van de straf die door de correctionele rechtbank is uitgesproken,
die eenparig diende te worden genomen.
De eenparigheid die bij artikel 211bis van het Wetboek van Strafvordering is
vereist, geldt met name wanneer de straf die tegen een beklaagde in eerste aanleg
werd uitgesproken in hoger beroep wordt verzwaard. Een dergelijke eenparigheid is niet vereist ter rechtvaardiging van de redenen op grond waarvan het
dictum van het beroepen vonnis in hoger beroep wordt bevestigd.
Het middel faalt naar recht.
Ambtshalve toezicht
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn
in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
2. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissingen op de burgerlijke rechtsvorderingen die door de verweerders tegen eiser zijn ingesteld, te
weten :
a. over het beginsel van de aansprakelijkheid :
Eiser voert geen bijzonder middel aan.
b. over de omvang van de schade :
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Het arrest kent een provisionele schadevergoeding toe aan elke verweerder en
houdt de uitspraak over de overige punten van de vorderingen aan.
Dergelijke beslissingen zijn geen eindbeslissing in de zin van artikel 416,
eerste lid, van het Wetboek van Strafvordering en houden geen verband met de
gevallen die in het tweede lid van dat artikel zijn bepaald.
Het cassatieberoep is niet ontvankelijk.
B. Over het cassatieberoep van 21 oktober 2005 :
Een partij kan in de regel geen tweede maal cassatieberoep instellen tegen
dezelfde beslissing, ook al werd het tweede cassatieberoep ingesteld vooraleer
over het eerste cassatieberoep uitspraak werd gedaan.
Het cassatieberoep is niet ontvankelijk.
Dictum,
Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen;
Veroordeelt eiser in de kosten.
8 februari 2006 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Dejemeppe – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop advocaat-generaal –
Advocaat: mr. P. Thirion, Hoei.

Nr. 82
2° KAMER - 8 februari 2006

1º HOGER BEROEP – STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN
INBEGREPEN) – PRINCIPAAL BEROEP. VORM. TERMIJN - TERMIJN RAADKAMER – REGELING VAN DE RECHTSPLEGING – BESCHIKKING DIE DE UITSPRAAK VAN DE
VEROORDELING OPSCHORT – PROCUREUR DES KONINGS EN INVERDENKINGGESTELDE – HOGER
BEROEP - TERMIJN.
2º VEROORDELING MET UITSTEL EN OPSCHORTING VAN DE
VEROORDELING – GEWONE OPSCHORTING -RAADKAMER REGELING VAN DE
RECHTSPLEGING – BESCHIKKING DIE DE UITSPRAAK VAN DE VEROORDELING OPSCHORT –
PROCUREUR DES KONINGS EN INVERDENKINGGESTELDE – HOGER BEROEP – TERMIJN.
3° ARBITRAGEHOF – PREJUDICIËLE VRAAG – HOF VAN CASSATIE – GRONDWET (1994), ARTT.
10 EN 11 – PROBATIEWET – ART. 4, §2,TWEEDE LID - OVEREENSTEMMING.
1º en 2° Ofschoon het openbaar ministerie en de burgerlijke partij – in de regel – het recht
hebben om hoger beroep in te stellen tegen alle beschikkingen van de raadkamer binnen
een termijn van vijftien dagen te rekenen vanaf de dag waarop de beschikking is
gewezen, dient het hoger beroep van de procureur des Konings en de verdachte tegen
de beschikking van de raadkamer waarbij de opschorting van de uitspraak wordt
uitgesproken, binnen vierentwintig uur te worden ingesteld. (Art. 135, §1, Sv. ; art. 4, §2,
eerste en tweede lid, Probatiewet)
3° Er is grond om, overeenkomstig art. 26, §1, 3° en §2, Wet Arbitragehof, de prejudiciële
vraag te stellen of art. 4, §2, tweede lid, Probatiewet de artt. 10 en 11 G.W.schendt in
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zoverre dit artikel het hoger beroep van de procureur des Konings tegen de beschikking
van de raadkamer waarbij de opschorting wordt uitgesproken, van een termijn van
vierentwintig uur doet afhangen, terwijl de burgerlijke partij krachtens de artt. 6, vierde lid,
van de voormelde wet en 203, §1, Sv., over een termijn van vijftien dagen beschikt om
hoger beroep in te stellen tegen die beschikking in zoverre zij over haar belangen
uitspraak doet. (Artt. 10 en 11, G.W. ; art. 26, §1, 3° en §2, Bijzondere Wet Arbitragehof;
artt. 4, §2, tweede lid, en 6, vierde lid, Probatiewet).
(DE PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BEROEP TE LUIK T. B.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.05.1528.N)

I.RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 24 oktober 2005 gewezen
door het Hof van Beroep te Luik, kamer van inbeschuldigingstelling.
Eiser voert een middel aan in de cassatieakte. Een voor eensluidend verklaard
afschrift ervan is aan dit arrest is gehecht.
Raadsheer Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat–generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II.BESLISSING VAN HET HOF
1.Eiser verwijt het bestreden arrest het hoger beroep dat hij op 9 december
2004 heeft ingesteld tegen een beschikking van de raadkamer van de Rechtbank
van Eerste Aanleg te Namen, die verweerder opschorting van de uitspraak van de
veroordeling toekent, niet ontvankelijk te verklaren omdat het laattijdig is.
2.Artikel 135, §1, van het Wetboek van Strafvordering kent het openbaar
ministerie en de burgerlijke partij het recht toe om hoger beroep in te stellen
tegen alle beschikkingen van de raadkamer ; naar luid van de derde paragraaf
van het voormelde artikel moet dit hoger beroep worden ingesteld binnen een
termijn van vijftien dagen te rekenen vanaf de dag waarop de beschikking is
gewezen. De termijn van vierentwintig uur die bij het oude artikel 135 is bepaald
werd verlengd bij artikel 30 van de Wet van 12 maart 1998 tot verbetering van
de strafrechts-pleging in het stadium van het opsporingsonderzoek en het
gerechtelijk onderzoek.
3.De Wet van 12 maart 1998 die op 2 oktober 1998 van kracht werd, heeft
artikel 4, §2, eerste en tweede lid, van de Wet van 29 juni 1964 betreffende de
opschorting, het uitstel en de probatie, niet gewijzigd. Volgens die bepalingen
kunnen de procureur des Konings en de verdachte hoger beroep instellen tegen
de beschikking van de raadkamer die de opschorting uitspreekt, op voorwaarde
dat dit rechtsmiddel binnen vierentwintig uren wordt ingesteld.
4.Eiser voert aan dat de tegenstrijdigheid tussen beide wetten ten gunste van de
eerste moet worden beslist, rekening gehouden met de algemeenheid van de
bewoordingen ervan en omdat het de meest recente is. Hij leidt daaruit af dat,
aangezien zijn hoger beroep is ingesteld de vijftiende dag vanaf de uitspraak van
de beschikking waarbij de opschorting wordt toegekend, het ontvankelijk had
moeten worden verklaard, niettegenstaande de bepalingen van het voormelde
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artikel 4, §2.
5.De chronologische maatstaf is niet het enige middel om een tegenstrijdigheid
tussen twee wetten met hetzelfde voorwerp op te lossen : om te vermijden dat het
geval van personen die tot verschillende categorieën behoren op dezelfde manier
wordt geregeld is het mogelijk dat de wetgever afwijkt van de strengheid van de
algemene regel en er een bijzondere instelt of handhaaft.
6.Volgens de memorie van toelichting van de wet van 12 maart 1998 werd de
verlenging van de termijn van hoger beroep tegen de beschikkingen van de
raadkamer, van vierentwintig uur tot vijftien dagen, beslist om de partijen de
mogelijkheid te bieden om kennis te nemen van de beschikking wanneer zij op
de terechtzitting afwezig waren en teneinde hen in staat te stellen hun raadsman
te consulteren betreffende de opportuniteit van een eventueel hoger beroep. Een
dergelijke rechtvaardiging slaat niet op de procureur des Konings die de
uitspraak bijwoont van de beschikking van de raadkamer over de grond van de
zaak en die de opschorting toekent. Overigens, aangezien de
inverdenkinggestelde met die maatregel moet instemmen, is het mogelijk dat de
wetgever van oordeel was dat de korte termijn die aan deze laatste wordt
toegekend om beroep aan te tekenen tegen een beslissing waarin hij had berust,
diende te worden gehandhaafd.
7.Bijgevolg blijkt niet dat het de bedoeling was van de wet van 12 maart 1998
om met artikel 30 de bestaande termijn van hoger beroep van vierentwintig uren,
bij wijze van afwijking van de algemene regel, af te schaffen voor het bijzondere
geval van de beschikkingen die de opschorting van de uitspraak toekennen en
waartegen de procureur des Konings of de inverdenkinggestelde hoger beroep
instelt.
In zoverre faalt het middel naar recht.
8.Eiser verzoekt het Hof, voor het geval het tot bovenvermelde conclusie zou
komen om een vraag te stellen aan het Arbitragehof over de discriminatie die,
volgens hem, het aanhouden van de termijn van vierentwintig uren met zich mee
zou brengen, krachtens welke zijn hoger beroep laattijdig werd verklaard.
9.Bij arrest nr. 20/2001 van 1 maart 2001 heeft het Arbitragehof voor recht
gezegd dat artikel 4, §2, van de wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting,
het uitstel en de probatie de artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet schendt in
zoverre het voor de verdachte ten aanzien van wie door het onderzoeksgerecht de
maatregel tot opschorting wordt gelast, als rechtsmiddel op strafrechtelijk gebied
in het verzet voorziet dat binnen vierentwintig uur dient te worden ingesteld. Dit
arrest doet uitspraak over een prejudiciële vraag waarbij de toestand van de
inverdenkinggestelde wordt vergeleken met die van de beklaagde die wanneer
hij dezelfde maatregel voor het vonnisgerecht verkrijgt over een termijn van
hoger beroep van vijftien dagen beschikt.
10.Met de enige prejudiciële vraag die hij voorstelt en waarvan het voorwerp
niet kan worden vereenzelvigd met dat van de vraag die bij het voormelde arrest
van 1 maart 2001 wordt beantwoord, maakt eiser vier afzonderlijke
vergelijkingen. Hij vraagt zich immers af welke discriminatie kan voortspruiten
uit het feit dat :
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- de procureur des Konings over een termijn van vierentwintig uur beschikt om
hoger beroep in te stellen tegen de beschikking waarbij de opschorting wordt
toegekend terwijl de burgerlijke partij over vijftien dagen beschikt om hoger
beroep in te stellen tegen dezelfde beschikking in zoverre zij uitspraak doet over
de burgerlijke rechtsvordering die tegen de inverdenkinggestelde is ingesteld
(artikelen 6, vierde lid, van de Wet van 29 juni 1964 en 203, §1, van het
Wetboek van Strafvordering) ;
- de inverdenkinggestelde beschikt over een termijn van vierentwintig uur om
hoger beroep in te stellen tegen de beschikking waarbij de opschorting wordt
toegekend terwijl de burgerlijke partij over vijftien dagen beschikt om tegen
dezelfde beschikking hoger beroep in te stellen in zoverre zij uitspraak doet over
zijn vordering ;
- de procureur des Konings beschikt over een termijn van vierentwintig uur om
hoger beroep in te stellen tegen de beschikking waarbij de opschorting wordt
toegekend terwijl hij over een termijn van vijftien dagen beschikt om hoger
beroep in te stellen tegen een beschikking tot buitenvervolgingstelling of
verwijzing ;
- de inverdenkinggestelde beschikt over een termijn van vierentwintig uur om
hoger beroep in te stellen tegen de beschikking die de opschorting toekent terwijl
hij over een termijn van vijftien dagen beschikt om hoger beroep in te stellen, in
de gevallen die bij artikel 135, §2, van het Wetboek van Strafvordering zijn
bepaald, tegen een beschikking tot verwijzing.
11.De tweede en vierde vraag betreffen de toestand van de
inverdenkinggestelde en niet die van het openbaar ministerie. Aangezien het
geen prejudiciële vragen zijn hoeven ze niet te worden gesteld: uit de ongelijke
behandeling waarvan de inverdenkinggestelde het slachtoffer zou zijn, kan
immers niet worden afgeleid dat het hoger beroep van de procureur des Konings
ontvankelijk had moeten worden verklaard.
12.De derde en vierde vraag kunnen trouwens niet voor het Arbitragehof
worden gebracht, vermits zij betrekking hebben op een onderscheid tussen
personen met dezelfde hoedanigheid, i.c. de procureur des Konings in de derde
vraag, de inverdenkinggestelde in de vierde, die zich in verschillende juridische
toestanden bevinden die voor alle partijen gelden.
13.De eerste vraag lijkt daarentegen, enerzijds, in de toepassingssfeer van
artikel 26, §1, 3°, van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof
te vallen, anderzijds, niet onder de uitzonderingen die bij artikel 26, §§2 en 3 van
de voormelde wet zijn bepaald. Het Hof moet dus die vraag aan het Arbitragehof
stellen.
Dictum,
Het Hof
Houdt de uitspraak aan totdat het Arbitragehof geantwoord zal hebben op de
volgende prejudiciële vraag :
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“Schendt artikel 4, §2, tweede lid, van de wet van 29 juni 1964 betreffende de
opschorting, het uitstel en de probatie de artikelen 10 en 11 van de Grondwet in
zoverre dit artikel het hoger beroep van de procureur des Konings tegen de
beschikking van de raadkamer waarbij de opschorting wordt uitgesproken, van
een termijn van vierentwintig uur doet afhangen, terwijl de burgerlijke partij
krachtens de artikelen 6, vierde lid, van de voormelde wet en 203, §1, van het
Wetboek van Strafvordering, over een termijn van vijftien dagen beschikt om
hoger beroep in te stellen tegen die beschikking in zoverre zij over haar belangen
uitspraak doet ?” ;
Houdt de kosten aan.
8 februari 2006 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. de Codt – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop advocaat-generaal –
Advocaten: mrs. M. Preumont, Namen, H. Hiernaux, Namen en L. Kennes, Bruusel.

Nr. 83
2° KAMER - 8 februari 2006

1º GEENEESKUNDE – GENEESMIDDELEN (VERDOVENDE MIDDELEN
INBEGREPEN) – VERDOVENDE MIDDELEN - MISDRIJF – BEZIT – MISDRIJF “TEN AANZIEN
VAN” EEN MINDERJARIGE – VOORWAARDEN.
2º MISDRIJF – VERZWARENDE OMSTANDIGHEDEN -VERDOVENDE MIDDELEN MISDRIJF – BEZIT “TEN AANZIEN VAN” EEN MINDERJARIGE – VOORWAARDEN.
1º en 2° Door te bepalen dat de straf geleidelijk kan worden verzwaard gelet op de leeftijd
van de persoon "ten aanzien waarvan" de overtreding van de artt. 1 en 2bis, Drugwet
werd gepleegd, heeft de wetgever een verhoogde bescherming van de minderjarigen
wegens hun grotere kwetsbaarheid op het oog gehad; die bescherming gaat ervan uit dat
het ten laste gelegde bezit voor de minderjarige gevaarlijk kan zijn en houdt bijgevolg in
dat, ofwel de minderjarige over voldoende onderscheidingsvermogen beschikt om zich
bewust te zijn van de feiten die in zijn aanwezigheid worden gepleegd, ofwel dat de
verdovende middelen in zijn aanwezigheid werden gebruikt zodat hij rechtstreeks het
risico loopt bepaalde gevolgen ervan te ondergaan1. (Artt. 1 en 2bis, Drugwet).
(DE PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BEROEP TE BRUSSEL T. E.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.05.1543.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 21 oktober 2005 gewezen
door het Hof van Beroep te Brussel, correctionele kamer.
1 Antwerpen (8ste kamer), 2 april 1993, R.W., 1993-1994, p. 131, met noot; W. MAHIEU, Stupéfiants,
in Qualifications et jurisprudence pénales, Die Keure, dl. 2, p. 22 en 23; A. DECOURRIERE, Stupéfiants,
in Droit pénal et procédure pénale, Kluwer, nr. 89, p. 52 en 53; A. D E NAUW, Drugs, A.P.R., E.
Story-Scientia, 1998, nr. 28.
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Eiser voert een middel aan in een memorie, "verzoekschrift" genaamd,
waarvan een voor eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
Raadsheer Frédéric Close heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Over het middel :
Door te bepalen dat de straf geleidelijk kan worden verzwaard gelet op de leeftijd van de persoon "ten aanzien waarvan" de overtreding van de artikelen 1 en
2bis van de Wet van 24 februari 1921 betreffende het verhandelen van gifstoffen,
slaapmiddelen en verdovende middelen, psychotrope stoffen, ontsmettingsstoffen en antiseptica, werd gepleegd, heeft de wetgever een verhoogde bescherming van de minderjarigen wegens hun grotere kwetsbaarheid op het oog gehad.
Die bescherming gaat ervan uit dat het ten laste gelegde bezit voor de minderjarige gevaarlijk kan zijn en houdt bijgevolg in dat, ofwel de minderjarige over
voldoende onderscheidingsvermogen beschikt om zich bewust te zijn van de
feiten die in zijn aanwezigheid worden gepleegd, ofwel dat de verdovende
middelen in zijn aanwezigheid werden gebruikt zodat hij rechtstreeks het risico
loopt bepaalde gevolgen ervan te ondergaan.
De bodemrechter beoordeelt die omstandigheden op onaantastbare wijze.
Het arrest vermeldt "dat [verweerder] voor de verzwarende omstandigheid die
in de telastlegging A wordt bedoeld, dient te worden vrijgesproken, aangezien
het kind van minder dan twaalf jaar, op het ogenblik van de feiten, minder dan
anderhalf jaar oud was [en] bijgevolg onmogelijk kon beseffen dat [verweerder]
in zijn aanwezigheid in het bezit was van een pakje cocaïne; dat de wettelijke
bepalingen met het oog op de bijzondere bescherming van minderjarigen tegen
de drugsplaag, te dezen, door [verweerder] niet werden overtreden". Die gronden
verantwoorden de beslissing naar recht.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Het ambtshalve toezicht
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn
in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum,
Het Hof
Verwerpt het cassatieberoep.
Laat de kosten ten laste van de Staat.
8 februari 2006 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Close – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop advocaat-generaal.
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1º VOORLOPIGE HECHTENIS — HOGER BEROEP - AFSTAND - GEVOLGEN
2º VOORLOPIGE HECHTENIS — HOGER BEROEP - ARREST WAARBIJ AKTE VAN DE
AFSTAND WORDT VERLEEND - UITWERKINGEN
1º De kamer van inbeschuldigingstelling moet uitspraak doen over het hoger beroep van de
inverdenkinggestelde binnen vijftien dagen na de verklaring van hoger beroep, onder
voorbehoud van het uitstel dat aan de verdediging is toegestaan; wanneer de
inverdenkinggestelde afstand doet van zijn hoger beroep wordt de zaak niet van
rechtswege door die afstand aan de kamer van inbeschuldigingstelling onttrokken; het
arrest dat die afstand verleent moet binnen vijftien dagen na de verklaring van hoger
beroep worden uitgesproken, zoniet wordt de inverdenkinggestelde in vrijheid gesteld1.
(Art. 30, §3, tweede lid, Wet Voorlopige Hechtenis 1990)
2º Het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat de afstand binnen de wettelijke
termijn verleent, heeft dezelfde gevolgen als een arrest dat de voorlopige hechtenis
handhaaft in de zin van art. 30, §4, Wet Voorlopige hechtenis en vormt een hechtenistitel
van één maand vanaf de beslissing2 (Art. 30, §3, tweede lid, en §4, Wet Voorlopige
Hechtenis 1990)
(V.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.06.0189.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen arrest 116/2006, op 27 januari 2006
gewezen door het Hof van Beroep te Bergen, kamer van inbeschuldigingstelling.
Eiser voert een middel aan in een memorie, waarvan een voor eensluidend
verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
Raadsheer Paul Mathieu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. FEITEN
Tegen eiser werd op 25 september 2003 een bevel tot aanhouding uitgevaardigd door de onderzoeksrechter te Charleroi.
De raadkamer heeft de voorlaatste maal op 1 december 2005 de voorlopige
hechtenis gehandhaafd.
Eiser die tegen die beschikking op 2 december 2005 hoger beroep heeft ingesteld, heeft vervolgens daarvan afstand gedaan, waarop de kamer van inbeschuldigingstelling op 13 december 2005 akte heeft verleend van diens afstand.
De raadkamer is opnieuw samengekomen voor het toezicht op de voorlopige
hechtenis en heeft bij beschikking van 12 januari 2006 de handhaving ervan
bevolen.
Eiser heeft voor de kamer van inbeschuldigingstelling aangevoerd dat die
beschikking onwettig was, aangezien zij niet binnen de maand die volgt op de
voorgaande werd genomen.
1 Cass., 23 aug. 2005, A.R. P.05.1216.F, nr 401.
2 Ibid.
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Het bestreden arrest verwerpt dit verweer door te beslissen dat het arrest van
13 december 2005 een hechtenistitel inhoudt van een maand vanaf die beslissing.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Over het middel:
Krachtens artikel 30, §3, tweede lid, van de wet van 20 juli 1990 betreffende
de voorlopige hechtenis, moet de kamer van inbeschuldigingstelling uitspraak
doen over het hoger beroep van de inverdenkinggestelde binnen vijftien dagen na
de verklaring van hoger beroep, onder voorbehoud van het uitstel dat aan de
verdediging is toegestaan. Bij ontstentenis wordt de inverdenkinggestelde in vrijheid gesteld.
Wanneer de inverdenkinggestelde afstand doet van zijn hoger beroep, wordt de
zaak niet van rechtswege door die afstand aan de kamer van inbeschuldigingstelling onttrokken. Het arrest dat die afstand verleent moet binnen de termijn die bij
het voormelde artikel 30, §3, tweede lid, is bepaald, worden uitgesproken, zoniet
wordt de inverdenkinggestelde in vrijheid gesteld.
Hieruit volgt dat het arrest dat de afstand binnen de wettelijke termijn verleent
dezelfde gevolgen heeft als een arrest dat de voorlopige hechtenis handhaaft in
de zin van artikel 30, §4, van de voormelde wet.
Met toepassing van die laatste bepaling, gewijzigd bij artikel 12, 6°, van de
wet van 31 mei 2005, vormt het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling
dat de voorlopige hechtenis handhaaft een hechtenistitel van één maand vanaf de
beslissing.
Bijgevolg hield het arrest van 13 december 2005 van de kamer van inbeschuldigingstelling te Brussel een hechtenistitel van een maand in.
De laatste beschikking van de raadkamer die op 12 januari 2006 is gewezen
schendt bijgevolg noch de artikelen 22 en 30 van de wet van 20 juli 1990, noch
de verdragsbepalingen die in het middel zijn bedoeld, zodat het bestreden arrest
die ze bevestigt, deze evenmin schendt.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Het ambtshalve onderzoek
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn
in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum,
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt eiser in de kosten.
8 februari 2006 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Mathieu – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop advocaat-generaal –
Advocaten: mrs. D. Holzapfel, Brussel en A. Krywin, Brussel.
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Nr. 85
1° KAMER - 9 februari 2006

DOUANE EN ACCIJNZEN - ADMINISTRATIE DER DOUANE EN ACCIJNZEN - BEVOEGDHEDEN INNING VAN LANDBOUWHEFFINGEN - A.W.D.A. - ARTIKEL 4 - INWERKINGTREDING - GEVOLGEN
De wijziging van artikel 4 A.W.D.A. door artikel 3 van de wet van 27 december 1993,
waarbij de administratie der Douane en Accijnzen vanaf 1 januari 1994 onder meer
bevoegd wordt gemaakt om de inning te verrichten van de landbouwheffingen, en de
opheffing bij artikel 33 van het K.B. van 30 december 1993 van het K.B. van 25 oktober
1971, dat de Centrale Dienst voor Contingenten en Vergunningen voorheen belastte met
het innen van bedoelde heffingen, hebben geen terugwerkende kracht op de voor de
inwerkingtreding van het K.B. van 30 december 1993 ontstane en definitief voltrokken
toestanden. (Art. 2, B.W.; art. 4, A.W.D.A.; art. 32, eerste lid, K.B. 30 dec. 1993)
(BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN ECONOMIE e.a. T. LENSING & BROCKHAUSEN GMBH)

ARREST

(A.R. C.01.0492.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 18 juni 2001 gewezen door
het Hof van Beroep te Antwerpen.
De eisers voeren in hun verzoekschrift een middel aan.
Raadsheer Ghislain Londers heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1, 33, 144 en 145 van de Grondwet;
- artikel 2 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 703 en 705 van het Gerechtelijk Wetboek;
- de artikelen 1, 1º, en 4º, a, 2, en 4, tweede lid, van de algemene wet op de douane en
accijnzen, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 18 juli 1977 bekrachtigd bij de wet van
6 juli 1978, artikel 4, zowel vóór als na de wijziging bij de wet van 27 december 1993;
- de artikelen 1 en 2 van de wet van 11 september 1962 betreffende de in-, uit- en doorvoer van goederen;
- de artikelen 1, 3, 4, 5, 10, 13, 14, 18, 20 en 32, eerste lid, van het koninklijk besluit
van 30 december 1993 betreffende de toepassing van de handelingen uitgaande van de
bevoegde instellingen der Europese Gemeenschappen in verband met de landbouw;
- de artikelen 1 en 2 van het koninklijk besluit van 26 juli 1962 betreffende de uitvoering van de verordeningen, richtlijnen, adviezen en beslissingen van de Europese Economische Gemeenschap betreffende de landbouw;
- de artikelen 1, 2 en 3 van de bij koninklijk besluit van 3 februari 1995 gecoördineerde
wet van 10 november 1967 houdende oprichting van het Belgisch Interventie- en Restitutiebureau;
- artikel 1, 3, §3, van het koninklijk besluit van 7 augustus 1995 houdende herstructurering van het ministerie van Economische Zaken;
- de artikelen 1 en 3 van het koninklijk besluit van 29 oktober 1971 tot vaststelling van
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het organiek reglement van het ministerie van Financiën en van de bijzondere bepalingen
die er voorzien zijn in de staat van het Rijkspersoneel;
- het algemeen rechtsbeginsel van de scheiding der machten.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest van gedeeltelijke bevestiging verklaart de door de Belgische Staat
tegen verweerder ingestelde vordering tot betaling van 19.728.137 BEF landbouwheffingen inzake invoer van melkpoeder en kaas, ontoelaatbaar, en de eis van het Belgisch
Interventie- en Restitutiebureau tot betaling deze som ongegrond, op volgende gronden:
"2.2. De invorderingsbevoegdheid.
2.2.1. De bepaling van de met de invordering belaste overheid of administratie dient te
geschieden volgens de wetgeving, geldend op het ogenblik waarop tot invordering wordt
overgegaan. De Belgische Staat en het Belgische Interventie- en Restitutiebureau
bewijzen niet - en roepen ook niet in - dat enige daad van invordering werd gesteld vóór
de inwerkingtreding van de wet van 27 december 1993, houdende wijziging van onder
meer artikel 4 A.W.D.A., van het koninklijk besluit van 30 december 1993, houdende
onder meer de afschaffing van het koninklijk besluit van 25 oktober 1971 en bepaling van
de bevoegdheden van de Centrale Dienst voor Contingenten en Vergunningen van het
ministerie van Economische Zaken en de Administratie der douane en accijnzen en van
het Communautair Douanewetboek. Dit brengt mee dat de met invordering belaste overheid moet worden bepaald op grond van deze bepalingen (de wet van 27 december 1993
en het koninklijk besluit van 30 december 1993) en, voor wat Belgisch Interventie- en
Restitutiebureau betreft, rekening houdend met de koninklijke besluiten van 7 augustus
1995 en 11 december 1995.
2.2.2. De wet van 27 december 1993 en het koninklijk besluit van 30 december 1993
hielden, voor wat de bevoegdheid betreft tot inning van landbouwrechten, in essentie in:
- opheffing van het koninklijk besluit van 25 oktober 1971 waaruit, tot dan, de Centrale
Dienst voor Contingenten en Vergunningen zijn bevoegdheid en opdracht putte de landbouwheffingen te innen;
- invoeging in de A.W.D.A., van bepalingen betreffende de landbouwheffingen, waaronder artikel 4, alinea 2, luidend: Binnen de beperkingen en volgens de voorwaarden vastgesteld door de Koning, is de Administratie der douane en accijnzen eveneens bevoegd
om de rechten bij uitvoer te innen bedoeld in artikel 1, 4º, a, 2, en de rechten bij uitvoer
bedoeld in artikel 1, 4º, b, 2 (waarbij het Hof opmerkt dat het woord "eveneens" verwijst
naar alinea 1 dat de bevoegdheid van deze administratie met betrekking tot invoerrechten
omschrijft).
Het koninklijk besluit van 30 december 1993 betreffende de toepassing van de handelingen uitgaande van de bevoegde instellingen der Europese Gemeenschappen in verband
met de landbouw gaf aan dit artikel uitvoering - op een wijze die niet strijdig is met de
wet van 27 december 1993 en waarvan de toepassing derhalve niet moet worden geweerd
- en bepaalt in artikel 1 onder meer het volgende: De Centrale Dienst voor Contingenten
en Vergunningen van het ministerie van Economische Zaken en de Administratie der
douane en accijnzen van het ministerie van Financiën worden volgens de modaliteiten
voorzien in dit besluit, belast met de invordering voor rekening van de Europese Gemeenschappen, van de heffingen, premies, extra bedragen of compenserende bedragen, aanvullende bedragen of elementen en de overige in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid ingestelde of in te stellen rechten verschuldigd bij de in- en uitvoer van
sommige producten, hierna bedragen en rechten genoemd. Zowel uit de memorie van
toelichting bij de wet van 27 december 1993 (De modaliteiten van deze bevoegdheidsverdeling zullen worden vastgelegd in een koninklijk besluit dat steunt op de algemene wet
inzake douane en accijnzen en op de voornoemde wet van 11 september 1962: memorie
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van toelichting, punt 5) als uit artikel 2 van het koninklijk besluit van 30 december 1993
(De Centrale Dienst voor Contingenten en Vergunningen en de Administratie der douanen
en accijnzen worden belast met de inning van de nalatigheidinteresten die verschuldigd
zijn op de in artikel 1 bedoelde bedragen en rechten waarvoor zij, elk wat hem betreft, met
de inning belast zijn) blijkt dat de opdrachten tussen de Centrale Dienst voor Contingenten en Vergunningen van het ministerie van Economische Zaken en de Administratie
der douane en accijnzen werden verdeeld en niet, zoals de Belgische Staat en het Belgisch
Interventie- en Restitutiebureau voorhouden, samengevoegd. Waar aldus de Centrale
Dienst voor Contingenten en Vergunningen door de opheffing van het koninklijk besluit
van 25 oktober 1971 zijn invorderingsbevoegdheid enkel nog kon putten uit het koninklijk
besluit van 30 december 1993, kan uit artikel 1 ervan niet worden afgeleid dat deze dienst
een algemene bevoegdheid kreeg. De eerste paragraaf van artikel 1 dient zo verstaan, dat
deze dienst met betrekking tot landbouw die bevoegdheid toegewezen kreeg die hem in de
daaropvolgende bepalingen van dit koninklijk besluit (hetzij de modaliteiten) werden
verleend. Geen enkele bepaling geeft aan de Centrale Dienst voor Contingenten en de
Vergunningen de bevoegdheid tot invordering over te gaan van de landbouwheffingen
waarvan de verschuldigdheid voortvloeit uit het niet aanzuiveren van T1-documenten.
Daarentegen wordt aan de Administratie van douane en accijnzen wel de opdracht
gegeven tot inning over te gaan van de in artikel 1 bedoelde rechten (aldus ook omvattend
de landbouwheffngen) die moet geïnd worden bij het beëindigen van een regeling tijdelijke invoer, behandeling of douanetoezicht, actieve veredeling, (schorsingssysteem) of
douaneregeling die er technisch mee verwant is (artikel 15), terwijl artikel 18 aan de
Administratie der douane en accijnzen een residuaire bevoegdheid verleent (de Administratie der douane en accijnzen is bevoegd de bedragen te innen die door communautaire
handelingen in verband met de landbouw vastgesteld zijn of moeten worden, wanneer
deze bedragen niet beoogd worden in de andere bepalingen van dit besluit of in andere
nationale bepalingen).
2.2.3. Uit bovenstaande overwegingen vloeit voort dat, sedert de opheffing van het
koninklijk besluit van 25 oktober 1971, uitsluitend de Administratie der douane en
accijnzen bevoegd was om de landbouwheffingen, verschuldigd wegens de niet-aanzuivering van T1-documenten, te innen.
2.3. De vordering van de Belgische Staat. De Belgische Staat roept terecht in dat alleen
hij en niet zij ministeriële departementen rechtspersoonlijkheid hebben, maar ziet over het
hoofd dat hij zich in dit geding laat vertegenwoordigen door zijn minister van Economie.
De Belgische Staat is enkel geldig vertegenwoordigd door de minister tot wiens bevoegdheid het geschil behoort. Nu de bevoegdheid tot het innen van landbouwheffingen voortvloeit uit een wettelijke bepaling, te weten artikel 4, alinea 4, A.W.D.A. en het op die
grond getroffen uitvoeringsbesluit, gaat het niet om een aan de Belgische Staat louter
intern blijvende aangelegenheid maar dient het hof, gelet op het gevoerde verweer, na te
gaan of de Belgische Staat op rechtsgeldige wijze vertegenwoordigd is. De minister van
Economie die de Belgische Staat in deze zaak vertegenwoordigt, geeft in de aanhef van de
procedurestukken aan zich voor zijn optreden te steunen op het feit dat de Centrale Dienst
voor Contingenten en Vergunningen onder zijn bevoegdheid valt. Nu uit randnummer
2.2.3. blijkt dat de invordering niet tot opdracht van deze dienst behoort doch tot deze van
de Administratie der douane en accijnzen behoort, voor dewelke de minister van
Economie niet bevoegd is en dit overigens ook niet voorhoudt, is de Belgische Staat niet
rechtsgeldig vertegenwoordigd. Zijn vordering is daarom ontoelaatbaar.
2.4. De vordering van het Belgisch Interventie- en Restitutiebureau. Het Belgisch Interventie- en Restitutiebureau acht zich vorderingsgerechtigd, stellende dat de Centrale
Dienst voor Contingenten en Vergunningen vorderingsgerechtigd was en dat hij door de
koninklijke besluiten van 7 augustus 1995 en 11 december 1995 in de rechten en plichten
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van deze dienst trad. Hij vraagt dus de toekenning van een recht, waarvan hij staande
houdt dat het hem eigen is, wat hem de hoedanigheid verschaft zijn vordering te stellen.
Zijn vordering is derhalve toelaatbaar. Vermits echter hoger bleek dat het niet tot de
opdracht van de Centrale Dienst voor Contingenten en Vergunningen behoorde deze
vordering te stellen bekwam het Belgisch Interventie- en Restitutiebureau dit vorderingsrecht evenmin. Daaruit vloeit voort dat zijn vordering tegen Lensing & Brockhausen
GmbH ongegrond is".
(...)
Tweede onderdeel
De bepalingen van het koninklijk besluit van 26 juli 1962 betreffende de toepassing van
de verordeningen, richtlijnen, beschikkingen of besluiten, adviezen en aanbevelingen van
de Europese Economische Gemeenschap in verband met de landbouw, en meer bepaald
de artikelen 1 en 2 van dit besluit, krachtens dewelke de Centrale Dienst voor Contingenten en Vergunningen de bevoegdheid had om tot inning der landbouwheffingen over
te gaan, werden niet toepasselijk verklaard zonder terugwerkende kracht, bij artikel 32,
eerste lid, van het koninklijk besluit van 30 december 1993 betreffende de toepassing van
de handelingen uitgaande van de bevoegde instellingen der Europese Gemeenschappen in
verband met de landbouw, op de in dit besluit geregelde aangelegenheden. De in huidige
zaak betwiste transacties, die aanleiding gegeven hebben tot de invordering der door
verweerster verschuldigde landbouwheffingen, dateren van 1992, zodat het bestreden
arrest de opheffingsregeling van het koninklijk besluit van 30 december 1993 ten onrechte
met terugwerkende kracht heeft toegepast en de Centrale Dienst voor Contingenten en
Vergunningen, thans de eisers, bevoegd bleef om de vordering in te stellen. Het feit dat de
dagvaarding daartoe in 1997 betekend werd doet daaraan geen afbreuk (schending van de
artikelen 2 van het Burgerlijk Wetboek, 1 en 2 van het koninklijk besluit van 26 juli 1962,
32, eerste lid, van het koninklijk besluit van 30 december 1993, 4, A.W.D.A., vóór de
wijziging bij de wet van 27 december 1993).
(...)

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
(...)
Tweede onderdeel
11. Artikel 1 van het koninklijk besluit van 26 juli 1962 betreffende de toepassing van de verordeningen, richtlijnen, beschikkingen of besluiten, adviezen en
aanbevelingen van de Europese Economische Gemeenschap in verband met de
landbouw bepaalt dat, behoudens de uitzondering voorzien bij artikel 5, de
Centrale Dienst voor Contingenten en Vergunningen, optredend voor rekening
van de Belgisch-Luxemburgse Gemengde Administratieve Commissie, wordt
belast met het innen van de heffingen, compenserende heffingen, premies en
waarborgen ingesteld bij in- of uitvoer van sommige producten in toepassing van
de verordeningen, richtlijnen, beschikkingen of besluiten, adviezen en aanbevelingen uitgaande van de bevoegde instellingen van de Europese Economische
Gemeenschap. Deze dienst wordt ook belast met de restituties die er verband
mede houden.
Artikel 2 van het koninklijk besluit bepaalt dat het bedrag van de heffingen,
compenserende heffingen, waarborgen en restituties wordt vastgesteld overeenkomstig de verordeningen, richtlijnen, beschikkingen of besluiten, adviezen en
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aanbevelingen van de bevoegde instellingen van de Europese Economische
Gemeenschap.
12. Artikel 32, eerste lid, van het koninklijk besluit van 30 december 1993
betreffende de toepassingen van de handelingen van de bevoegde instellingen
der Europese Gemeenschappen in verband met de landbouw, bepaalt dat het
koninklijk besluit van 26 juli 1962 betreffende de toepassing van de verordeningen, richtlijnen, beschikkingen of besluiten, adviezen en aanbevelingen van
de Europese Gemeenschap in verband met de landbouw niet van toepassing is op
de in dit besluit geregelde aangelegenheden.
Dit artikel heeft geen terugwerkende kracht.
Bij toepassing van het artikel 2 van het Burgerlijk Wetboek beheersen de
bepalingen van het koninklijk besluit van 26 juli 1962 de voor de inwerkingtreding van het koninklijk besluit van 30 december 1993 ontstane en definitief
voltrokken toestanden.
13. Artikel 1, §1, eerste lid, van het koninklijk besluit van 25 oktober 1971
betreffende de toepassing van de handelingen uitgaande van de bevoegde instellingen der Europese Gemeenschappen in verband met de landbouw, belast de
Centrale Dienst voor Contingenten en Vergunningen, gemandateerd door de
Belgisch-Luxemburgse administratieve commissie, met het innen, voor rekening
van de Europese Gemeenschappen, van de heffingen, premies, extrabedragen of
compenserende bedragen, aanvullende bedragen of aanvullende elementen en de
overige in het kader van het landbouwbeleid ingevoerde of in te voeren rechten
verschuldigd bij de invoer en bij de uitvoer van sommige producten.
Artikel 9 van het koninklijk besluit van 25 oktober 1971 bepaalt weliswaar dat
het koninklijk besluit van 26 juli 1962 betreffende de toepassing van de verordeningen, richtlijnen, beschikkingen of besluiten, adviezen en aanbevelingen van
de Europese Economische Gemeenschap in verband met de landbouw, niet van
toepassing is op de materies beheerst door het koninklijk besluit van 25 oktober
1971. Dit doet evenwel geen afbreuk aan de bevoegdheden van de Centrale
Dienst voor Contingenten en Vergunningen zoals door dit laatste koninklijk
besluit bepaald.
14. Artikel 4 AWDA, gewijzigd bij artikel 3 van de wet van 27 december
1993, in werking getreden op 1 januari 1994, maakt de administratie der Douane
en Accijnzen:
- bevoegd om de inning te verrichten van de rechten bij invoer bedoeld in
artikel 1, 4°, a, 1, van rechten bij uitvoer bedoeld in artikel 1, 4°, b, 1 en van de
accijnzen binnen de beperkingen en volgens de voorwaarden vastgesteld door de
Koning;
- eveneens bevoegd om, binnen de beperkingen en volgens de voorwaarden
vastgesteld door de Koning, de rechten bij invoer te innen bedoeld in artikel 1,
4°, a, 2, en de rechten bij uitvoer bedoeld in artikel 1, 4°, b, 2.
Artikel 33 van het koninklijk besluit van 30 december 1993 bepaalt dat het
koninklijk besluit van 25 oktober 1971 wordt opgeheven.
Bij toepassing van artikel 2 van het Burgerlijk Wetboek en overeenkomstig
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artikel 32, eerste lid, van het koninklijk besluit van 30 december 1993 hebben de
wijziging van artikel 4 AWDA en de opheffing van het koninklijk besluit van 25
oktober 1971 evenwel geen terugwerkende kracht op de voor de inwerkingtreding van dit koninklijk besluit ontstane en definitief voltrokken toestanden.
15. Door betreffende verschuldigde landbouwheffingen die dateren van 1992,
te beslissen dat, sedert de opheffing van het koninklijk besluit van 25 oktober
1971 uitsluitend de administratie der Douane en Accijnzen bevoegd was om de
landbouwheffingen, verschuldigd wegens de niet-aanzuivering van T1 documenten, te innen, ontzegt het bestreden arrest rechtskracht aan de wettelijke
bepalingen die toepasselijk blijven op de voor de inwerkingtreding van het
koninklijk besluit van 30 december 1993 ontstane en definitief voltrokken
toestanden en schendt het hierdoor de in het onderdeel aangewezen wetsbepalingen.
16. Het onderdeel is gegrond.
Dictum
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.
9 februari 2006 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever: de h. Londers – Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs advocaat-generaal –
Advocaten: mrs. Houtekier en Geinger.

Nr. 86
1° KAMER - 9 februari 2006

1º PAULIAANSE RECHTSVORDERING - SCHULDENAAR - BEDRIEGLIJKE VERARMING VERKOOP - SCHULDEISER - SCHADEVERGOEDING - HERSTEL IN NATURA - ONMOGELIJKHEID VERGOEDING DOOR DERDE-MEDEPLICHTIGE - OMVANG
2º PAULIAANSE RECHTSVORDERING - VERMOGENSBESTANDDEEL - BEDRIEGLIJKE
OVERDRACHT AAN EEN DERDE-MEDEPLICHTIGE - OVERDRACHT AAN EEN DERDE-ONDERVERKRIJGER VORDERING TEGEN DE DERDE-ONDERVERKRIJGER - VOORWAARDEN
1º De pauliaanse vordering strekt tot vergoeding van de schade die de bedrieglijke
verarming van de schuldenaar aan de schuldeiser berokkent; ter zake van de bedrieglijke
overdracht van een vermogensbestanddeel door de schuldenaar aan een derdemedeplichtige, bestaat de vergoeding van de schade in beginsel hierin dat die overdracht
niet tegenwerpelijk is aan de agerende schuldeiser zodat hij tot executie op het
overgedragen vermogensbestanddeel kan overgaan; indien deze vorm van herstel in
natura niet meer mogelijk is of indien het vermogensbestanddeel niet meer
identificeerbaar is in het vermogen van de derde-medeplichtige, kan de schuldeiser
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aanspraak maken op een vervangende schadevergoeding vanwege de derdemedeplichtige die beperkt is tot de waarde van het vervreemde vermogensbestanddeel
en dit ten belope van het bedrag van zijn schuldvordering1. (Art. 1167, B.W.)
2º De schuldeiser kan de pauliaanse vordering ook instellen tegen de derdeonderverkrijger, aan wie de derde-medeplichtige de zaak heeft overgedragen, indien
zowel ten aanzien van de derde-medeplichtige als ten aanzien van de derdeonderverkrijger aan de voorwaarden van de pauliaanse vordering is voldaan. (Art. 1167,
B.W.)
(BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FINANCIEN T. V.)

ARREST

(A.R. C.03.0074.N)

RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen de arresten, op 8 november 2001 en 14
maart 2002 gewezen door het Hof van Beroep te Antwerpen.
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Raadsheer Ghislain Londers heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
Geschonden wettelijke bepalingen
artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet;
artikel 1167, eerste lid, en 1382, van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
In het arrest van 8 november 2001 wordt vastgesteld:
"Bewezen is dat de vennootschap in kwestie gebruikt werd om de inkomsten van de
heer B.te onttrekken aan de schuldeisers van de heer B., in casu aan (eiser)".
En verder:
"De eerste rechter heeft evenzeer terecht geoordeeld dat (verweerster) foutief heeft
gehandeld door deel te nemen aan het onvermogend maken van de heer B.. Zij is immers
medeoprichter van de vennootschap en is (alleszins op papier) de zaakvoerster. Zij was
ongetwijfeld op de hoogte van de beweegredenen voor de oprichting van de vennootschap
waarvan zij uitkeringen ontving zonder daadwerkelijke tegenprestatie'.
(Verweerster) is gehouden tot vergoeding van de door haar fout veroorzaakte schade".
De appelrechters overwegen evenwel:
"De belastingschulden waarop (eiser) steunt spruiten voort uit aanslagen in de directe
belastingen die gevestigd werden op naam van beide echtelieden B.-V..
Aldus beschikt (eiser) over een uitvoerbare titel voor de inning van deze belastingschuld, ook ten overstaan van (verweerster).
"(Eiser) vordert van (verweerster) betaling van de bedragen die zij van CV Ages-I
ontving.
Hij bewijst echter niet dat deze bedragen hem zouden zijn toegevallen indien deze niet
bedrieglijk onttrokken waren geweest aan B.. De schade in hoofde van de niet betaalde
schuldeiser bestaat immers niet in het onbetaald blijven van de schuld tenzij hij bewijst
1 Zie Cass., 25 okt. 2001, A.R. C.99.0038.N, A.C., 2001, nr 572.
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dat zijn schuldvordering met zekerheid zou betaald geweest zijn zonder de fout van de
schuldenaar. Dit bewijs ontbreekt ten dezen.
Partijen hebben niet geconcludeerd over de omvang en de samenstelling van de schade
in hoofde van (eiser) veroorzaakt door de fout van (verweerster). De debatten worden dan
ook heropend om partijen toe te laten hierover standpunt in te nemen.
NV Kuzee, die de commissies betaalde aan CV Ages-I, is niet in de procedure
betrokken geworden.
De debatten worden dan ook heropend om (eiser) toelichting te laten verstrekken bij het
belang en de draagwijdte van haar (pauliaanse) vordering om de door NV Kuzee gedane
betalingen niet aan hem tegenstelbaar te doen verklaren.
Ages-I werd failliet verklaard. Meteen stelt zich de vraag naar het belang van de (pauliaanse) vordering ertoe strekkende de door Ages-I aan (verweerster) gedane betalingen
niet tegenstelbaar te doen verklaren. Deze vordering leidt er immers niet toe dat (verweerster) gehouden is de ontvangen bedragen terug te bezorgen aan Ages-I.
Het arrest van 8 november 2002 beveelt op die gronden de heropening van de debatten.
Na nieuwe conclusies volgt dan op 14 maart 2002 het eindarrest waarin beslist wordt:
"In het arrest van 8 november 2001 heeft het hof reeds geoordeeld dat de schade in
hoofde van (eiser) niet gelijk is aan de onbetaald gebleven belastingschuld. De heropening
van de debatten strekte er toe deze schade door (eiser) te laten aantonen.
(Eiser) heeft deze schade niet aangetoond, laat staan cijfermatig begroot op grond van
stukken ter staving van de eis.
De vordering kan dan ook slechts gegrond worden verklaard voor een bedrag van 0,02
euro".
"Voor het overige stelt het hof vast:
1. geen eis werd gesteld ten overstaan van de schuldenaar van de commissies in
kwestie, NV Kuzee,
2. CV Ages-I failliet werd verklaard en (eiser) in conclusies heeft toegelicht een schuldvordering in het passief te hebben ingediend die blijkbaar aanvaard werd. Daarenboven
deze vennootschap in het vonnis a quo veroordeeld werd tot betalingen en geen hoger
beroep werd ingesteld met betrekking tot deze veroordelingen.
3. de vordering gesteund op de veinzing en de pauliaanse vordering in zover gericht
tegen (verweerster) kan slechts resulteren in de vaststelling dat (verweerster) bedragen
moet terug betalen aan de failliete boedel van CV Ages-I, welke vordering uitsluitend
toekomt aan de curator van het faillissement.
4. indien in de voormelde vordering van (eiser) (veinzing of pauliana) ook de vordering
tot schadevergoeding begrepen is, ter zake dezelfde motieven gelden met betrekking tot
de geleden schade als hoger vermeld. Deze schade is dezelfde als deze veroorzaakt door
het bedrieglijk onvermogen".
Waarop het arrest beslist:
"Verklaart het hoger beroep gegrond als volgt en verklaart het incidenteel beroep ongegrond;
Wijzigt het bestreden vonnis in zover (verweerster) veroordeeld werd tot betaling van
52.702,16 euro, te vermeerderen met de intresten;
Verklaart de vordering van (eiser) slechts gegrond voor een bedrag van 0,02 euro;
Wijst het overige van de vordering van (eiser) ten overstaan van (verweerster) af;
Bevestigt voor het overige het bestreden vonnis;
Compenseert de kosten".
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Grieven
Eerste onderdeel
Uit de uitgebreide beschrijving van feiten, in de vonnissen van de eerste rechter aangehaald en in het arrest van 8 november 2001 overgenomen, blijkt dat de echtgenoten B.-V.
een vennootschapsstructuur hebben opgericht, met de cooperatieve vennootschap Ages-I,
die "tot doel had de heer B.bedrieglijk onvermogend te maken".
Volgens het beschreven systeem werden de commissielonen die aan B.toekwamen,
door de CV Ages-I geïnd, om langs die weg verweerster te bereiken.
De door eiser ingeleide vordering, benevens een aanspraak op schadeloosstelling
wegens foutieve gedragingen, vorderde de toepassing van artikel 1167, eerste lid, van het
Burgerlijk Wetboek (actio pauliana).
In toepassing van deze bepaling kan een schuldeiser, wiens schuldenaar zijn insolvabiliteit bedrieglijk heeft bewerkstelligd met de medeplichtigheid van een derde, van deze
derde teruggave vorderen van hetgeen hij verkreeg. Deze vordering heeft tot doel de
herroeping van de rechtshandeling die de debiteur, hier Marcel B., met de vermelde derde,
hier verweerster via de CV Ages-I, heeft tot stand gebracht.
Tegenover het voorwerp waarop de bestreden rechtshandeling betrekking heeft, mag de
schuldeiser optreden alsof dit voorwerp in het vermogen van de debiteur zou zijn
gebleven. In casu is dit de door B. aan verweerster doorgespeelde commissielonen, of hun
equivalent in schadevergoeding.
In de in deze zaak ingestelde pauliaanse vordering zijn betrokken:
a) de schuldenaar, hier B.;
b) zijn medeplichtige, hier verweerster.
De NV Kuzee, die als bron van de bedrieglijk afgeleide inkomsten wordt vermeld,
komt in de uitwerking van de pauliaanse vordering niet tussen. Het feit dat de gelden aan
verweerster langs de omweg van de CV Ages-I werden overgemaakt kan de rechten van
eiser tegen verweerster niet aantasten, nu de oprichting van deze vennootschap juist het
frauduleus middel uitmaakte, door verweerster en haar echtgenoot opgezet om hun doel te
bereiken.
De door eiser tegen verweerster en haar echtgenoot ingestelde pauliaanse vordering kan
ten andere geen schuldvordering van de CV Ages-I op verweerster doen ontstaan. De
pauliaanse vordering moet enkel de rechten van de benadeelde schuldeiser vrijwaren.
In de toepassing van deze wettelijke regeling moet ten slotte de optredende schuldeiser
geen andere schade aantonen dan de frauduleuse verarming van zijn schuldenaar. Indien
aan de voorwaarden voor de toepassing van deze regeling voldaan is, mag de schuldeiser,
binnen de perken van het bedrag van zijn schuldvordering en van de vastgestelde frauduleuze verarming, zijn rechten rechtstreeks tegen de medeplichtige derde laten gelden.
Ingevolge de frauduleuze verarming van B.verkrijgt eiser bijgevolg, in toepassing van
artikel 1167, eerste lid, B.W., een rechtstreekse schuldvordering op verweerster.
Besluit
Ten onrechte stellen de appelrechters, in het tussenarrest van 8 november 2001 (laatste
overweging), het belang van de ingestelde pauliaanse vordering in vraag, en beslissen zij
in het eindarrest van 14 maart 2002 dat deze vordering slechts kan resulteren in de vaststelling dat verweerster bedragen zou moeten terugbetalen aan de failliete boedel van de
CV Ages-I. Deze uitspraak miskent de rechtstreekse vordering die krachtens artikel 1167,
eerste lid, ontstaat tussen de schuldeiser en de medeplichtige van de schuldenaar, hetzij tot
restitutie in natura, hetzij in de vorm van een vervangende schadevergoeding, en schendt
bijgevolg deze wetsbepaling.
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(...)

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste onderdeel
Volgens artikel 1167 van het Burgerlijk Wetboek, kan een schuldeiser in eigen
naam opkomen tegen handelingen die zijn schuldenaar verricht met bedriegelijke
benadeling van zijn rechten.
Dergelijke pauliaanse vordering strekt tot vergoeding van de schade die de
bedrieglijke verarming van de schuldenaar aan de schuldeiser berokkent.
De vergoeding van deze schade, terzake van de bedrieglijke overdracht van
een vermogensbestanddeel door de schuldenaar aan een derde-medeplichtige,
bestaat in beginsel hierin dat die overdracht aan de agerende schuldeiser niet
tegenwerpelijk is zodat hij tot executie op het overgedragen vermogensbestanddeel kan overgaan.
Indien deze vorm van herstel in natura niet meer mogelijk is of indien het
vermogensbestanddeel niet meer identificeerbaar is in het vermogen van de
derde-medeplichtige, kan de schuldeiser aanspraak maken op vergoeding door de
derde-medeplichtige van de geleden schade. De door de derde-medeplichtige
verschuldigde vervangende schadevergoeding is beperkt tot de waarde van het
vervreemde vermogensbestanddeel en dit ten belope van het bedrag van de
schuldvordering van de schuldeiser.
De schuldeiser kan de pauliaanse vordering ook instellen tegen de derdeonderverkrijger, aan wie de derde-medeplichtige de zaak heeft overgedragen,
indien zowel ten aanzien van de derde-medeplichtige als ten aanzien van de
derde-onderverkrijger aan de voorwaarden van de pauliaanse vordering is
voldaan.
Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat:
- de eiser een pauliaanse vordering instelde tegen de CV Ages-I en tegen
verweerster, die van deze vennootschap zaakvoerster was;
- die vordering ertoe strekte de verweerster en de CV Ages-I hoofdelijk, de ene
bij gebreke aan de andere, te veroordelen om de eiser bij wijze van vervangende
schadevergoeding een bedrag te betalen van 2.126.000 BEF.
Het arrest stelt vast, met eigen redenen en met overname van de redenen van
het beroepen vonnis, dat:
- B., echtgenoot van de verweerster, de inkomsten van zijn persoonlijke arbeid
(commissielonen), heeft afgeleid naar de coöperatieve vennootschap Ages-I
zonder dat hij daarvoor van de vennootschap enige tegenprestatie ontving;
- deze vennootschap te dezen gebruikt werd om de inkomsten van B.te
onttrekken aan zijn schuldeisers.
Op grond van die vaststellingen oordeelt het arrest dat de verweerster foutief
heeft gehandeld door deel te nemen aan het onvermogend maken van de heer
B.en dat zij uitkeringen van de CV Ages-I ontving zonder daadwerkelijke tegenprestatie.
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Door vervolgens te beslissen dat de pauliaanse vordering van de eiser slechts
kan leiden tot in de vaststelling dat verweerster bedragen moet terugbetalen aan
de failliete boedel van de CV Ages-I, schendt het arrest artikel 1167 van het
Burgerlijk Wetboek.
Het onderdeel is gegrond.
Overige grieven
De overige grieven kunnen niet tot ruimere cassatie leiden.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre dit het hoger beroep ontvankelijk verklaart.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het
gedeeltelijk vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.
9 februari 2006 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever: de h. Londers – Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs advocaat-generaal –
Advocaat: mr. Claeys Boúúaert.

Nr. 87
1° KAMER - 9 februari 2006

1º RECHTBANKEN — ALGEMEEN - VERZUIM MEER DAN ZES MAANDEN DE ZAAK TE
BERECHTEN - VERZOEK VAN EEN PARTIJ - ONTTREKKING AAN DE RECHTER BEOORDELINGSCRITERIA
2º VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE — ALGEMEEN VERZUIM MEER DAN ZES MAANDEN DE ZAAK TE BERECHTEN - VERZOEK VAN EEN PARTIJ ONTTREKKING AAN DE RECHTER - VERWIJZING VAN DE ZAAK - AANWIJZING VAN DE RECHTER
1º Het Hof van Cassatie willigt het verzoek tot onttrekking van de zaak uitgaande van één
der partijen in het belang van een goede rechtsbedeling in wanneer het vaststelt dat de
rechter reeds meer dan zes maanden verzuimd heeft de zaak te berechten die hij in
beraad genomen heeft, en de zaak zelf geen bijzondere kenmerken vertoont die zouden
kunnen verantwoorden dat de zaak zo lang in beraad werd gehouden. (Artt. 648, 4°, en
652, Ger.W.)
2º Wanneer het Hof van Cassatie op verzoek van één der partijen een zaak onttrekt aan de
rechter die gedurende meer dan zes maanden verzuimd heeft de zaak te berechten die
hij in beraad heeft genomen, wijst het de rechter aan naar wie het de zaak verwijst; het
kan de zaak verwijzen naar hetzelfde gerecht, anders samengesteld1. (Artt. 648, 4°, en
652, Ger.W.)

1 Zie de conclusie van het O.M.
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(B. in zake D. T. B.)

Conclusie van advocaat-generaal D. Thijs:
1. Verzoekster heeft door tussenkomst van haar advocaat een verzoekschrift ingediend
tot onttrekking van de zaak aan de rechter op grond van de artikelen 648, 4° en 652 van
het Ger. W.
Sedert de wetswijziging bij de wet van 6 december 2OO5 laten deze bepalingen toe dat
iedere partij kan vorderen dat de zaak aan de rechter wordt onttrokken wanneer de rechter
gedurende meer dan zes maanden verzuimt de zaak te berechten die hij in beraad
genomen heeft.
De wet van 6 december 2OO5 werd op 13 januari 2OO6 gepubliceerd in het Belgisch
Staatsblad, en is in werking getreden 1O dagen na haar publicatie op 23 januari 2OO6. Nu
deze wet een procedurewet betreft, is zij onmiddellijk van toepassing op de hangende
geschillen.
In casu werd de zaak door de rechter in beraad genomen op de zitting van 11 januari
2OO5 van de 27 ste kamer van de Rechtbank van eerste aanleg te Brussel.
Op 19 december 2OO5 schreef de raadsman van verzoekster naar de hoofdgriffier van
de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel met de vraag wanneer in deze zaak een
uitspraak kon worden verwacht.
De griffier-hoofd van dienst liet bij schrijven van 23 december 2OO5, verzonden op 26
december 2OO5, weten dat “tot op heden geen vonnis werd geveld in de zaak” en dat het
schrijven van 19 december 2OO5 overgemaakt werd aan de heer Voorzitter van de rechtbank.
Het verzoekschrift tot onttrekking werd vervolgens ter griffie van Uw Hof neergelegd
op 24 januari 2OO6.
Het verzoekschrift werd bijgevolg neergelegd op een ogenblik waarop de rechter gedurende meer dan zes maanden verzuimt heeft uitspraak te doen, zodat Uw hof in beginsel
de onttrekking kan uitspreken.
2. Situering van de problematiek.
Overeenkomstig artikel 5 Ger. W. is er sprake van ‘rechtsweigering’ wanneer de
rechter weigert recht te spreken onder enig voorwendsel, zelfs van stilzwijgen, de duisterheid of de onvolledigheid van de wet.
Overeenkomstig artikel 258 van het Strafwetboek is rechtsweigering strafbaar gesteld
met een geldboete van 2OO euro tot 5OO euro en kan zij aanleiding geven tot ontzetting
van het recht om openbare ambten, bedieningen of betrekkingen te vervullen.
Er is niet alleen sprake van “rechtsweigering” wanneer de rechter effectief weigert
recht te spreken, maar tevens wanneer hij nalaat uitspraak te doen in de zaken die hem
zijn toevertrouwd (R.D.D.B., Vo Déni de justice, deel III, nr. 9).
Dit verbod van rechtsweigering, begrepen in de zin van het verzuimen recht te spreken
in de zaken die de rechter in beraad heeft genomen, wordt verder in het Ger. W. geobjectiveerd.
Overeenkomstig artikel 77O, eerste lid, Ger. W. moet de rechter die de zaak in beraad
houdt binnen de maand na het sluiten van de debatten uitspraak doen. Het derde lid van
dit artikel schrijft voor dat indien de rechter het beraad langer dan drie maanden aanhoudt,
hij de eerste voorzitter van het hof van beroep of van het arbeidshof verwittigt. Ten slotte
volgt uit de artikelen648, 4° en 652 van het Ger. W. dat wanneer de rechter verzuimt om
binnen de zes maanden uitspraak te doen, de zaak hem kan worden onttrokken.
De termijn voor de uitspraak van vonnissen en arresten is niet voorgeschreven op
straffe van nietigheid (Cass., 3O januari 1998, A.C., 1998, nr. 55).
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Uit de verschillende drempels die de wetgever heeft voorzien (één maand, drie maand,
zes maand) moet afgeleid worden dat het overschrijden van de termijn voor het beraad op
zichzelf niet moet beschouwd worden als een verzuim aan de ambtsplichten door de
rechter die de zaak in beraad heeft genomen, dat aanleiding kan geven tot het opleggen
van tuchtstraffen overeenkomstig artikel 4O4 Ger. W.. Zulks zal slechts het geval zijn
wanneer de vertraging in de uitspraak niet gerechtvaardigd is en de goede rechtsbedeling
in het gedrang wordt gebracht, waarbij dit laatste doorslaggevend is (Cass., 4 december
1986, Pas., I, 1987, nr. 2O8; Zie over de verplichting om binnen de wettelijke termijn
uitspraak te doen: X. DE RIEMAECKER en G. LONDERS, Deontologie en tucht, in “Statuut en
deontologie van de magistraat”, die Keure, Brugge, 2OOO, p. 324-325).
Wanneer een zaak in beraad is genomen, is het voor de rechtzoekende van het grootste
belang dat het vonnis of arrest binnen een redelijke termijn wordt uitgesproken. Het is
immers zeer frustrerend voor de rechtzoekende dat de uitspraak herhaaldelijk wordt uitgesteld. Die uitstellen zijn ook van aard om bij de rechtzoekende een zekere achterdocht te
doen ontstaan nu in die fase van de procedure de partijen en hun advocaten geen zicht
meer hebben op het dossier (Advies van de Hoge Raad voor de justitie met betrekking tot
het wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 648, 652, 654, 655 en 656 van het Ger. W.,
met het oog op de vereenvoudigde onttrekking van de zaak aan de rechter die gedurende
meer dan zes maanden verzuimt de zaak die hij in beraad heeft genomen, te brechten,
bijlage bij het Verslag namens de Commissie voor de Justitie, Parl. St., Senaat, Zitting
2OO4-2OO5, 8 maart 2OO5, st. 3-663/5, p. 12).
Het behoort dan ook tot de fundamentele taken van de betrokken rechter om de wettelijke termijn van het beraad zo goed mogelijk te eerbiedigen en van de korpschef van die
magistraat om systematisch toezicht uit te oefenen op die naleving.
De rechtzoekende die vaststelt dat een vonnis of arrest onredelijk lang uitblijft kan,
rechtstreeks of via zijn raadsman, verschillende initiatieven nemen:
- hij kan de feiten melden aan de hiërarchische meerdere (de voorzitter of
de eerste voorzitter) van de betrokken magistraat of magistraten, met
verzoek tussen te komen om de uitspraak te bespoedigen;
- hij kan klacht instellen bij de tuchtoverheid bevoegd om de
tuchtprocedure in te stellen (art. 414, §3, eerste lid, Ger. W.);
- hij kan, tenslotte, als procespartij de procedure van onttrekking instellen
indien het verzuim meer dan zes maanden aanhoudt.
In zijn voormeld advies heeft de Hoge Raad voor de Justitie er op gewezen dat zij het
niet wenselijk acht dat elke overschrijding van de termijn van zes maanden automatisch
zou leiden tot het instellen van een vordering tot onttrekking van de zaak aan de rechter
(Advies van de H.R.J, o.c., p. 14).
Het is in deze context dat de Minister van Justitie bij de parlementaire voorbereiding
van de wet van 6 december 2OO5 heeft onderstreept dat de procedure van onttrekking
moet worden beschouwd als het ultimum remedium voor de partijen:
“ Krachtens het Gerechtelijk Wetboek moeten de korpschefs nu reeds toezien op de
termijnen van beraad van de rechters in hun gerecht. Ingeval zulks nodig is kunnen zij
preventief optreden om de oorzaak van de vertraging vast te stellen en maatregelen
nemen om zulks te verhelpen. Een dergelijke opdracht past volkomen in het kader van een
moderne en verantwoorde opvatting van het ambt van korpschef.
Tenslotte is het niet de bedoeling dat het aan de partijen verleende recht om de onttrekking te verzoeken wordt aangewend ingeval de rechter bij wie de grond van de zaak
aanhangig is gemaakt, niets onderneemt, maar wel ingeval de korpschef voornoemde taak
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van beheer en toezicht in zijn gerecht niet vervult.
Het ontwerp van wet dat thans wordt onderzocht, biedt de partijen de mogelijkheid op
te treden door middel van een snelle en vereenvoudigde procedure in de gevallen waarin
dat toezicht niet wordt uitgeoefend.” (eigen onderlijning; Verslag namens de Commissie
voor de Justitie, Parl. St., Kamer, 3 november 2OO5, st. 1662/OO3, p. 3).
3. Om na te gaan of het verzoek tot onttrekking in die optiek niet voorbarig voorkomt,
dient onderzocht in welke mate de korpschef in de gelegenheid werd gesteld zijn taak van
beheer en toezicht uit te oefenen.
In voorliggende zaak werd de voorzitter van de rechtbank op 23 december 2OO5 op de
hoogte gesteld van het uitblijven van een vonnis na het in beraad nemen van de zaak op
11 januari 2OO5, ingevolge het schrijven van verzoeker van 19 december 2OO5 dat hem
door toedoen van de griffier-hoofd van dienst werd overgemaakt.
In het kader van zijn taak van beheer en toezicht diende de voorzitter, enerzijds de in
gebreke blijvende rechter onmiddellijk aanzetten tot het uitspreken van een vonnis in de
zaak, anderzijds, minstens de partij die om inlichtingen had gevraagd, op de hoogte
brengen van de genomen maatregelen.
Maar blijkbaar werd er noch door de voorzitter, noch door de betrokken rechter enig
initiatief genomen. Tot 24 januari 2OO6, en dus gedurende één volle maand, heeft de
rechter de gelegenheid gehad zijn zogenaamde “vergetelheid” recht te zetten door onverwijld een vonnis uit te spreken, terwijl de voorzitter de zich opdringende maatregelen kon
nemen en de partijen hiervan in kennis kon stellen.
Voorliggende zaak betreft dan ook een geval waarin de korpschef zijn taak van beheer
en toezicht in zijn gerecht niet heeft uitgeoefend, zodat het door verzoeker op 24 januari
2OO6 neergelegd verzoek tot onttrekking in dat opzicht geenszins voorbarig voorkomt.
4. Inzake de draagwijdte van artikel 652 Ger. W. oordeelde Uw Hof dat het woord
“verzuimen” de zaak te berechten in de context van die wetsbepaling niet in de tuchtrechterlijke zin van het woord mag worden opgevat en evenmin noodzakelijk kan worden
begrepen in de zin van “foutieve nalatigheid”; het betekent, volgens uw Hof, “ niet
voldoen aan de verplichting uitspraak te doen (Cass., 9 december 1977, A.C., 1978, 437).
De redelijkheid van de overschrijding van de termijn om uitspraak te doen, moet overigens steeds in concreto worden onderzocht. Daarbij moeten een aantal factoren in
aanmerking genomen worden, zoals de aard en de ingewikkeldheid (zowel in feite als in
rechte) van de zaak, de noodwendigheden van een normaal beraad in een collegiale
kamer, de werklast en de persoonlijke situatie van de betrokken magistraat. Factoren als
een langdurende ziekte of het vervullen van wettelijke opdrachten kunnen in zijnen
hoofde leiden tot een toestand van overmacht ( Advies van de H.R.J., o.c., p. 14).
Uw Hof oordeelde in dit verband dat het bij de toetsing van een verzoekschrift tot
onttrekking van de zaak aan de rechter omdat deze gedurende meer dan zes maanden
heeft verzuimd een zaak te berechten die hij in beraad heeft genomen, weliswaar rekening
mag houden met de omstandigheden van de zaak en onder meer met een toestand van
overmacht, maar moet het niettemin, bij zijn beslissing als doorslaggevende factor de
belangen van een goede rechtsbedeling in aanmerking nemen (Cass., 4 december 1986,
A.C., 1986-87, nr. 2O8).
Als oorzaak voor het uitblijven van een vonnis in deze zaak verklaarde de in gebreke
blijvende rechter dat het procedurebundel door hem op een ongelukkige wijze verkeerd
werd gerangschikt zodat hij deze zaak uit het oog verloren had.
Nu de rechter voorts nog verklaarde dat hij “geen argumenten kan voorleggen ter goedkeuring van deze gang van zaken”, terwijl hij na het schrijven van de raadsman van
verzoekster van 19 december 2OO5 geen enkel initiatief blijkt te hebben genomen, komt
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het mij voor dat de achterstand van één jaar in het uitspreken van een vonnis in casu door
geen enkel gegeven kan worden verantwoord. Er kan ten deze overigens geen sprake zijn
van een situatie van overmacht die de rechter zou hebben belet recht te spreken.
Het verzoek komt mij dan ook gegrond voor zodat er aanleiding toe bestaat de zaak te
onttrekken aan de betrokken rechter.
ARREST

(A.R. C.06.0029.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De verzoekster heeft op 24 januari 2006 een verzoek neergelegd tot onttrekking van de zaak nr. 03/4334/B aan de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel,
wegens verzuim van meer dan zes maanden om de zaak te berechten.
Op 3 februari 2006 heeft de griffie van het Hof van Cassatie de opmerkingen
ontvangen van de toenmalige voorzitter van de 27ste kamer van de Rechtbank
van Eerste Aanleg te Brussel.
Voorzitter Ivan Verougstraete heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
1. Het verzoekschrift is gebaseerd op de volgende omstandigheden:
- op 10 juni 2003 werd bij de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel een
verzoekschrift ingediend tot omzetting van het vruchtgebruik van de overlevende
echtgenoot;
- op de zitting van 11 januari 2005 werd de zaak door de 27ste kamer in beraad
genomen;
- op 19 december 2005 schreef de advocaat van de verzoekster naar de hoofdgriffier van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel met de vraag wanneer
een uitspraak ter zake werd verwacht;
- op deze brief werd op 23 december 2005 geantwoord dat er nog geen vonnis
was.
Uit die omstandigheden blijkt dat de rechters van de 27ste kamer reeds meer
dan zes maanden verzuimd hebben de zaak te berechten die zij in beraad hebben
genomen.
2. De magistraat die de kamer voorzat die de zaak waarvan de onttrekking
wordt gevraagd, heeft behandeld en in beraad genomen, verklaart dat het dossier
op een ongelukkige wijze door hem verkeerd werd gerangschikt zodat hij de
zaak uit het oog heeft verloren en er nog geen vonnis werd uitgesproken.
3. De zaak zelf vertoont geen bijzondere kenmerken die zouden kunnen
verantwoorden dat de zaak zo lang in beraad werd gehouden.
4. De beslissing over het geschil mag in het belang van een goede rechtsbedeling niet langer uitblijven.
Dictum
Het Hof,
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Onttrekt de zaak nummer 03/4334/B, ingeschreven op de rol van de Rechtbank
van Eerste Aanleg te Brussel, aan de 27ste kamer van deze rechtbank.
Verwijst de zaak naar de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel, anders
samengesteld.
Veroordeelt de Belgische Staat in de kosten.
9 februari 2006 – 1° kamer – Voorzitter en verslaggever: de h. Verougstraete, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs advocaat-generaal – Advocaten:
mrs. P. Hofströssler, Brussel, S. Hoogers, Brussel en M. Godhaird.

Nr. 88
1° KAMER - 9 februari 2006

AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — HERSTELPLICHT —
STAAT. OVERHEID - OPENBAAR BESTUUR - BEHEER EN TOEZICHT DER WEGEN - FOUT VAN
EEN DERDE - SCHADE - LAST DER HERSTELLING
De omstandigheid dat een openbaar bestuur personeel in dienst heeft voor het beheer van
en het toezicht op de wegen en om herstellingen uit te voeren aan installaties, om welke
oorzaak ook die herstellingen nodig zijn, brengt niet mee dat de last van de herstelling
moet gedragen worden door dat bestuur wanneer de schade veroorzaakt is door een fout
van een derde1. (Artt. 1382 en 1383, B.W.)
(VLAAMS GEWEST T. AXA BELGIUM nv)

ARREST

(A.R. C.05.0172.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 17 januari 2005 gewezen
door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Gent.
Raadsheer Greta Bourgeois heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
II. MIDDEL
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht en maakt er deel van uit.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste onderdeel
1. Het cassatieberoep is enkel gericht tegen de beslissing tot de ongegrondverklaring van de door eiser gevorderde beheerskosten naar aanleiding van een
verkeersongeval waarvoor de verzekerde van verweerster aansprakelijk is.
1 Cass., 18 okt. 1994, A.R. P.93.0601.N, nr 437 (samenvatting).
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2. De omstandigheid dat eiser, een openbaar bestuur, personeel in dienst heeft
voor het beheer van- en het toezicht op de wegen en om herstellingen uit te
voeren aan installaties, om welke oorzaak ook die herstellingen nodig zijn,
brengt niet mee dat de last van de herstelling moet gedragen worden door eiser
wanneer de schade veroorzaakt is door een fout van een derde.
3. Het bestreden vonnis beslist dat de beheerskosten geen rechtstreekse schade
zijn die uit het schadeverwekkend verkeersongeval voortvloeien op grond dat
eiser hoe dan ook die permanentie moet hebben om op het even welke stoornis te
kunnen reageren en dat haar personeel niet specifiek is aangeworven om herstellingen te verrichten voor een ongeval en ook ter beschikking is voor normale
herstellings- en onderhoudswerken.
4. Het bestreden vonnis schendt aldus de artikelen 1382 en 1383 van het
Burgerlijk Wetboek.
5. Het onderdeel is gegrond.
Overige grieven
6. De overige grieven kunnen niet tot ruimere cassatie leiden.
Dictum
Het Hof,
eenparig beslissend,
Vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het uitspraak doet over de vordering
betreffende de beheerskosten.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het
gedeeltelijk vernietigde vonnis.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de Rechtbank van Eerste Aanleg te
Oudenaarde, zitting houdend in hoger beroep.
9 februari 2006 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Waûters, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: mevr. Bourgeois – Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle advocaat-generaal
– Advocaten: mrs. Geinger en Verbist.

Nr. 89
1° KAMER - 10 februari 2006

1º ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING VAN TAFEL EN BED — GEVOLGEN
T.A.V. DE PERSONEN — T.A.V. DE ECHTGENOTEN - UITKERING TOT
LEVENSONDERHOUD NA ECHTSCHEIDING - VERSCHILLENDE NATIONALITEITEN - VERBLIJFPLAATS IN
VERSCHILLENDE LANDEN - WETSCONFLICT - PERSOONLIJK STATUUT - TOEPASSELIJKE WET
2º ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING VAN TAFEL EN BED — GEVOLGEN
T.A.V. DE PERSONEN — T.A.V. DE ECHTGENOTEN - UITKERING TOT
LEVENSONDERHOUD NA ECHTSCHEIDING - VERSCHILLENDE NATIONALITEITEN - VERBLIJFPLAATS IN
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- WETSCONFLICT - PERSOONLIJK STATUUT - TOEPASSELIJKE WET

3º CASSATIEMIDDELEN — BURGERLIJKE ZAKEN — BELANG - BESTREDEN
BESLISSING - WETSCONFLICT - BESTANDDELEN VAN VREEMDELINGSCHAP - TOEPASSELIJKE WET VERWIJZING - ONTVANKELIJKHEID
1º Wanneer de ex-echtgenoten niet dezelfde nationaliteit hebben en in verschillende
landen verblijven, leidt de keuze voor de wet die hun persoonlijk statuut regelt naar de
toepassing van de wet van de gewone verblijfplaats van de uitkeringsgerechtigde na
echtscheiding1.
2º De wet die op de echtscheiding is toegepast in de Staat waar zij is uitgesproken of
erkend is, regelt de onderhoudsverplichtingen tussen de uit de echt gescheiden
echtgenoten van een verschillende nationaliteit en die in verschillende landen verblijven,
aangezien de wet van de gewone verblijfplaats van de uitkeringsgerechtigde na
echtscheiding leidt naar de toepassing van de Overeenkomst van 's Gravenhage van 2
oktober 1973 over de toepasselijke wet inzake onderhoudsverplichtingen2. (Art. 8,
Verdrag van Den Haag 2 okt. 1973)
3º Het middel dat opkomt tegen de bestreden beslissing in zoverre deze de Belgische wet
in aanmerking heeft genomen om een wetsconflict te beslechten dat bestanddelen van
vreemdelingschap omvat is bij gebrek aan belang niet ontvankelijk wanneer de
regelmatige toepassing van de regels inzake wetsconflicten door verwijzing naar de
toepassing van die wet leidt3.
(R. T. M.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.04.0517.F)

RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 29 juni 2004 gewezen door
het Hof van Beroep te Brussel.
Afdelingsvoorzitter Philippe Echement heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
CASSATIEMIDDEL
Eiseres voert in haar memorie twee middelen aan.
(...)
2. Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
de artikelen 3, inzonderheid derde lid, en 301 van het Burgerlijk Wetboek;
artikel 570, tweede lid, 1°, van het Gerechtelijk Wetboek;
artikel 3 van de wet van 27 juni 1960 op de toelaatbaarheid van de echtscheiding
wanneer ten minste één van de echtgenoten een vreemdeling is.
Aangevochten beslissingen
De beslissing van het bestreden arrest om de Belgische wet in aanmerking te nemen als
wet die de onderhoudsverplichtingen tussen de partijen bepaalt, als wet die van toepassing
1 Zie concl. O.M. in Pas., 2006, nr. 89.
2 Ibid.
3 Ibid.
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is op de grond tot echtscheiding, en die, bijgevolg, moet worden toegepast op de gevolgen
van de echtscheiding (onderhoudsverplichtingen), waardoor de echtscheiding in dit geval
wordt uitgesproken op grond artikel 231 van het Burgerlijk Wetboek (grove beledigingen)
ten nadele van eiseres.
De hieruit voortvloeiende beslissing om de vordering van eiseres tot een uitkering tot
levensonderhoud na echtscheiding ongegrond te verklaren met toepassing van artikel 301
van het Burgerlijk Wetboek, inzonderheid §1, op grond waarvan slechts een uitkering tot
levensonderhoud kan worden toegestaan aan de echtgenoot die de echtscheiding heeft
verkregen.
De redenen van het arrest:
"4. Betreffende (de vordering) tot uitkering tot levensonderhoud na echtscheiding
[...]
4.2. Voor het hof [van beroep], alsook voor de eerste rechter, houdt [verweerder]
staande dat de vordering tot uitkering tot levensonderhoud die door [eiseres] is ingesteld,
niet ontvankelijk is, of althans ongegrond.
Hoewel de ontvankelijkheid van die vordering - die is ingesteld toen de vorderingen tot
echtscheiding nog niet waren berecht - geen probleem oplevert, is zulks niet het geval
voor de gegrondheid van die vordering.
Er wordt niet betwist dat de rechtbank op grond van de Belgische wet een uitkering tot
levensonderhoud na echtscheiding slechts kan toekennen aan de echtgenoot die de echtscheiding heeft verkregen (artikel 301 van het Burgerlijk Wetboek), hetgeen in deze zaak
niet het geval is van [eiseres].
Nochtans grondt [eiseres] haar vordering tot uitkering tot levensonderhoud na echtscheiding op de Britse wet, namelijk die van de eerste echtelijke woonplaats van de
partijen, of, subsidiair, op de Franse wet, namelijk die van haar gewone verblijfplaats.
4.3. Het vraagstuk welke wet, inzake uitkering tot levensonderhoud na echtscheiding,
moet primeren ingeval de onderhoudsplichtige en -gerechtigde een verschillende nationaliteit hebben, is erg controversieel.
In een eerste stroming wordt de uitkering tot levensonderhoud na echtscheiding gekoppeld aan de wet die de gevolgen van het huwelijk regelt, louter op grond dat de voorafbestaande huwelijksstaat het recht van een van de partijen op een uitkering ten laste van de
andere verantwoordt. Die optie roept nieuwe vragen op wanneer de ex-echtgenoten een
verschillende nationaliteit hebben.
Sommigen nemen dan de wet van de 'persoonlijke gevolgen' van het huwelijk in
aanmerking, dus eventueel die van laatste echtelijke verblijfplaats van de partijen. Dit is
de oplossing waarvoor advocaat-generaal Liekendael opteert in haar conclusie voor het
arrest van het Hof van Cassatie van 16 juni 1994 (Pas., 1994, I, nr. 314)
Die oplossing, waarvoor geen enkele van de partijen kiest, leidt hier tot de toepassing
van de Ierse wet, aangezien de partijen van 1975 tot hun scheiding in 1983 in Ierland
verbleven.
Anderen nemen de wet in aanmerking van de 'vermogensrechtelijke gevolgen' van het
huwelijk, dus eventueel van de eerste echtelijke verblijfplaats. Dat is de belangrijkste stelling van [eiseres].
Hier leidt die oplossing tot de toepassing van de Britse wet aangezien de eerste echtelijke verblijfplaats van de partijen in Groot-Brittannië was.
Een tweede stroming koppelt de uitkering tot levensonderhoud na echtscheiding aan de
wet die werd toegepast op de grond tot echtscheiding. De oplossing wordt in aanmerking
genomen door de Overeenkomst over de toepasselijke wet inzake onderhoudsverplich-
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tingen, opgemaakt te 's Gravenhage op 2 oktober 1973, die door een vijftien tal landen,
voor het merendeel leden van de Europese Unie, werd geratificeerd, maar niet door
België.
In deze zaak leidt voornoemde oplossing naar de toepassing van de Belgische wet.
Tot slot is een recente stroming in de rechtsleer van oordeel dat er geen reden is om de
onderhoudsverplichtingen tussen ex-echtgenoten te onttrekken aan het gemene recht van
het levensonderhoud. Dat is de bijkomende stelling van [eiseres]. Die stroming wordt
gesteund door specialisten in internationaal privaatrecht, bijgekomen op de zitting te Helsinki van het Institut de droit international (zie N. Watté, Les conséquences juridiques du
divorce en droit international privé, noot onder Cass., 16 juni 1994, R.C.J.B., 1996, p. 31).
In deze zaak leidt die oplossing tot de toepassing van de Franse wet, aangezien de
onderhoudsgerechtigde al meer dan twintig jaar gewoonlijk in Frankrijk verblijft waar dus
de behoeften waaraan moet worden voldaan, gelokaliseerd zijn.
4.4. Op conceptueel vlak is het koppelen van de uitkering tot levensonderhoud na echtscheiding aan de wet die de gevolgen van het huwelijk regelt, erg betwistbaar. Hoewel het
begrip echtscheiding noodzakelijkerwijs het vorige bestaan van een huwelijk impliceert,
maakt de ontbinding van het huwelijk een eind aan de betrekkingen tussen echtgenoten
als dusdanig. In die zin is de uitkering tot levensonderhoud na echtscheiding wel degelijk
een rechtsgevolg van de echtscheiding en niet van het huwelijk.
Het lijkt dus logisch dat de wet die is toegepast op de grond tot echtscheiding eveneens
wordt toegepast op de gevolgen van de echtscheiding.
Artikel 301 van het Burgerlijk Wetboek behoort trouwens tot het hoofdstuk 'Gevolgen
van echtscheiding'.
De verwijzing naar de wet op grond waarvan de echtscheiding is uitgesproken laat de
toekenning van levensonderhoud overeenstemmen met de wijze waarop het huwelijk is
ontbonden. Zij maakt van de echtscheiding en de gevolgen ervan 'une entité juridique
cohérente' (N. Watté, o. c., p. 33).
Aldus, bijvoorbeeld, wanneer de eiser tot echtscheiding, volgens de echtscheidingswet,
wordt geacht of vermoed de partij te zijn tegen wie de ontbinding van het huwelijk wordt
uitgesproken, wordt een wezenlijk bestanddeel ontnomen uit de regeling van de ontbinding, wanneer, met toepassing van een onderscheiden wet, levensonderhoud wordt toegestaan in verhouding tot de behoeften van de onderhoudsgerechtigde (F. Rigaux en M.
Fallon, Droit international privé, dl. II, Larcier, 1993, p. 353).
Het hof [van beroep] oordeelt dat de Belgische wet wel degelijk de toekomstige onderhoudsverplichtingen regelt tussen de partijen, wier echtscheiding wordt uitgesproken op
grond van artikel 231 van het Belgische Burgerlijk Wetboek. Bijgevolg is de door
[eiseres]ingestelde vordering tot uitkering tot levensonderhoud na echtscheiding niet
gegrond omdat de echtscheiding in haar nadeel is uitgesproken".
Grieven
Het arrest beslist aldus dat op de door eiseres ingestelde vordering tot uitkering tot
levensonderhoud de wet moet worden toegepast die de grond tot echtscheiding heeft geregeld, hier de Belgische wet, want " de wet die van toepassing is op de gevolgen van echtscheiding is dezelfde die op de gronden moet worden toegepast" waaruit volgt dat de
vordering van eiseres tot een uitkering niet gegrond is, aangezien volgens artikel 301 van
het Belgische Burgerlijk Wetboek, enkel de echtgenoot die de echtscheiding verkrijgt van
de echtgenoot in wiens nadeel de echtscheiding is uitgesproken, een uitkering kan
vorderen.
Eiseres had evenwel in haar conclusie, ten principale - waaraan het arrest trouwens
herinnert - aangevoerd dat de toepasselijke wet op de uitkering tot levensonderhoud na
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echtscheiding de wet was die de persoonlijke staat van de echtgenoten regelt, hier dus de
Britse wet, als wet van verweerders voorkeursnationaliteit, of, als wet van de eerste echtelijke verblijfplaats van de echtgenoten.
Subsidiair had eiseres zich beroepen op de Franse wet, de wet die toepasselijk is op de
onderhoudsverplichtingen, als de wet van het land waar eiseres haar gewone verblijfplaats
heeft zodat zij onderhoudsgerechtigde zou worden verklaard.
Zowel volgens de Britse als volgens de Franse wet mag eiseres een recht doen gelden
om ten laste van verweerder een uitkering tot levensonderhoud na echtscheiding te
verkrijgen.
De beslissing van het arrest dat de Belgische wet de onderhoudsverplichtingen na echtscheiding regelt aangezien de echtscheiding tussen de partijen (ten nadele van eiseres) is
uitgesproken op grond van artikel 231 van het Burgerlijk Wetboek is niet naar recht
verantwoord.
De vordering van de uit de echt gescheiden echtgenoot om van de andere echtgenoot
een uitkering te verkrijgen, is immers zou nauw verweven met de persoonlijke betrekkingen tussen de echtgenoten en is daarvan blijkbaar een uitloper, zodat zij slechts met
toepassing van de wet die de persoonlijke staat van de ex-echtgenoten regelt, kan worden
beslecht.
Wanneer dezen dezelfde nationaliteit hebben, wordt hun persoonlijke staat geregeld
door de wet van hun gemeenschappelijke nationaliteit. Wanneer de ex-echtgenoten, zoals
hier, elk een andere nationaliteit hebben, moet de vordering tot uitkering tot levensonderhoud beslecht worden met toepassing van de nationale wet van de ene of de andere, maar
zeker niet met een wet waar geen van beiden mee te maken heeft, aangezien, zoals
gezegd, die vordering nauw verweven is met hun persoonlijke staat.
In deze zaak lijkt de toepassing van de Britse wet, de wet van verweerders nationaliteit
en de wet van de eerste echtelijke verblijfplaats, voor de hand te liggen.
Dit wordt indirect bevestigd door artikel 3 van de wet van 27 juni 1960 op de toelaatbaarheid van de echtscheiding wanneer ten minste één van de echtgenoten een vreemdeling is. Voornoemd artikel 3 bepaalt dat "de gronden van de echtscheiding worden
bepaald volgens de Belgische wet".
Die bepaling is beperkend en er kan uit worden afgeleid dat, wanneer, zoals hier, geen
van beide ex-echtgenoten de Belgische nationaliteit heeft, de vaststelling van de gevolgen
van de echtscheiding zeker niet onder de Belgische wet valt.
Bijgevolg, wanneer het arrest beslist dat de Belgische wet, meer bepaald artikel 301
van het Burgerlijk Wetboek, veeleer dan de Engelse wet of ondergeschikt de Franse wet,
toepasselijk is op de vordering tot uitkering tot levensonderhoud na echtscheiding,
schendt het artikel 3, inzonderheid het derde lid, van het Burgerlijk Wetboek dat op beperkende wijze de gevallen bepaalt waar de Belgische wet van toepassing is op een vreemdeling en dat in het derde lid ervan impliciet zegt dat alles wat betrekking heeft tot de
persoonlijke staat van de vreemdelingen in België geregeld wordt door hun nationale wet,
behoudens miskenning, wat hier niet het geval is, van de Belgische openbare orde of een
Belgische regel van openbare orde (vgl. artikel 570, tweede lid, 1°, van het Gerechtelijk
Wetboek).
Het arrest schendt eveneens voornoemd artikel 3 van de in de aanhef van het middel
aangewezen wet van 27 juni 1960, alsook artikel 301 van het Burgerlijk Wetboek door het
in de hierboven omschreven omstandigheden toe te passen.

BESLISSING VAN HET HOF
(...)
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2. Tweede middel
Uit de vaststellingen van het bestreden arrest blijkt dat eiseres de Franse nationaliteit heeft, dat verweerder de Ierse en de Britse nationaliteit heeft, dat de
partijen zich eerst in Engeland hebben gevestigd, nadien in Ierland en dat, thans,
eiseres haar gewone verblijfplaats in Frankrijk heeft terwijl verweerder in België
verblijft.
Bij een niet-bestreden beslissing bevestigt het arrest het beroepen vonnis in
zoverre die de echtscheiding ten nadele van eiseres uitspreekt op grond van
artikel 231 van het Belgische Burgerlijk Wetboek.
Het arrest koppelt de vordering tot onderhoud tot levensuitkering na echtscheiding aan de wet die is toegepast op de grond tot echtscheiding, dus hier de Belgische wet, en beslist dat die vordering niet gegrond is krachtens artikel 301 van
het Burgerlijk Wetboek, aangezien de echtscheiding ten nadele van eiseres is
uitgesproken.
Het middel voert aan dat de vordering tot onderhoudsuitkering na echtscheiding immers zo nauw verweven is met de persoonlijke betrekkingen tussen de
ex-echtgenoten, dat zij slechts met toepassing van de wet die hun persoonlijke
staat regelt, kan worden beslecht, dat, wanneer zij elk een andere nationaliteit
hebben, de vordering tot uitkering tot levensonderhoud beslecht moet worden
met toepassing van de nationale wet van de ene of andere, en dat in deze zaak de
toepassing van de Engelse wet, de wet van verweerders nationaliteit en de wet
van de eerste echtelijke verblijfplaats, voor de hand lijkt te liggen.
Wanneer de ex-echtgenoten, zoals hier, niet dezelfde nationaliteit hebben en in
verschillende landen verblijven, leidt de keuze van de wet die hun persoonlijke
staat regelt naar de toepassing van de wet van de gewone verblijfplaats van de
uitkeringsgerechtigde.
Indien de rechter de wet had toegepast die de persoonlijke staat van de partijen
regelt, had hij de keuze moeten maken van de gewone verblijfplaats van eiseres,
dus de Franse wet.
Krachtens artikel 8 van de Overeenkomst over de toepasselijke wet inzake
onderhoudsverplichtingen, opgemaakt te 's Gravenhage op 2 oktober 1973, die
op 1 oktober 1977 in Frankrijk in werking is getreden, regelt de wet die op de
echtscheiding is toegepast, in de overeenkomstsluitende Staat waar zij is uitgesproken of erkend is, de onderhoudsverplichtingen tussen de uit de echt
gescheiden echtgenoten. Artikel 3 van die overeenkomst bepaalt dat de aangewezen wet wordt toegepast, ongeacht enige voorwaarde van wederkerigheid, ook
al gaat het om de wet van een Staat die de overeenkomst niet heeft gesloten.
Bijgevolg had het hof van beroep, indien het de Franse wet zou hebben toegepast, moeten vaststellen dat die wet verwees naar de wet van de echtscheiding,
dus de Belgische wet.
Het middel vertoont geen belang en is dus niet ontvankelijk.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
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Veroordeelt eiseres in de kosten.
10 februari 2006 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter –
Verslaggever: de h. Echement – Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes advocaatgeneraal – Advocaat: mr. De Bruyn.

Nr. 90
1° KAMER - 10 februari 2006

INKOMSTENBELASTINGEN — VOORZIENING VOOR HET HOF VAN
BEROEP - VERVAL - NIEUW BEZWAAR - VERJARING VAN DE INVORDERING - ONTVANKELIJKHEID
De beslissing om een nieuw bezwaar dat buiten de in art. 378, tweede lid, W.I.B. 1992
vastgestelde termijn voor het hof van beroep is aangevoerd en gegrond is op de verjaring
van de invordering van de litigieuze aanslag niet-ontvankelijk te verklaren, is naar recht
verantwoord(1)(2). (Art. 378, tweede lid, W.I.B. 1992)
(S.P.R.L. TOITURES ARDENNAISES T. ETAT BELGE, ministre des Finances)

ARREST (vertaling)

(A.R. F.05.0017.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 24 november 2004 gewezen
door het Hof van Beroep te Luik.
Afdelingsvoorzitter Claude Parmentier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
Eiseres voert in haar memorie drie middelen aan.
1. Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 377, 378, tweede lid, en 381 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, zoals ze golden vóór de inwerkingtreding van de wet van 15 maart 1999
betreffende de beslechting van fiscale geschillen [artikelen 278, 279, tweede lid, en 282
1 Zie Cass., 13 maart 2003, A.R. F.01.0074.F, nr 166.
2 Volgens de rechtspraak van het Hof mogen bezwaren te allen tijde voor het hof van beroep worden
aangevoerd, zelfs na verloop van de termijn bedoeld in art. 378, tweede lid, W.I.B. Zulks geldt niet
alleen voor bezwaren betreffende het verval van het aanslagrecht of de miskenning van het gezag van
gewijsde van een vorige beslissing, maar ook, naar analogie met de gevolgen ervan, voor een
bezwaar dat steunt op het ontbreken van een titel om een aanslag vast te stellen. Die rechtspraak
steunt op het ontbreken of het uitdoven van het aanslagrecht. In deze zaak gaat het om de verjaring
van de invordering die niet dezelfde rechtsgevolgen heeft als de verjaring van de aanslag. Wat de
wet, en dus ook het Hof, toestaat, buiten de andere gevallen dan die waarin de wet voorziet, is dat het
middel dat gegrond is op de verjaring van de aanslagtermijnen als nieuw middel mag worden
aangevoerd. Momenteel aanvaarden noch de wet, noch - uiteraard - het Hof, dat het verval van de
termijn van de invordering van de belasting beschouwd wordt als een nieuw middel dat te allen tijde
voor het hof van beroep kan worden aangevoerd. De invordering kan overigens pas geschieden als de
belastingadministratie de belasting rechtsgeldig heeft vastgesteld.A.H.
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van het Wetboek van de inkomstenbelastingen (1964)].
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest verklaart de voorziening ontvankelijk maar niet-gegrond, zulks om
de onderstaande redenen:
"[eiseres] werpt een nieuwe grief op die ertoe strekt dat het hof [van beroep] zou vaststellen dat de vordering tot invordering van de litigieuze aanslagen verjaard zou zijn in
zoverre geen enkele rechtsgeldige verjaringsstuitende of -opschortende akte binnen de
wettelijke invorderingstermijn zou zijn tot stand gekomen;
de administratie voert aan dat het hof [van beroep] niet bevoegd is om kwesties over de
tenuitvoerlegging en de invordering van de belasting te beslechten; (...)
het Hof van Cassatie vernietigde aldus een arrest waarbij het hof van beroep, na te
hebben vastgesteld dat het aanslagbiljet nietig was, de teruggave van de ingevorderde
bedragen beval, louter op grond dat die nietigheid een regelmatige invordering van de
belasting onmogelijk maakt;
het Hof van Cassatie was van oordeel dat het hof van beroep, door zo te handelen,
onwettig uitspraak deed over een grief betreffende de invordering van de belasting;
uit de redengeving van het arrest van het Hof van Cassatie van 27 juni 2002 blijkt niet
dat die rechtspraak gewijzigd zou zijn;
derhalve voert de administratie terecht aan dat er geen verwarring mag zijn tussen de
kwesties van de verjaring van de vordering tot invordering en het verval van het aanslagrecht, aangezien het laatste tot de bevoegdheid het hof [van beroep] behoort in het raam
van de voorziening waarvan het kennisneemt en betrekking heeft op de wettelijkheid van
de aanslagen, de grondslag, de belastbare grondslag en het bedrag ervan;
overigens heeft het Hof van Cassatie slechts inzake verval van het aanslagrecht een
uitzondering gemaakt op de regel van de niet-ontvankelijkheid van nieuwe grieven buiten
termijn (...);
de redenen op grond waarvan het hof van beroep verplicht is, buiten de termijnen en
zelfs ambtshalve, te onderzoeken of de aanslag binnen de wettelijke termijn is ingekohierd, gelden niet betreffende de verjaring van het recht op de invordering van de belasting;
aldus tast de uitdovende verjaring, die een manier is om zich van een verbintenis te
bevrijden, niet het bestaan van de schuld aan, maar enkel de eisbaarheid ervan, in zoverre
de betaling van een verjaarde belastingschuld geen recht op teruggave doet ontstaan op
grond van de vordering tot teruggave van het onverschuldigd betaalde (...)".
Grieven
1° Overeenkomstig artikel 377 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992,
zoals het gold vóór de inwerkingtreding van de wet van 15 maart 1999 betreffende de
beslechting van fiscale geschillen, kan men tegen de beslissingen van de directeurs der
belastingen en van de gedelegeerde ambtenaren een voorziening indienen bij het Hof van
beroep. De belastingplichtige mag daarbij aan het hof van beroep bezwaren onderwerpen
die noch in het bezwaarschrift werden geformuleerd, noch ambtshalve door de directeur
of door de door hem gedelegeerde ambtenaar werden onderzocht (d.w.z. "nieuwe
bezwaren", voor zover ze een overtreding van de wet of een schending van de op straffe
van nietigheid voorgeschreven procedurevormen aanvoeren.
Overeenkomstig de artikelen 378, tweede lid, en 381 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, zoals ze golden vóór de inwerkingtreding van de wet van 15 maart
1999 betreffende de beslechting van fiscale geschillen, mogen nieuwe bezwaren worden
geformuleerd ofwel in de voorziening, ofwel in een geschrift dat aan de griffie van het hof
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van beroep wordt afgegeven en dit op straffe van verval binnen de termijn van zestig
dagen na neerlegging van het administratief dossier voor het hof van beroep.
2° Het hof van beroep dat heeft kennisgenomen van de voorziening tegen een beslissing van de gewestelijk directeur van de belastingen, is, op grond van artikel 377 van het
Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (voorheen artikel 278 van het Wetboek van
de inkomstenbelastingen [1964]), bevoegd om kennis te nemen van bezwaren betreffende
de aanslagprocedure. Voorts belet die wetsbepaling het hof van beroep niet te beslissen
dat de betwiste aanslagen aan de belastingplichtige niet tegenstelbaar zijn en evenmin
lastens zijn goederen vervolgd kunnen worden, hetgeen betrekking heeft op de invordering van de belasting.
In zijn arrest van 27 juni 2002 heeft het Hof van Cassatie het volgende bezwaar onderzocht: "Vermits het hof van beroep (...) enkel rechtsmacht heeft om kennis te nemen van
de grieven die op de vestiging van de aanslag betrekking hebben en geen rechtsmacht
heeft in verband met de invordering van de belasting, had het hof van beroep moeten
beslissen dat de aanslagen dienden vernietigd te worden bij gebrek aan bewijs van de
belastbare grondslag, in plaats van te beslissen dat de aanslagen aan eiseres niet tegenstelbaar zijn en niet lastens haar goederen kunnen vervolgd worden, hetgeen betrekking heeft
op de invordering van de belasting. Hieruit volgt dat het arrest niet zonder schending van
artikel 278 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964) kon beslissen dat de
kwestieuze aanslagen aan eiseres niet tegenstelbaar zij en niet lastens haar goederen
kunnen vervolgd worden, zonder deze aanslagen te vernietigen".
Dat middel, aldus het Hof "gaat ervan uit dat wanneer het hof van beroep de voorziening van de andere echtgenoot dan degene op wiens naam de belasting is vastgesteld
gegrond bevindt, het niet vermag te beslissen dat de betwiste aanslagen niet tegenwerpelijk zijn aan die echtgenoot en niet ten laste van zijn goederen kunnen worden vervolgd,
zonder deze aanslagen te vernietigen". Het Hof beslist echter dat "het middel faalt naar
recht" (Cass., 27 juni 2002, F.J.F., 2002/228).
Overeenkomstig de hierboven aangehaalde rechtspraak van het Hof kan er dus worden
staande gehouden dat het hof van beroep bevoegd is om uitspraak te doen over het recht,
voor de administratie, om een belasting ten laste van een belastingplichtige in te vorderen.
3° Terwijl nieuwe bezwaren mogen worden geformuleerd ofwel in de voorziening,
ofwel in een geschrift dat aan de griffie van het Hof van beroep wordt afgegeven en dit op
straffe van verval binnen de termijn van zestig dagen na neerlegging van het administratief dossier voor het hof van beroep, heeft het Hof beslist dat die sanctie niet van toepassing is op nieuwe bezwaren inzake het verval van het aanslagrecht (Cass., 21 februari
1956, A.C., 1956, 505 en Cass., 25 januari 1991, A.C., 1999, nr. 280).
Het Hof heeft beslist dat de termijn van zestig dagen evenmin geldt voor bezwaren die
gegrond zijn op de miskenning van het gezag van het gewijsde van een vroegere beslissing of betrekking hebben op de beoordeling van de verenigbaarheid van een akte van
nationaal recht met een bepaling van gemeenschapsrecht, wegens de nauwe verwantschap
met het verval van het aanslagrecht (Cass., 12 januari 1996, nr. 28, en de conclusie van
advocaat-generaal J.F. Leclercq in Bull. en Pas., I, 1996; Cass., 28 juni 1996, nr. 268).
Tot slot volgt uit het arrest van het Hof van 13 maart 2003 dat nieuwe, andere dan de
"klassieke", bezwaren betreffende het verval van de aanslagtermijnen of betreffende de
miskenning van het gezag van gewijsde te allen tijde voor het hof van beroep kunnen
worden aangevoerd, zelfs na verloop van de termijn van zestig dagen, voor zover ze
dezelfde rechtsgevolgen hebben. In dat verband is de conclusie van advocaat-generaal
Henkes duidelijk: "het niet-bestaan van de titel waarop het bestuur een aanslag wil
vestigen is, net zoals het verval en het gezag van gewijsde, een middel van niet-ontvankelijkheid dat de belastingrechter belet de grondslag van de aanslag te onderzoeken en dat
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de vaststelling van iedere aanslag in de weg staat. (...) Uw Hof heeft inderdaad, buiten het
bestaan van elke tekst, omstandigheden aangenomen waaruit rechtsgevolgen ontstaan op
grond waarvan een nieuw bezwaar mag worden geuit, ook al is de termijn van 60 dagen
verstreken, zodat het mij in rechte heel logisch lijkt dat andere omstandigheden, namelijk
het tenietgaan van het recht om een aanslag vast te stellen, die nauw verwant zijn met de
vorige en waaruit dezelfde rechtsgevolgen ontstaan, op dezelfde wijze behandeld
worden".
M.b.t. de rechtspraak van het Hof volgens welke het hof van beroep ambtshalve de
middelen mag opwerpen die afgeleid zijn uit het gezag van gewijsde en uit het verval van
het aanslagrecht wijst D. Lambot erop dat "la justification de ces deux dérogations tient au
fait que tant la forclusion que l'autorité de la chose jugée font obstacle, de manière irrémédiable, à l'établissement d'une nouvelle cotisation sur pied de l'article 355 du Code des
impôts sur les revenus 1992 ou même d'une cotisation subsidiaire, sur la base de artikel
356 du même code" (in "L'étendue des pouvoirs du juge en matière d'impôts sur les
revenus", Mélanges John Kirkpatrick, 2004, p. 481). De verjaring van het recht om de
belasting in te vorderen belet ook dat een nieuwe aanslag wordt vastgesteld op grond van
artikel 355 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (Brussel, 5 november
1999, F.J.F., 1999, p. 764), zodat zij dezelfde rechtsgevolgen heeft als de "klassieke"
bezwaren.
(...)

III. BESLISSING VAN HET HOF
1. Eerste middel
Uit de artikelen 372, 375, 377, 378, 380 en 381 van het Wetboek van de
inkomstenbelastingen 1992, zoals ze van toepassing zijn op het geschil, en uit de
beginselen die de respectieve bevoegdheden van de administratie en van de
hoven en rechtbanken regelen, volgt dat het hof van beroep, dat heeft kennisgenomen van de voorziening van een belastingplichtige tegen de beslissing van de
directeur der belastingen, behoudens de gevallen van verval van het aanslagrecht
of van rechterlijk gewijsde, niet mag kennisnemen van een vraag die niet in het
bezwaarschrift aan de directeur was voorgelegd, of met betrekking waartoe hij
geen uitspraak had gedaan, ook al had hij ze ambtshalve moeten onderzoeken, of
die door de belastingplichtige niet aan het hof van beroep is voorgelegd overeenkomstig artikel 378, tweede lid, van dat wetboek.
Het arrest dat vaststelt dat eiseres een nieuw bezwaar opwerpt dat afgeleid is
uit de verjaring van de invordering van de litigieuze aanslagen, beslist naar recht
dat genoemd bezwaar niet ontvankelijk is.
Het middel kan niet worden aangenomen.
(...)
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het de voorziening niet-gegrond
verklaart met betrekking tot de verhogingen van 50 pct. en het uitspraak doet
over de kosten.
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het
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gedeeltelijk vernietigde arrest;
Veroordeelt eiseres in drie vierde van de kosten; houdt de overige kosten aan
en laat de uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter over;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.
10 februari 2006 – 1° kamer – Voorzitter en verslaggever: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes advocaat-generaal – Advocaten:
mrs. Maes en T'Kint.

Nr. 91
3° KAMER - 13 februari 2006

RECHTERLIJKE ORGANISATIE — BURGERLIJKE ZAKEN - ZETEL SAMENSTELLING - BESLISSING - HEROPENING VAN HET DEBAT - BEPAALD ONDERWERP VOORTZETTING - LATERE BESLISSING OVER DE VORDERING - WETTIGHEID - VOORWAARDE
Na een beslissing die de heropening van het debat beveelt over een door die beslissing
bepaald onderwerp, zodat het vorige debat over dat punt wordt voortgezet, moet de
latere beslissing over de vordering worden gewezen door de rechters die de vorige
terechtzittingen hebben bijgewoond of, zoniet, door een zetel waarvoor het debat in zijn
geheel is hervat1. (Art. 779, eerste lid, Ger.W.)
(B. T. DE FEDERALE VERZEKERINGEN Cvba)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.04.0411.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis, dat op 13 november 2003 in
hoger beroep is gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel.
De eerste voorzitter heeft de zaak bij beschikking van 26 januari 2006
verwezen naar de derde kamer.
Raadsheer Daniel Plas heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert in haar verzoekschrift twee middelen aan, waarvan het eerste
gesteld is als volgt:
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 774, 775, 779, eerste lid, en 1042 van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden vonnis is gewezen door mevrouw C. Van Damme, rechter en waarnemend voorzitter, mevrouw M. Charon en de heer J. Coumans, rechters, bij de verdere
behandeling van het vonnis van 27 maart 2003, gewezen door mevrouw Hayez, rechter en
1 Cass., 12 okt. 1998, A.R. S.97.0129.F, nr 439; 31 jan. 2002, A.R. C.99.0332.N, nr 71; zie Cass., 22
okt. 1999, A.R. C.98.0423.F, nr 558.
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waarnemend voorzitter, de heer Louveaux en mevrouw Coirbay, rechters, die de heropening van het debat hadden bevolen om de partijen in staat te stellen uitleg te verschaffen
over de toepasselijke wetsbepalingen en daar de gevolgtrekkingen uit te maken, met name
wat betreft het cumulatieverbod dat inzonderheid is opgelegd bij artikel 14, §1, tweede
lid, van de wet van 3 juli 1967, terwijl de wet van 10 april 1971 een dergelijke cumulatie
toestaat (artikel 46, §2, tweede lid) en wat betreft de vordering van eiseres om haar akte te
verlenen van het voorbehoud dat ze voor de toekomst maakt in geval van verergering van
de gevolgen van het ongeval van 1 oktober 1993.
Grieven
Artikel 779, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, bepaalt dat het vonnis enkel kan
worden gewezen door het voorgeschreven aantal rechters en dat dezen alle zittingen over
de zaak bijgewoond moeten hebben, een en ander op straffe van nietigheid. Wanneer een
beslissing de heropening van het debat beveelt over een onderwerp dat in die beslissing
bepaald wordt en het wat dat betreft dus gaat om de voortzetting van het eerdere debat,
moet de daaropvolgende beslissing over de vordering bijgevolg worden gewezen door de
rechters die de eerdere zittingen hebben bijgewoond of, bij ontstentenis daarvan, door een
rechtscollege waarvoor het debat volledig is hernomen.
Te dezen vermeldt het vonnis van 27 maart 2003 dat, aangezien eiseres politieagent is,
de toepasselijke wet niet de door de partijen aangevoerde wet van 10 april 1971 is maar de
wet van 3 juli 1967 betreffende de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector, en
beveelt het bijgevolg de heropening van het debat om de partijen in staat te stellen uitleg
te verschaffen over de toepasselijke wetsbepalingen en daar de gevolgtrekkingen uit te
maken, met name wat betreft het cumulatieverbod dat inzonderheid is opgelegd bij artikel
14, §1, tweede lid, van de wet van 3 juli 1967, terwijl de wet van 10 april 1971 een dergelijke cumulatie toestaat (artikel 46, §2, tweede lid) en wat betreft de vordering van eiseres
om haar akte te verlenen van het voorbehoud dat ze voor de toekomst maakt in geval van
verergering van de gevolgen van het ongeval van 1 oktober 1993.
Het bestreden vonnis vermeldt dat "de partijen erkennen dat de arbeidsongevallenwet
van 3 juli 1967 - overheidssector - te dezen van toepassing is; dat die wet echter geenszins
afwijkt van het grondbeginsel van de volledige vergoeding van de door een arbeidsongeval veroorzaakte schade (...); dat het Arbitragehof in zijn arrest van 16 januari 1997
formeel is: artikel 46 van de wet van 10 april 1971 schendt de Grondwet niet, wanneer het
zo geïnterpreteerd wordt dat het de volledige vergoeding van de schade toekent. Het
schendt de Grondwet wanneer het zo geïnterpreteerd wordt dat het een volledige vergoeding weigert. Het is dan ook geen verrassing dat het [Arbitrage]hof, voor de overheidssector, hetzelfde antwoord geeft als dat welk het in het arrest van 16 januari 1997 gegeven
had (...); dat de mogelijke verschillen tussen beide vergoedingsstelsels te dezen zonder
belang zijn, aangezien alle door de arbeidsonge-vallenverzekeraar berekende vergoedingen in mindering worden gebracht van de schade die de rechtbank volgens het gemeen
recht geraamd heeft".
Het bestreden vonnis doet bijgevolg uitspraak over een onderwerp dat bepaald is in het
vonnis van 27 maart 2003 en zet het eerdere debat over dat punt voort.
Het vonnis van 27 maart 2003 is evenwel gewezen door mevrouw Hayez, rechter en
waarnemend voorzitter, de heer Louveaux en mevrouw Coirbay, rechters, terwijl het
bestreden vonnis is gewezen door mevrouw C. Van Damme, rechter en waarnemend
voorzitter, mevrouw M. Charon en de heer J. Coumans, rechters. Het bestreden vonnis
werd bijgevolg niet door dezelfde rechters gewezen als die welke het vonnis van 27 maart
2003 hebben uitgesproken.
Voorts blijkt noch uit het bestreden vonnis, noch uit het proces-verbaal van de terecht-
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zitting van 30 oktober 2003, dat het bestreden vonnis is gewezen door de rechters voor
wie het debat door de partijen volledig is hernomen. Het proces-verbaal van de terechtzitting wijst er enkel op dat de zaak is gepleit, dat het debat is gesloten, dat twee dossiers
zijn neergelegd en dat het vonnis binnen de wettelijke termijn zal worden gewezen.
Bijgevolg antwoordt het bestreden vonnis niet aan de voorschriften van artikel 779,
eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek (schending van alle, in de aanhef van het middel
aangewezen wetsbepalingen).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Eerste middel
Krachtens artikel 779, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, kan het
vonnis, op straffe van nietigheid, enkel worden gewezen door de rechters die alle
zittingen over de zaak hebben bijgewoond.
Uit die bepaling volgt dat wanneer een beslissing de heropening van het debat
beveelt over een onderwerp dat in die beslissing bepaald wordt en het wat dat
betreft dus gaat om de voortzetting van het eerdere debat, de daaropvolgende
beslissing over de vordering bijgevolg moet worden gewezen door de rechters
die de eerdere zittingen hebben bijgewoond of, bij ontstentenis daarvan, door een
rechtscollege waarvoor het debat volledig is hernomen.
Bij vonnis van 27 maart 2003, gewezen door de rechters Hayez, Louveaux en
Coirbay, heeft de rechtbank in hoger beroep beslist dat de wet die van toepassing
was op de zaak niet de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 was, zoals de
partijen hadden betoogd, maar de wet van 3 juli 1967 betreffende de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het
werk en voor beroepsziekten in de overheidssector, en heeft ze vervolgens de
heropening van het debat bevolen om de partijen met name in staat te stellen
uitleg te verschaffen over de wetsbepalingen die op de zaak van toepassing zijn
en over de gevolgen van het cumulatieverbod, opgelegd bij artikel 14 van de wet
van 3 juli 1967.
Om de redenen die het middel overneemt, doet het bestreden vonnis van 13
november 2003, gewezen door de rechters Van Damme, Charon en Coumans,
uitspraak over het onderwerp van de heropening van het debat.
Noch uit dat vonnis noch uit het proces-verbaal van de in de zaak gehouden
openbare terechtzittingen blijkt dat het debat over het onderwerp dat bepaald is
in het vonnis van 27 maart 2003, volledig is hernomen voor de rechters die het
bestreden vonnis hebben gewezen.
Het bestreden vonnis schendt artikel 779, eerste lid, van het Gerechtelijk
Wetboek.
Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof
Vernietigt het bestreden vonnis.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het
vernietigde vonnis.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
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over.
Verwijst de zaak naar de Rechtbank van Eerste Aanleg te Nijvel, zitting
houdende in hoger beroep.
13 februari 2006 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter –
Verslaggever: de h. Plas – Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advocaatgeneraal – Advocaat: mr. Mahieu.

Nr. 92
3° KAMER - 13 februari 2006

1º CASSATIE — VERNIETIGING. OMVANG — BURGERLIJKE ZAKEN GEDEELTELIJKE VERNIETIGING - BEGRIP
2º VERWIJZING NA CASSATIE — BURGERLIJKE ZAKEN - GEDEELTELIJKE
VERNIETIGING - BEGRIP
1º en 2° Wanneer het Hof, in geval van gedeeltelijke vernietiging, de zaak binnen bepaalde
grenzen verwijst, bedoelt het daarmee dat het niet bestreden of niet vernietigde dictum
van de bestreden beslissing, dat zelfs t.a.v. de omvang van de cassatie onderscheiden is
en waartegen dus geen cassatieberoep meer kan worden aangenomen, voor de rechter
op verwijzing niet opnieuw ter discussie kan worden gesteld1. (Art. 1110, Ger.W.)
(M. T. T.)

Eerste adv.-gen. J.F. Leclercq heeft in substantie gezegd (vertaling):
1. Ik meen dat het tweede onderdeel van het enige middel in de volgende mate gegrond
is.
2. Wanneer uw Hof, in geval van gedeeltelijke cassatie, de zaak binnen bepaalde
grenzen verwijst, bedoelt het daarmee alleen dat het niet bestreden of niet vernietigde
dictum van de bestreden beslissing, dat zelfs t.a.v. de omvang van de cassatie
onderscheiden is en waartegen dus geen cassatieberoep meer kan worden aangenomen,
voor de rechter op verwijzing niet opnieuw ter discussie kan worden gesteld 2. (Art.1110
Ger. W.)
3. Het bestreden arrest schendt art. 1110 Ger.W., omdat het "de datum van de
scheiding" van de partijen weigert te bepalen en "de uitspraak over de omkering van het
vermoeden van toerekenbaarheid, (bepaald in) artikel 306 van het Burgerlijk Wetboek
(en) over de aanvraag van een uitkering na echtscheiding, aanhoudt", op grond, enerzijds,
"dat er geen cassatieberoep is ingesteld over (het) niet-vermelden van de datum van de
feitelijke scheiding van de partijen in het arrest van het Hof van Beroep te Brussel", dat
gedeeltelijk is vernietigd door het arrest van 19 juni 1997 van uw Hof 3, en, anderzijds,
"dat dit hof (van beroep) niet kan beslissen over de datum van de scheiding, aangezien het
verwijzingsarrest die vraag niet bij het hof aanhangig heeft gemaakt".
1 Zie concl. O.M.
2 Zie Cass., 27 mei 1968 (A.C., 1968, 1181); 13 nov. 1975 (ibid., 1976, 333); 25 jan. 1980 (ibid.,
1979-80, 608); 28 jan. 2002, A.R. S.01.0030.F, nr. 59; C. STORCK, "Le renvoi au juge du fond dans la
procédure en cassation en matière civile", Imperat Lex, Liber Amicorum Pierre Marchal, Brussel,
2003, p. 218 en 219, nr. 12.
3 niet gepubliceerd in A.C.
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4. In de voormelde regel heb ik met opzet gebruik gemaakt van de woorden "niet
bestreden of niet vernietigde dictum van de bestreden beslissing, (...) waartegen (...) geen
cassatieberoep meer kan worden aangenomen", en niet de woorden die uw Hof in
voorgaande arresten heeft aangewend - ik citeer - "niet bestreden of niet vernietigde
dictum van de bestreden beslissing, dat in kracht van gewijsde is gegaan".
Uit het onderling verband tussen de artt. 28 en 1082, inz. tweede lid, Ger.W., blijkt m.i.
immers dat de regel, zoals ik hem verwoord heb, juister is.
Art. 28 Ger.W. definieert kracht van gewijsde als volgt: iedere beslissing gaat in kracht
van gewijsde zodra zij niet meer voor verzet of hoger beroep vatbaar is, behoudens de
uitzonderingen die de wet bepaalt en onverminderd de gevolgen van de buitengewone
rechtsmiddelen. Ik merk hier geen verband tussen het aldus gedefinieerde begrip kracht
van gewijsde en de verwijzing na gedeeltelijke cassatie.
Het verband tussen de verwijzing na gedeeltelijke cassatie en de regel "Cassatieberoep
na cassatieberoep is uitgesloten" daarentegen, is vanzelfsprekend. Art. 1082, tweede lid,
Ger.W., bepaalt immers dat na de uitspraak op een vordering tot cassatie tegen dezelfde
beslissing geen voorziening meer openstaat voor de partij die haar heeft ingesteld, ook al
beweert zij nieuwe middelen te kunnen aanvoeren, zelfs ten aanzien van de punten die in
de eerste voorziening niet zijn bestreden.
Daarom stel ik uw Hof een nieuwe verwoording van de regel voor.
Conclusie: cassatie
ARREST (vertaling)

(A.R. C.04.0454.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, dat op 27 april 2004 op verwijzing is gewezen door het Hof van Beroep te Bergen, ten gevolge van het arrest
van 19 juni 1997 van het Hof.4
De eerste voorzitter heeft de zaak bij beschikking van 10 januari 2006
verwezen naar de derde kamer.
Afdelingsvoorzitter Philippe Echement heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
II. MIDDELEN
Eiseres voert in haar verzoekschrift volgend middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de Grondwet;
- de artikelen 5, 19, 20, 23, 24, 26, 602, 774, 780, 781, 807, 1082, tweede lid, 2, 1084,
1110, 1138, 3°, en 4°, en 1269 van het Gerechtelijk Wetboek;
- de artikelen 232, 306 en 1350, 3°, van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest beslist om "de uitspraak over de omkering van het vermoeden van
toerekenbaarheid van artikel 306 van het Burgerlijk Wetboek alsook over de vordering tot
uitkering na echtscheiding en over de kosten aan te houden" en "heropent wat dat betreft
het debat", op grond "dat het Hof van Cassatie, bij arrest van 19 juni 1997, een arrest van
de derde kamer van het Hof van Beroep te Brussel heeft vernietigd, in zoverre die beslis4 Het arrest van het Hof van 19 juni 1997 werd niet gepubliceerd in A.C.
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sing de echtscheiding van de partijen uitsprak 'in het nadeel' van [eiseres], terwijl de
vordering tot echtscheiding door [verweerder] was ingesteld op grond van artikel 232 van
het Burgerlijk Wetboek en deze gevraagd had de uitspraak over de omkering van het
vermoeden van toerekenbaarheid van artikel 306 van het Burgerlijk Wetboek aan te
houden";
Dat het arrest van het Hof van Cassatie de 'aldus beperkte' zaak heeft verwezen naar dit
hof;
Dat dit hof bijgevolg uitspraak moet doen over de omkering van het vermoeden van
toerekenbaarheid;
Dat, aldus, het [hof van beroep waarnaar de zaak verwezen is] de datum van feitelijke
scheiding van de partijen moet kennen, aangezien bepaald moet worden wie van de echtgenoten aan de oorsprong van de scheiding ligt en verantwoordelijk is voor het in stand
houden ervan;
Dat het arrest van het Hof van Beroep te Brussel de datum van feitelijke scheiding van
de partijen niet in zijn dictum heeft vermeld;
Dat die datum, waarover de partijen het tot op heden nog niet eens zijn geworden,
evenmin eenduidig blijkt uit de redenen van de beslissing;
Dat de opgave van de datum van feitelijke scheiding van de partijen een verplichte
vermelding is;
Dat er over dat verzuim geen cassatieberoep is ingesteld;
Dat het dictum van het bestreden arrest blijft bestaan, met uitzondering van de vermelding 'in het nadeel van M. M.', met dat verzuim dat enkel kan worden hersteld door een
nieuw cassatieberoep;
Dat de echtscheiding is overgeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de
gemeente Koekelberg op 31 oktober 1997;
Dat een verbeterende beschikking van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel, met
de vermelding 'in het nadeel van M.', overeenkomstig het arrest van het Hof van Cassatie
op 9 juli 1999 is overgeschreven in de aanvullende registers van de voormelde gemeente;
Dat dit hof geen beslissing over de datum van de scheiding kan nemen, aangezien het
verwijzingsarrest dat punt niet bij het hof aanhangig heeft gemaakt;
Dat dit hof geen uitspraak kan doen over de omkering van het vermoeden van toerekenbaarheid, gelet op de mate waarin de zaak bij hem aanhangig is gemaakt".
Grieven
Eerste onderdeel
Het bestreden arrest is tegenstrijdig, in zoverre het hof [van beroep], na te hebben voorgehouden "dat dit hof geen uitspraak kan doen over de omkering van het vermoeden van
toerekenbaarheid, gelet op de mate waarin de zaak bij hem aanhangig is gemaakt",
verklaart dat het "de uitspraak over de omkering van het vermoeden van toerekenbaarheid
van artikel 306 van het Burgerlijk Wetboek alsook over de vordering tot uitkering na echtscheiding en over de kosten aanhoudt" en "het debat wat dat betreft heropent en de zaak
naar de bijzondere rol verwijst".
In zoverre het hof van beroep oordeelt dat het, binnen de mate waarin de zaak na
cassatie bij hem aanhangig is gemaakt, geen uitspraak kon doen over de omkering van het
vermoeden dat is vastgelegd in artikel 306 van het Burgerlijk Wetboek, kon het immers
niet, zonder zichzelf tegen te spreken, vervolgens beslissen om het debat "wat dat betreft"
te heropenen, wat noodzakelijkerwijs wil zeggen dat het de partijen in staat wil stellen
uitleg te verschaffen over de omkering van dat vermoeden (schending van artikel 149 van
de Grondwet).
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Als geoordeeld moet worden dat de in dit middel bekritiseerde redenen beschikkingen
vormen, in zoverre zij de niet betwiste beslissing van de rechter bevatten, bestaat het
bestreden arrest op zijn minst uit tegenstrijdige beschikkingen (schending van artikel
1138, 4°, van het Gerechtelijk Wetboek).
Tweede onderdeel
Na vernietiging worden de partijen voor de rechter op verwijzing in de toestand teruggeplaatst waarin zij zich bevonden voor de rechter wiens beslissing is vernietigd. Alles
wat laatstgenoemde deed, kan bijgevolg ook door de rechter op verwijzing worden
gedaan.
Het arrest van 7 mei 1996 van het Hof van Beroep te Brussel heeft de echtscheiding
tussen de partijen uitgesproken met toepassing van artikel 232 van het Burgerlijk
Wetboek, zonder in zijn dictum melding te maken van de datum waarop de scheiding van
de echtgenoten was ingegaan, en heeft de uitspraak over het vermoeden van artikel 306
van het Burgerlijk Wetboek aangehouden.
Bijgevolg waren die twee punten, na cassatie, ook bij het hof [van beroep] aanhangig
gemaakt en moest het die beslechten.
Het hof [van beroep], dat hierover weigert uitspraak te doen op grond dat de datum van
de feitelijke scheiding niet was vastgesteld in het arrest van 7 mei 1996, schendt alle in
het middel bedoelde bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek.
Derde onderdeel
Hoewel artikel 1269 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat er in geval van echtscheiding, uitgesproken met toepassing van artikel 232 van het Burgerlijk Wetboek,
melding wordt gemaakt van het tijdstip waarop de feitelijke scheiding is ingegaan, wordt
die bepaling niet vermeld in de artikelen 780 en 781 van het Gerechtelijk Wetboek en is
ze bijgevolg niet voorgeschreven op straffe van nietigheid. De niet-naleving van die bepaling beïnvloedt derhalve de geldigheid van de beslissing die de echtscheiding heeft uitgesproken niet en de rechter op verwijzing na cassatie kan dat verzuim moeiteloos rechtzetten.
Het bestreden arrest, dat oordeelt dat het niet bevoegd was om de datum te bepalen
waarop de scheiding van de partijen was ingegaan en dus evenmin om uitspraak te doen
over de omkering van het vermoeden bepaald in artikel 306 van het Burgerlijk Wetboek,
op grond dat het niet vermelden van de datum van de scheiding van de partijen alleen kon
worden rechtgezet door een cassatieberoep, schendt bijgevolg alle in het middel bedoelde
bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek .
Vierde onderdeel
Artikel 306 van het Burgerlijk Wetboek gaat ervan uit dat de echtgenoot die de echtscheiding verkrijgt op grond van artikel 232 van het Burgerlijk Wetboek, "geacht wordt
de echtgenoot te zijn tegen wie de echtscheiding is uitgesproken", maar dat "de rechtbank
er anders over kan beslissen indien de eisende echtgenoot het bewijs levert dat de feitelijke scheiding te wijten is aan de fouten van de andere echtgenoot".
De vaststelling van de precieze datum waarop de feitelijke scheiding is ingegaan, vormt
geen onmisbaar gegeven om te beslissen of eiser het bij artikel 306 van het Burgerlijk
Wetboek voorgeschreven vermoeden al dan niet heeft omgekeerd.
Het hof [van beroep op verwijzing] oordeelt dus ten onrechte dat het over dit punt geen
uitspraak kon doen, op grond dat de datum van de feitelijke scheiding van de partijen niet
was vastgesteld bij het arrest van 7 mei 1996 van het Hof van Beroep te Brussel (schending van de artikelen 232 en 306 van het Burgerlijk Wetboek en van artikel 1269 van het
Gerechtelijk Wetboek ).
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Vijfde onderdeel
Het Hof van Beroep te Brussel had in zijn arrest van 7 mei 1996 vastgesteld "dat het
(dus) vaststaat dat [verweerder] vijf jaar lang vóór het neerleggen van het verzoekschrift
tot echtscheiding, op een andere verblijfplaats dan zijn vrouw geleefd heeft".
Elke beslissing over de betwisting is een beschikking, ook al wordt ze in de redenen
vermeld en ongeacht de vorm waarin ze wordt uitgedrukt. De voormelde reden bevat op
zijn minst de vaststelling dat de partijen (ten minste) vijf jaar vóór het neerleggen van het
verzoekschrift tot echtscheiding gescheiden hebben geleefd, en deze vaststelling vormt de
grondslag voor het dictum van het arrest dat de echtscheiding van de partijen uitspreekt
met toepassing van artikel 232 van het Burgerlijk Wetboek.
Het arrest, dat oordeelt dat de datum van de feitelijke scheiding van de partijen, voor de
toepassing van artikel 306 van het Gerechtelijk Wetboek, niet was bepaald in het dictum
van het arrest van 7 mei 1996 van het Hof van Beroep te Brussel, en dat die datum
evenmin eenduidig bleek uit de redenen van de beslissing, schendt bijgevolg de bewijskracht van die beslissing (schending van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek), het gezag van gewijsde van die beslissing (schending van de artikelen 23
tot 28 van het Gerechtelijk Wetboek en van artikel 1350, 3°, van het Burgerlijk Wetboek)
en miskent de regels betreffende de onttrekking (schending van artikel 19 van het Gerechtelijk Wetboek).
Zesde onderdeel
Buiten het geval waarin de rechter wettelijk verplicht is zich te onthouden, kan hij niet
weigeren over de hem voorgelegde zaken recht te spreken, onder welk voorwendsel ook
(artikel 5 van het Gerechtelijk Wetboek).
Al heropent het bestreden arrest het debat over de omkering van het vermoeden van
toerekenbaarheid van artikel 306 van het Burgerlijk Wetboek en over de vordering tot
uitkering na echtscheiding, toch drukt het hof [van beroep op verwijzing] daarin zijn
weigering uit om over die punten uitspraak te doen, op grond van de in het tweede onderdeel bekritiseerde reden dat deze niet bij hem aanhangig zijn gemaakt. Het schendt aldus
artikel 5 van het Gerechtelijk Wetboek.
Het bestreden arrest ontzegt eiseres daarenboven de mogelijkheid om haar rechten op
een uitkering na echtscheiding te doen gelden, aangezien eiseres, met toepassing van
artikel 1082, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, en in tegenstelling tot wat het
arrest voorhoudt, geen cassatieberoep meer kan instellen tegen het arrest van 7 mei 1996
van het Hof van Beroep te Brussel. Eiseres kan verweerder evenmin verplichten dergelijk
cassatieberoep in te stellen.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Tweede onderdeel
Het Hof van Beroep te Brussel heeft bij arrest van 7 mei 1996 de echtscheiding tussen de partijen in het nadeel van eiseres uitgesproken op grond van
artikel 232 van het Burgerlijk Wetboek, en heeft de uitspraak over het
vermoeden van artikel 306 van het Burgerlijk Wetboek en over de kosten aangehouden.
Op het cassatieberoep van eiseres heeft het Hof, bij arrest van 19 juni 1997,
het arrest van 7 mei 1996 vernietigd, in zoverre het besliste dat de echtscheiding
uitgesproken werd in het nadeel van eiseres, en heeft het de aldus beperkte zaak
verwezen naar het Hof van Beroep te Bergen.
Het bestreden arrest vermeldt dat het hof van beroep, dat over de omkering
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van het vermoeden van toerekenbaarheid van de echtscheiding uitspraak moest
doen, de datum van de feitelijke scheiding van de partijen moet kennen en stelt
vast dat het vernietigde arrest die datum vergeet te vermelden.
Wanneer de vernietiging is uitgesproken en in zoverre zij is uitgesproken,
worden de partijen voor de rechter naar wie de zaak wordt verwezen teruggeplaatst in de toestand waarin zij zich bevonden voor de rechter wiens beslissing
is vernietigd.
De bevoegdheid van de rechter op verwijzing strekt zich uit tot al datgene wat
tot de bevoegdheid behoorde van de rechter aan wie de zaak is onttrokken.
Wanneer het Hof, in geval van gedeeltelijke cassatie, de zaak binnen bepaalde
grenzen verwijst, bedoelt het daarmee dat het niet bestreden of niet vernietigde
dictum van de bestreden beslissing, waartegen geen cassatieberoep meer kan
worden aangenomen, voor de rechter op verwijzing niet opnieuw ter discussie
kan worden gesteld.
Het hof van beroep, dat de datum van de scheiding van de partijen weigert te
bepalen en de uitspraak over de omkering van het vermoeden bepaald in artikel
306 van het Burgerlijk Wetboek en over de aanvraag tot uitkering na echtscheiding aanhoudt, op grond dat het "geen beslissing over de datum van de scheiding
kan nemen, aangezien het verwijzingsarrest dat punt niet bij het hof aanhangig
heeft gemaakt", miskent de regels betreffende de uitwerking van de vernietiging
in burgerlijke zaken en schendt artikel 1110 van het Gerechtelijk Wetboek.
Het onderdeel is in zoverre gegrond.
Dictum
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 Luik.
13 februari 2006 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter –
Verslaggever: de h. Echement – Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advocaat-generaal – Advocaat: mr. Heenen.

Nr. 93
3° KAMER - 13 februari 2006

1º ARBEIDSOVEREENKOMST — EINDE — ONTSLAG OM DRINGENDE
REDEN - SCHADELOOSSTELLING - SCHADE - RAMING - LATERE GEBEURTENIS VREEMD AAN HET
MISDRIJF EN DE SCHADE

Elke partij kan de overeenkomst zonder opzegging of vóór het verstrijken van de termijn
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beëindigen om een dringende reden die aan het oordeel van de rechter wordt
overgelaten en onverminderd alle eventuele schadeloosstellingen; om de schade te
ramen die door de beëindiging van de overeenkomst niet vergoed wordt, moet de rechter
zich plaatsen op het tijdstip van zijn uitspraak en daarbij rekening houden met alle
omstandigheden van de zaak die het bestaan en de omvang van die schade kunnen
beïnvloeden, en hoewel de rechter geen rekening kan houden met gebeurtenissen die na
de schade hebben plaatsgegrepen en geen verband houden met de onrechtmatige daad
of met de schade zelf, moet hij daarentegen rekening houden met de omstandigheden
die, hoewel ze geen verband houden met de onrechtmatige daad, de daaruit
voortvloeiende schade beïnvloeden1.(Art. 35, eerste lid, Arbeidsovereenkomstenwet).
(B. T. MAGIC EVENTS Bvba)

ARREST (vertaling)

(A.R. S.05.0089.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, dat op 7 september 2004 is
gewezen door het Arbeidshof te Brussel.
Raadsheer Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
II. MIDDEL
Eiser voert in haar verzoekschrift volgend middel aan:
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 35, eerste lid, van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten;
- de artikelen 1147, 1149, 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het arrest wijst erop dat eiseres haar arbeidsovereenkomst met verweerster om een
dringende reden beëindigd had, aangezien laatstgenoemde haar loon voor de maanden
augustus en september 1999 laattijdig en daarenboven onvolledig had uitbetaald, en
beslist vervolgens dat de schade ten gevolge van dat "onregelmatig ontslag", zoals de
arbeidsrechtbank beslist heeft, beperkt is tot het loon dat ze verloren heeft tot de dag
waarop ze bij een andere werkgever is beginnen te werken, op de volgende gronden:
"Volgens artikel 35 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten
wordt het ontslag om een dringende reden gegeven 'onverminderd alle eventuele schadeloosstellingen';
Volgens (eiseres) moet het bedrag van die schadeloosstelling door analogie worden
bepaald op grond van artikel 39 van de wet van 3 juli 1978, met betrekking tot de opzeggingsvergoeding;
Volgens (verweerster) moeten die schadeloosstellingen gelijk zijn aan het bedrag van
de reële schade. Te dezen is die schade onbestaand, aangezien (eiseres) onmiddellijk
opnieuw werk gevonden heeft;
De schadeloosstellingen die toekomen aan de partij die het ontslag geeft, moeten
bepaald worden volgens het gemeen recht van de contractuele aansprakelijkheid;
Artikel 35 van de wet van 3 juli 1978 bevat geen enkele regel die hiervan afwijkt. Het
legt, meer bepaald, geen forfaitaire herstelwijze op zoals de opzeggingsvergoeding in
1 Zie concl. O.M. in Pas., 2006, nr 93.
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artikel 39 van de wet van 3 juli 1978;
Inzake overeenkomsten is de schade die vergoed moet worden, in het algemeen
dezelfde als die inzake burgerlijke aansprakelijkheid buiten overeenkomst, met dien
verstande dat enkel de voorzienbare schade vergoed kan worden (artikel 1150 van het
Burgerlijk Wetboek);
Om de schade buiten overeenkomst te bepalen, moet de rechter (...) rekening houden
met het tijdstip dat dit van het effectieve herstel zo dicht mogelijk benadert (Cass., 19
januari 1993, Bull., 64), d.w.z. haast met de datum van de uitspraak. Die regel vloeit voort
uit het beginsel van het volledige herstel van de schade (J.-L. Fagnart, De burgerrechtelijke aansprakelijkheid, Dossiers du J.T., nr. 80, p. 90);
Om de contractuele schade te bepalen, moet de rechter eveneens rekening houden met
het tijdstip dat dit van het effectieve herstel zo dicht mogelijk benadert, met dien
verstande dat hij enkel rekening moet houden met de schade die bij het sluiten van de
overeenkomst voorzien kon worden.
De rechter moet dus rekening houden met de gebeurtenissen tussen de datum van de
contractuele fout en de datum van de uitspraak.
Te dezen was (eiseres) reeds in haar opzeggingsperiode toen zij om een dringende
reden ontslagen werd. Zij had dus reeds haar werk en de daaruit voortvloeiende anciënniteit en werkzekerheid verloren, zonder dat dit (verweersters) fout was;
De schade die veroorzaakt is door het onregelmatig ontslag, is dus, zoals de arbeidsrechtbank beslist heeft, beperkt tot het loonverlies tot de datum waarop het werk bij een
andere werkgever is hervat".
Grieven
Artikel 35, eerste lid, van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten
bepaalt dat elke partij de overeenkomst zonder opzegging of vóór het verstrijken van de
termijn kan beëindigen om een dringende reden die aan het oordeel van de rechter wordt
overgelaten en onverminderd alle eventuele schadeloosstellingen.
Zoals het arrest terecht beslist, moeten de in artikel 35 van de wet bedoelde schadeloosstellingen op dezelfde wijze bepaald worden als in extracontractuele aangelegenheden.
Welnu, om de door een onrechtmatige daad veroorzaakte schade te beoordelen, moet de
rechter zich weliswaar plaatsen op het tijdstip van zijn uitspraak, maar kan hij in de regel
geen rekening houden met gebeurtenissen die geen verband houden met de onrechtmatige
daad of met de schade, zelfs al zou de situatie van de benadeelde sinds de onrechtmatige
daad verbeterd zijn (artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek).
Met andere woorden, de rechter kan bij de raming van de schade enkel rekening
houden met een gebeurtenis die na de onrechtmatige daad heeft plaatsgegrepen wanneer
die gebeurtenis niet vreemd is aan de onrechtmatige daad zelf of wanneer die gebeurtenis
geen verband houdt met de onrechtmatige daad doch de daaruit voortvloeiende schade
beïnvloedt.
De omstandigheid dat eiseres opnieuw werk gevonden heeft na de beëindiging van de
overeenkomst door verweersters fout, is een gebeurtenis die vreemd is aan die fout en die
de aan eiseres toegebrachte schade niet beïnvloedt. De fout van verweerster is immers niet
de oorzaak voor het vinden van een nieuwe betrekking. Dat vinden van een nieuwe
betrekking is met andere woorden geen gevolg van de fout.
Het vinden van een nieuwe betrekking heeft de schade van eiseres overigens niet
verminderd, aangezien eiseres, ondanks haar nieuwe betrekking, de lonen niet verkregen
heeft waarop ze tot het einde van de lopende opzeggingsperiode recht had.
Samengevat kon de rechter, bij de beoordeling van de omvang van de door het onrecht-
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matig "ontslag" veroorzaakte schade, geen rekening houden met de inspanningen die
eiseres had gedaan om de gevolgen van de beëindiging van haar overeenkomst op te
vangen.
Het arrest beslist eveneens ten onrechte dat, aangezien "eiseres reeds in haar opzeggingsperiode was toen zij om een dringende reden ontslagen werd (lees : toen de overeenkomst door eiseres om een dringende reden werd beëindigd), de door dat 'ontslag' veroorzaakte schade beperkt moet worden tot de dag waarop het werk bij een andere werkgever
is hervat".
De omstandigheid dat eiseres in haar opzeggingsperiode was toen haar overeenkomst
beëindigd werd, houdt evenmin verband met de fout van verweerster als met de door die
fout veroorzaakte schade. Ze vermindert de schade niet maar maakt het hoogstens mogelijk om de tijdsspanne waarbinnen ze geleden zal worden, in te perken.
Bijgevolg is de beslissing om de schade die door het "onregelmatig ontslag" van eiseres
is veroorzaakt, te beperken tot de datum waarop het werk bij een andere werkgever is
hervat, niet naar recht verantwoord (schending van alle, in de aanhef van het middel
aangewezen wetsbepalingen).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Krachtens artikel 35, eerste lid, van de wet van 3 juli 1978 betreffende de
arbeidsovereenkomsten, heeft de partij die de overeenkomst zonder opzegging of
vóór het verstrijken van de termijn om een dringende reden beëindigt, recht op
schadeloosstelling als zij schade lijdt die door de beëindiging van de overeenkomst niet wordt hersteld.
Om die schade te ramen, moet de rechter zich plaatsen op het tijdstip van zijn
uitspraak en daarbij rekening houden met alle omstandigheden van de zaak die
het bestaan en de omvang van die schade kunnen beïnvloeden. Hoewel hij geen
rekening kan houden met gebeurtenissen die na de schade hebben plaatsgegrepen
en die geen verband houden met de onrechtmatige daad of met de schade zelf,
moet hij daarentegen rekening houden met de gebeurtenissen die, hoewel ze
geen verband houden met de onrechtmatige daad, de daaruit voortvloeiende
schade beïnvloeden.
Het arrest stelt vast dat eiseres, na door verweerster te zijn ontslagen met een
opzeggingstermijn die toen liep, een dringende opzeggingsreden heeft aangevoerd.
Om de schadeloosstelling die verweerster aan eiseres verschuldigd was op
grond van voornoemd artikel 35, eerste lid, te beperken tot het loonverlies tot op
de datum waarop zij het werk bij een andere werkgever hervat heeft, beslist het
arrest dat zij "in een opzeggingsperiode" was toen de schade zich heeft voorgedaan, zodat zij "dus reeds haar werk en de daaruit voortvloeiende anciënniteit en
werkzekerheid had verloren, zonder dat dit [verweersters] fout was".
Het arrest heeft op grond van de op onaantastbare wijze vermelde omstandigheden kunnen oordelen dat het feit dat eiseres opnieuw werk gevonden had, niet
vreemd was aan haar schade, en heeft zijn beslissing bijgevolg naar recht verantwoord.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Dictum
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Het Hof
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiseres in de kosten.
13 februari 2006 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter –
Verslaggever: de h. Storck – Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advocaat-generaal – Advocaat: mr. Bruyn.

Nr. 94
2° KAMER - 14 februari 2006

SPORT - DOPING - SPORTBEOEFENAAR - BEGRIP - DRAAGWIJDTE
Het feit dat iemand zich voorbereidt op een sportmanifestatie of eraan deelneemt, kan zich
uitstrekken in de tijd en zich op allerlei plaatsen voordoen, ook buiten het sportterrein of
de kleedkamer1. (Artt. 2, §3, 43 en 44, Decr. Vl. R. 27 maart 1991)
(V.)

ARREST

(A.R. P.05.1081.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te Gent,
correctionele kamer, van 23 juni 2005.
De eiser voert in een memorie vier middelen aan.
Raadsheer Paul Maffei heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Ambtshalve middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- Artikel 2, aanhef, 3°, zoals van toepassing vóór de wijziging ervan bij artikel
3, 1°, van het decreet van 19 maart 2004, en artikel 44, eerste lid, van het decreet
van 27 maart 1991 inzake medisch verantwoorde sportbeoefening, hierna
genoemd: Dopingdecreet.
1. Het voormelde artikel 2, aanhef, 3°, Dopingdecreet, definieert de sportbeoefenaar als elke persoon die zich voorbereidt op of deelneemt aan een sportmanifestatie.
1 Anders dan het Hof besliste had het O.M. geen ambtshalve middel voorgesteld en de door eiser
ontwikkelde middelen ontmoet om te concluderen tot de verwerping van de voorziening. Zo was het
O.M. van oordeel dat de appelrechters, op grond van de redenen en de vaststellingen die het
bestreden arrest bevatte, hun beslissing naar recht verantwoorden dat eiser niet als sportbeoefenaar in
de zin van artikel 2-3° van het Dopingdecreet kon beschouwd worden.
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Artikel 44, eerste lid, Dopingdecreet bepaalt: "Wanneer de in artikel 43 strafbaar gestelde feiten gepleegd worden door sportbeoefenaars ter gelegenheid van
hun voorbereiding of op hun deelname aan een sportmanifestatie geven ze alleen
aanleiding tot disciplinaire maatregelen".
2. Het feit dat iemand zich voorbereidt op een sportmanifestatie of eraan deelneemt, kan zich uitstrekken in de tijd en zich op allerlei plaatsen voordoen, ook
buiten het sportterrein of de kleedkamer.
3. De appelrechters oordelen dat het artikel 44, eerste lid, Dopingdecreet, niet
van toepassing kan zijn op een dopingpraktijk of een daarmee gelijkgestelde
praktijk, die vastgesteld wordt buiten het sportterrein of de kleedkamer waar de
sportbeoefenaar zich voorbereidt op enige sportmanifestatie.
4. Aldus verantwoorden de appelrechters hun beslissing niet naar recht.
Middelen
5. De middelen die niet tot cassatie zonder verwijzing kunnen leiden,
behoeven geen antwoord.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het
vernietigde arrest.
Laat de kosten ten laste van de Staat.
Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Brussel, correctionele kamer.
14 februari 2006 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Maffei – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaat-generaal –
Advocaten: mrs. L. Deleu, Brussel, J. Maeschalck,Brussel en L. Haubrechts, Brussel.

Nr. 95
2° KAMER - 15 februari 2006

1º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.2 - POLYGRAAFTEST - VERMOEDEN VAN ONSCHULD MISKENNING
2º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - VERHOOR VAN DE INVERDENKINGGESTELDE POLYGRAAFTEST - VERMOEDEN VAN ONSCHULD - MISKENNING
3º BEWIJS — STRAFZAKEN — BEKENTENIS - POLYGRAAFTEST - VERMOEDEN VAN
ONSCHULD - MISKENNING
4º RECHTEN VAN DE MENS — INTERNATIONAAL VERDRAG INZAKE
ECONOMISCHE SOCIALE EN CULTURELE RECHTEN - ARTIKEL 14, §3, G POLYGRAAFTEST - RECHT OP STILZWIJGEN - MISKENNING
5º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - VERHOOR VAN DE INVERDENKINGGESTELDE -
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POLYGRAAFTEST - RECHT OP STILZWIJGEN - MISKENNING
6º BEWIJS — STRAFZAKEN — BEKENTENIS - POLYGRAAFTEST - RECHT OP
STILZWIJGEN - MISKENNING
7º DESKUNDIGENONDERZOEK - GERECHTSDESKUNDIGE - DEFINITIE
8º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - DESKUNDIGENONDERZOEK - GERECHTSDESKUNDIGE DEFINITIE
9º BEWIJS — STRAFZAKEN — ALLERLEI - DESKUNDIGENONDERZOEK GERECHTSDESKUNDIGE - DEFINITIE
10º DESKUNDIGENONDERZOEK - GERECHTSDESKUNDIGE - POLITIEAMBTENAAR VERHOOR MET DE POLYGRAAF
11º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - DESKUNDIGENONDERZOEK - GERECHTSDESKUNDIGE POLITIEAMBTENAAR - VERHOOR MET DE POLYGRAAF
12º BEWIJS — STRAFZAKEN — ALLERLEI - DESKUNDIGENONDERZOEK GERECHTSDESKUNDIGE - POLITIEAMBTENAAR - VERHOOR MET DE POLYGRAAF
13º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - VERHOOR MET DE POLYGRAAF - AANWIJZING DIE HET
ONDERZOEK STUURT - BEWIJSWAARDE - ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE RECHTER
14º BEWIJS — STRAFZAKEN — ALLERLEI - VERHOOR MET DE POLYGRAAF BEWIJSWAARDE - ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE RECHTER
1º, 2° en 3° Wanneer de inverdenkinggestelde zich, na van de speurders alle nodige uitleg
te hebben gekregen, zonder enige dwang of druk aan de polygraaftest onderwerpt,
miskent die bijzondere ondervragingsmethode het vermoeden van onschuld niet1.
4º, 5° en 6° Het verhoor met de polygraaf miskent het recht op stilzwijgen niet van degene
die zich vrijwillig eraan onderwerpt en die op elk ogenblik kan beslissen ermee op te
houden2.
7º, 8° en 9° De gerechtsdeskundige is iemand die wegens zijn vakkennis, doch zonder
lasthebber van de rechter te zijn, door hem is aangesteld om in alle onafhankelijkheid en
onpartijdigheid technisch advies te verstrekken dat de rechter in staat stelt zijn opdracht
te vervullen; hij geeft zijn bevindingen en besluiten pas nadat hij de eed heeft afgelegd
om in eer en geweten, nauwgezet en eerlijk verslag uit te brengen3.
10º, 11° en 12° De speurder die een verhoor afneemt met de polygraaf is geen
deskundige, vermits hij niet de opdracht heeft om de rechter te adviseren, ook al wordt
hem om die test verzocht om reden van zijn bijzondere bekwaamheid4.
13º en 14° Ook al vormen zij een aanwijzing die aan het onderzoek een bepaalde richting
heeft gegeven en bepaalde onderzoeksopdrachten in de loop van het voorbereidend
onderzoek hebben verantwoord, toch worden de gevolgtrekkingen uit een polygraaftest
aan de onaantastbare beoordeling van de rechter overgelaten, die in feite beslist om al
dan niet gevolg eraan te geven naargelang het vertrouwen dat hij in die test stelt5.
(M. T. S. e.a.)

1 Zie concl. O.M.
2 Ibid.
3 Ibid.
4 Ibid.
5 Ibid.
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Conclusie van het openbaar ministerie (vertaling):
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 27 oktober 2005 gewezen door het
Hof van Beroep te Luik, kamer van inbeschuldigingstelling.
Overeenkomstig de artikelen 292bis, en 416, tweede lid, van het Wetboek van
Strafvordering, neemt het Hof, op het onmiddellijk cassatieberoep tegen het
verwijzingsarrest naar het hof van assisen, alleen kennis van de schending van de wetten
betreffende de bevoegdheid van de kamer van inbeschuldigingstelling en van het hof van
assisen, het onderzoek van de nietigheden vermeld in artikel 292bis, tweede lid, van het
Wetboek van Strafvordering, en, als daartoe grond bestaat, de beslissing van de kamer van
inbeschuldigingstelling, in zoverre zij met toepassing van de artikelen 135 en 235bis van
het Wetboek van Strafvordering uitspraak doet.
In zoverre is het cassatieberoep ontvankelijk.
Het eerste middel voert de miskenning aan van het algemeen beginsel van de
eerbiediging van het recht van verdediging, de schending van artikel 56, §1, tweede lid,
van het Wetboek van Strafvordering, van de artikelen 47bis en 57, §2, van het Wetboek
van Strafvordering, en van artikel 6 van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van
de Mens en de Fundamentele Vrijheden.
Eiser verwijt de appelrechters te hebben geoordeeld dat niet werd aangetoond dat de
inverdenkinggestelde, louter wegens de duur van het onderzoek en de beëindiging ervan,
niet meer in staat zou zijn de gegrondheid van de tegen hem ingebrachte beschuldigingen
te betwisten en zijn verweermiddelen voor te dragen.
Eiser geeft niet aan in hoeverre de bestreden beslissing de artikelen 56, §1, tweede lid,
47bis en 57, §2, van het Wetboek van Strafvordering schendt. In zoverre is het middel niet
ontvankelijk bij gebrek aan duidelijkheid.
Het Hof oordeelt dat de regel zoals vastgelegd in artikel 6 van het E.V.R.M., in principe
alleen toepasselijk is op de vonnisgerechten6. Aldus zijn de onderzoeksgerechten, in de
regel, niet onderworpen aan de voorschriften van het voormelde artikel 6 wanneer zij niet
dienen te beslissen over de gegrondheid van een beschuldiging in strafzaken 7 of over
burgerlijke verplichtingen8.
Een meer recente rechtspraak van het Hof van het Hof aanvaardt evenwel de toepassing
van artikel 6.1 E.V.R.M. in het stadium vóór het vonnis, als de niet-inachtneming van de
regels van die bepaling, vooraleer de zaak bij de bodemrechter aanhangig wordt gemaakt,
het eerlijk karakter van het proces ernstig in het gedrang dreigt te brengen9.
Ook al heeft artikel 6 E.V.R.M., op strafrechtelijk vlak, tot hoofddoel een eerlijk proces
te waarborgen voor een "rechterlijke instantie", bevoegd om te beslissen over de
"gegrondheid van de ingestelde vervolging", toch volgt daaruit niet dat het geen belang
stelt in de stadia die aan de vonnisprocedure voorafgaan. Dit geldt voor de "redelijke
termijn" die in de eerste paragraaf wordt bedoeld, en die begint te lopen vanaf de
"vervolging" in de autonome en materiële zin van het woord, en voor het recht van elke
inverdenkinggestelde om zichzelf te verdedigen of zelf een raadsman te kiezen. De wijze
waarop artikel 6, §§1 en 3, c, wordt toegepast tijdens het onderzoek, hangt af van het
bijzonder karakter van de rechtspleging en van de omstandigheden van de zaak. Om te
6 Cass., 15 april 1980, A.C., 1979-1980, nr. 513 ; Cass., 6 feb. 1990, A.C., 1989-1990, nr. 346.
7 Cass., 5 mei 1993, Rev.dr.pén.crim., 1993, p. 868 ; Cass., 23 juli 1996, A.C., 1996, nr. 277 ; Cass.,
2 okt. 1996, A.C., 1996, nr. 349, Rev.rég.dr., 1997, p. 1073 ; Cass., 21 juni 2000, A.C., 2000, nr. 387.
8 Cass., 13 juni 2000, A.C., 2000, nr. 363.
9 Cass., 24 okt. 1997, J.L.M.B., 1998, p. 1324 ; Cass., 6 okt. 1999, J.L.M.B., 2000, p. 843 ; F. KUTY,
"Le droit à un procès équitable au sens de la jurisprudence strasbourgeoise en 1999", J.L.M.B., 2000,
p. 843 e.v. ; Cass., 2 okt. 2002, Rev.dr.pén.crim., 2003, p. 125 en Cass., 2 april 2003,
Rev.dr.pén.crim., 2003, p. 1171.
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weten of het met artikel 6 beoogde resultaat - een eerlijk proces - werd bereikt, moet
rekening gehouden worden met alle interne procedures in de betreffende zaak 10. Hetzelfde
geldt voor het overschrijden van de redelijke termijn die zelfs kan worden vastgesteld
wanneer de nationale gerechten die van de zaak kennis hebben genomen, het onderzoek
met een beslissing tot buitenvervolgingstelling hebben afgesloten of wanneer de zaak zich
nog in de onderzoeksfase bevindt11.
Aldus staat het aan de rechtscolleges om in feite te onderzoeken of de voorschriften van
artikel 6 E.V.R.M. werden nageleefd en, zoniet, om de gevolgen te bepalen die daaraan
moeten worden verbonden12. Aangezien het een feitelijke beoordeling betreft, gaat het
Hof van Cassatie alleen na of de rechter uit zijn vaststellingen het al dan niet
overschrijden van de redelijke termijn heeft kunnen afleiden13.
Te dezen beslissen de appelrechters naar recht dat eiser de waarborgen niet ontnomen
werden die aan het recht van verdediging verbonden zijn, vermits hij voor het hof van
assisen nog vrij de elementen van de beschuldiging zal kunnen tegenspreken, die het
voorwerp moeten uitmaken van een mondelinge rechtspleging op tegenspraak, ter
terechtzitting, en een eventuele teloorgang van de bewijzen wegens het verstrijken van de
termijn, eiser alleen ten goede kan komen.
In zoverre kan het middel volgens mij niet worden aangenomen.
In het tweede middel verwijt eiser de appelrechters te hebben geoordeeld dat de nota
met als opschrift "note de synthèse relative aux indices à charge de M.F." slechts een
werkdocument is dat, ondanks het opschrift, niet aldus kan worden geïnterpreteerd dat die
magistraat geen objectief onderzoek à charge en à décharge zou hebben gevoerd.
Nog in een recent arrest heeft uw Hof, in de volgende bewoordingen, herinnerd aan het
algemeen rechtsbeginsel inzake de onpartijdigheid van de onderzoeksrechter :
"Het algemeen rechtsbeginsel inzake de onpartijdigheid van de rechter is een
grondregel van de rechterlijke organisatie. De essentiële voorwaarde voor de
onpartijdigheid van de onderzoeksrechter bestaat in zijn volledige onafhankelijkheid t.a.v.
de partijen, zodat hij geen schijn van partijdigheid kan wekken bij het onderzoek van de
feiten à charge of à décharge. De onderzoeksrechter houdt nooit op een rechter te zijn die
bij partijen of bij de algemene opinie geen schijn van partijdigheid mag wekken. Geen
enkele omstandigheid ontslaat hem van die verplichting. Wanneer de onderzoeksrechter
die van de zaak heeft kennisgenomen, als getuige is gehoord door de parlementaire
commissie van onderzoek en de inverdenkinggestelden als schuldigen heeft aangewezen,
en zelfs als de appelrechters geen andere tekortkomingen aan de plicht tot onpartijdigheid
te zijnen laste hebben vastgesteld, hebben zij niet zonder miskenning van het algemeen
beginsel inzake de onpartijdigheid van de rechter kunnen beslissen dat de verklaringen
van de onderzoeksmagistraat zijn geschiktheid om een onpartijdig onderzoek te voeren,
niet wettig in het gedrang brengen14."
Het beginsel van de subjectieve onpartijdigheid van de rechter houdt in dat hij geen
"uitgesproken" mening mag uiten over de oplossing van het geschil vooraleer over de
grond van de zaak is beslist. De rechtbank die in haar bewoordingen haar eigen mening
over de schuld van de beklaagde laat uitschijnen, mist aldus onpartijdigheid15.
10 Hof Mensenrechten, 24 nov. 1993, J.T., 1994, p. 495, noot P. LAMBERT, "L'article 6.1, de la
Convention européenne des droits de l'homme et les juridictions d'instruction" ; Hof Mensenrechten,
10 feb. 1995, Série A, nr. 308, §35.
11 Hof Mensenrechten, 15 juli 2002, J.L.M.B., 2002, p. 1406 (arrest Dumoulin t/ België).
12 Zie Cass., 9 dec. 1997, J.T., 1998, p. 792, Journ.proc., 13 nov. 1998, p. 26, R.W., 1998-1999, p.
14, concl. adv.-gen. G. BRESSELEERS.
13 Zie Cass., 5 mei 1987, A.C., 1986-1997, nr. 516.
14 Cass., 7 april 2004, J.T., 2004, p. 541, noot O. KLEES.
15 Cass., 31 mei 1976, A.C., 1976, p. 1082 ; Cass., 30 april 1986, J.L.M.B., 1987, p. 1245.
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De persoonlijke onpartijdigheid van de rechter wordt vermoed zolang het tegendeel niet
is bewezen16 en de subjectieve onpartijdigheid wordt in concreto beoordeeld17.
Uit het dossier blijkt dat de onderzoeksrechter op 12 februari 2003, een nota heeft
opgesteld met als opschrift "note de synthèse relative aux indices à charge de M.F." (stuk
814).
Zoals die nota aangeeft had zij alleen de bedoeling de gegevens à charge en niet à
décharge over te nemen.
Er dient opgemerkt dat die nota op 12 februari 2003 werd opgemaakt, d.i. daags vóór
het verhoor van de inverdenkinggestelde door de onderzoeksrechter.
Het verhoor van de inverdenkinggestelde over de feiten behoort tot het recht van
verdediging en heeft tot doel de inverdenkinggestelde de mogelijkheid te bieden zijn
versie van de feiten uiteen te zetten en te antwoorden op de gegevens à charge die in het
kader van het onderzoek zijn vergaard18. Bijgevolg geeft de rechter die met het oog op het
verhoor van de inverdenkinggestelde, een overzicht opmaakt van de tijdens het onderzoek
vergaarde gegevens à charge, zijn onpartijdigheid niet op, vermits het verhoor van de
inverdenkinggestelde juist tot doel heeft om laatstgenoemde de mogelijkheid te bieden die
gegevens te weerleggen of te beantwoorden.
Bijgevolg kan het middel volgens mij niet worden aangenomen.
In het derde middel verwijt eiser de bestreden beslissing dat zij de polygraaftest die in
het kader van het onderzoek heeft plaatsgevonden, niet heeft afgewezen.
Wat dat betreft, voert eiser vijf elementen aan :
- de polygraaftest is een deskundigenonderzoek, zodat de speurder die de test heeft
afgenomen, de eed zou moeten afleggen ;
- de partijen hebben noch de gegevens noch de resultaten van de test kunnen
tegenspreken ;
- de test is een pressiemiddel om bekentenissen te verkrijgen ;
- hij betwist de wettigheid van de test ;
- hij betwist de betrouwbaarheid van de test.
De polygraaf is een toestel dat de wijzigingen registreert van een aantal lichamelijke
functies (hartslag, ademhaling, bloeddruk, transpiratie, gespannenheid, bewegingen ...),
die alle in meerdere of mindere mate aan de controle van de wil ontsnappen en die het
mogelijk maken de mate van emotie van een persoon in een welbepaalde situatie te
meten19. Aangezien de leugen een mogelijke oorzaak van emotie is die meetbare
wijzigingen kan veroorzaken, zou dit toestel het mogelijk maken de waarachtigheid van
de verklaringen in te schatten van de persoon die de polygraaftest ondergaat20.
Op technisch vlak analyseert de polygrafist op grond van de registratie via specifieke
receptoren de verschillende fysiologische reacties van de betrokkene tijdens zijn verhoor.
De veranderende reacties, waarop betrokkene, in principe, geen rechtstreekse controle
heeft (hartslag, bloeddruk, ademhaling, transpiratie, bloedvolume, enz.), vormen
16 Cass., 24 sep. 1986, A.C., 1986-1987, nr. 48, J.T., 1986, p. 667 ; Hof Mensenrechten, 25 juni
1992, arrest Thorgeison, geciteerd door P. LAMBERT, "Vers un assouplissement de la notion
d'impartialité objective", J.T., 1993, p. 390.
17 Cass., 15 dec. 2004, J.T., 2005, p. 4 (in zake Dutroux e.a.).
18 H.-D. BOSLY en D. VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale, Brussel, Die Keure, 2005, p.
866.
19 B. RENARD, "Quand l'expression de la vérité est attribuée au corps - Etat des lieux et quelques
questionnements sur la légitimité de l'utilisation du polygraphe en procédure pénale", in A. LERICHE
(o.l.v.), La criminalistique, du mythe à la réalité quotidienne, Brussel, Kluwer, 2002, p. 365.
20 Ibid.
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aanwijzingen die bij de evaluatie van de geloofwaardigheid van de antwoorden,
geïnterpreteerd zullen worden.
In het begin dat de polygraaf in België werd gebruikt, nam dit de vorm aan van een
gerechtelijk deskundigenonderzoek waarbij de buitenlandse (Canadese) technicus als
deskundige werd aangewezen. Nadien werden Belgische speurders in die techniek
opgeleid en passen zij momenteel zelf de polygraaftest toe.
Volgens mij is de polygraaftechniek geen deskundigenonderzoek met het oog op het
bewijzen van leugen of waarheid (de term "leugendetector" is dus niet gepast). Het is
veeleer een bijzondere techniek van politieverhoor21.
De gerechtsdeskundige is immers iemand die wegens zijn technische of
wetenschappelijke kennis, door een magistraat belast wordt met een duidelijk omschreven
deskundigenopdracht. De deskundige is niet de lasthebber van de rechter die hem aanstelt.
Hij is onafhankelijk van laatstgenoemde en hij voert zijn opdracht gewetensvol en
nauwgezet uit, volgens de regels van zijn vak of techniek22. Evenals de rechter moet de
deskundige onpartijdig zijn en kan hij gewraakt worden23.
De politieambtenaar die in het kader van een onderzoek vaststellingen en analyses
verricht, heeft niet de hoedanigheid van deskundige24. Aldus werd beslist dat de mening of
het oordeel van de officieren van de gerechtelijke politie in hun processen-verbaal, alsook
het resultaat van hun bevindingen, geen deskundigenadvies zijn25.
In zijn arrest van 5 maart 200326 oordeelt het Hof impliciet dat de polygraaf een
technisch hulpmiddel is dat kan samengaan met een verhoor.
In dezelfde zin omschrijft de ministeriële omzendbrief betreffende het gebruik van de
polygraaf in de strafrechtspleging27, het verhoor dat met behulp van de polygraaf is
verricht als "een bijzondere vorm van politieverhoor, gericht op het achterhalen van de
waarheid".
Vermits de polygraaftest geen deskundigenonderzoek is, dient de speurder die de test
afneemt niet de deskundigeneed af te leggen. In zoverre het middel het tegendeel
aanvoert, faalt het naar recht.
Wat betreft de eerbiediging van het recht op tegenspraak, oordeelt het Europees Hof dat
dit recht "implique en principe la faculté pour les parties à un procès, pénal ou civil, de
prendre connaissance de toute pièce ou observation présentée au juge, même par un
magistrat indépendant, en vue d'influencer sa décision, et de la discuter"28.
In dat verband heeft uw Hof geoordeeld dat geen enkele schending van artikel 6.1
E.V.R.M. kan worden afgeleid uit de omstandigheid alleen dat een verhoor, zelfs met
behulp van een polygraaf, tijdens het voorbereidende onderzoek niet op tegenspraak is
21 Zie hierover, B. RENARD, op.cit., p. 383.
22 M. FRANCHIMONT, A. JACOBS en A. MASSET, Manuel de procédure pénale, Luik, Collection
scientifique de la faculté de droit de Liège et Jeune Barreau de Liège, 1989, p. 794.
23 H.-D. BOSLY en D. VANDERMEERSCH, op.cit., p. 1344.
24 H.-D. BOSLY en D. VANDERMEERSCH, op.cit., p. 413-414. Het proces-verbaal van het laboratorium
van wetenschappelijke politie van de federale politie dat tien punten van overeenkomst opmerkt
tussen de vingerafdrukken die binnen een bompakket zijn aangetroffen en de vingerafdrukken van
degene die ervan verdacht wordt het tuig dat in handen van de geadresseerde is ontploft, te hebben
vervaardigd, is geen deskundigenonderzoek (J. DE CODT, "Preuves criminalistiques et vérité
judiciaire", J.T., 2005, p. 208.
25 Cass., 11 aug. 1988, A.C., 1987-1988, nr. 691.
26 Cass., 5 maart 2003, A.R. P.03.0010.F, nr. 151, J.T., 2003, p. 464.
27 Omzendbrief nr. COL 3/2003 van 6 mei 2003 van het College van Procureurs-generaal bij de
Hoven van Beroep, geciteerd door H.-D. BOSLY en D. VANDERMEERSCH, op.cit., p. 413-414.
28 Hof Mensenrechten, 9 nov. 2000, §34 ; P. MANDOUX en M. PREUMONT, Procédure pénale, Brussel,
P.U.B., 2001-2002, vol. 1, p. 24.
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verricht, aangezien de betwiste verklaring en de resultaten van de daarbij horende test deel
uitmaken van een dossier waarover de partijen vrij tegenspraak hebben kunnen voeren29.
Hier dient te worden opgemerkt dat het verhoor met de polygraaf, in de regel, integraal
wordt opgenomen en onderworpen is aan de voorschriften van artikel 112ter, van het
Wetboek van strafvordering betreffende verhoren met behulp van audiovisuele media30.
Die volledige opname verleent transparantie aan de test betreffende de omstandigheden
waarin hij werd afgenomen, zodat die aan een later kritisch onderzoek door de partijen en
de rechter kunnen worden onderworpen.
In zoverre heeft de bestreden beslissing, na een feitelijke beoordeling, kunnen oordelen
dat eiser alle noodzakelijke uitleg had gekregen en de kans had gehad om alle
opmerkingen te maken die hij noodzakelijk achtte. In zoverre het middel kritiek oefent op
die feitelijke beoordeling, is het niet ontvankelijk.
Het verwijt dat de polygraaf als pressiemiddel zou worden aangewend om
bekentenissen te verkrijgen, moet worden onderzocht in het licht van het recht op
stilzwijgen dat iedere inverdenkinggestelde heeft.
Het recht op stilzwijgen en de eerbiediging van andermans fysieke en psychische
integriteit vereisen volgens mij dat de polygraaf alleen op vrijwillige basis kan worden
aangewend. Iedere vorm van druk is verboden en de weigering van de betrokkene om de
test te ondergaan mag geen negatieve gevolgen hebben.
Teneinde het recht op stilzwijgen van iedere verdachte of beschuldigde te eerbiedigen,
zijn in de polygraaftest verschillende waarborgen ingebouwd :
- de betrokkene moet met kennis van zaken zijn toestemming verlenen om de test te
ondergaan. Die toestemming wordt bij het begin van de test bevestigd door het
ondertekenen van een verklaring volgens welke de persoon vrij instemt met de
polygraaftest en dat de confrontatie gefilmd en opgenomen wordt31;
hij wordt ingelicht over zijn rechten die eveneens in de verklaring worden
opgenomen. Naast de eerbiediging van de vereisten bepaald in de artikelen 47bis en
70bis, Sv.32, gaat het voornamelijk om de volledige vrijheid om de test niet te ondergaan,
het recht om op ieder ogenblik een advocaat te raadplegen en het recht om op elk ogenblik
de test te onderbreken33.
De test is m.i. geen schending van het recht op stilzwijgen vermits de persoon zich
vrijwillig en met kennis van zaken eraan onderwerpt en deze op ieder ogenblik kan
beëindigen. Daarenboven krijgen de rechter en de verdediging, via de audiovisuele
registratie, de mogelijkheid om te controleren of de betrokkene zich vrijwillig aan de
polygraaf heeft onderworpen en of de test regelmatig is verlopen.
Wat de legaliteit van de test betreft, kent ons recht aan de politie- en gerechtelijke
overheid de mogelijkheid toe om, als daartoe grond bestaat en onder de voorwaarden en
op de wijze die bij wet zijn vastgelegd, ieder onderzoeksmiddel aan te wenden dat niet bij
wet verboden is en dat niet onverenigbaar is met de loyaliteit van de rechtspleging, met de
grondrechten en met de grondbeginselen.
Daarenboven geldt in ons bewijsrecht de regel van de vrije toelaatbaarheid van de
bewijsmiddelen : in beginsel is elk bewijselement toegestaan op voorwaarde dat het
29 Cass., 5 maart 2003, A.R. P.03.0010.F, nr. 151, J.T., 2003, p. 464.
30 Omzendbrief nr. COL 3/2003 van 6 mei 2003 van het College van Procureurs-generaal bij de
Hoven van Beroep, geciteerd door H.-D. BOSLY en D. VANDERMEERSCH, op.cit., p. 415.
31 B. RENARD, op.cit., p. 367.
32 Ministeriële omzendbrief betreffende het gebruik van de polygraaf in de strafrechtspleging,
geciteerd door H.-D. BOSLY en D. VANDERMEERSCH, op.cit., p. 414.
33 B. RENARD, op.cit., p. 367.
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rationeel is34. Wat dat betreft luidt artikel 3 van het ontwerp van het Wetboek van
Strafprocesrecht als volgt35:
"het bewijs mag worden geleverd door alle wettelijke middelen, met uitsluiting van
middelen die niet verenigbaar zijn met de loyauteit van de rechtspleging en de algemene
rechtsbeginselen.
De wet kan bijzondere vormen van bewijslevering bepalen".
Bijgevolg verbiedt m.i., in de huidige stand van ons recht, geen enkele wettelijke
bepaling noch algemeen rechtsbeginsel de polygraaftest. In zijn arrest van 5 maart 200336,
heeft het Hof het overigens niet nodig geoordeeld om deze techniek te verbieden.
Ten slotte, wat de bewijswaarde van de test betreft, is het hier een kwestie die vooral
het vonnisgerecht aangaat37: krachtens het beginsel van de vrije beoordeling van het
bewijs, dient de rechter tot zijn overtuiging te komen op grond van de feitelijke
beoordeling van de bewijselementen die hem regelmatig werden voorgelegd zonder dat
hij gehouden is door het ene bewijs boven het andere38.
Ook al mag de betrouwbaarheid en de bewijswaarde van de polygraaftest aanvechtbaar
zijn39, toch kan dit het verbod van de test in de voorbereidende fase van het strafproces
niet rechtvaardigen.
In elk geval kan men hier het onderscheid toepassen tussen bewijs en inlichting dat
door het Hof van Cassatie is vastgelegd in zijn arrest van 30 mei 1995 40. De inlichting
heeft als dusdanig geen bewijswaarde maar is een informatie die tot het ontdekken of
verkrijgen van andere bewijselementen kan leiden. De polygraaftest is op zijn minst een
aanwijzing die, in onderhavig geval, de richting van het onderzoek in deze of gene
richting heeft bepaald of die het verrichten van bepaalde onderzoeksverrichtingen heeft
gerechtvaardigd. Daarom moet het verhoor met de polygraaf zich in het dossier bevinden,
ook al oordeelt men later dat bij gebrek aan voldoende betrouwbaarheid het niet als
schuldbewijs in aanmerking kan komen.
Bijgevolg heeft de bestreden beslissing regelmatig kunnen beslissen dat er geen grond
was om de stukken die op het gebruik van de polygraaf betrekking hebben, uit het dossier
34 Ph. TRAEST, Het bewijs in strafzaken, Gent, Mys & Breesch, 1992, p. 152-159 ; C. DE VALKENEER,
La tromperie dans l'administration de la preuve pénale, Brussel, Larcier, 2000, p. 81 e.v.
35 Tekst aangenomen door de Senaat, Gedr.st., Senaat, gew.z., 2005-2006, 3-450/21, p. 3.
36 Cass., 5 maart 2003, A.R. P.03.0010.F, nr. 151, J.T., p. 464.
37 In een arrest van 13 juni 2000 (Rev.dr.pén.crim., 2000, p. 1079, noot C. MICHAUX, J.-P. RAYNAL en
J.-C. LACROIX), heeft de kamer van inbeschuldigingstelling van het Hof van Beroep te Bergen
geoordeeld dat de resultaten van een in gunstige omstandigheden door een polygrafist uitgevoerde
test, aanwijzingen van schuld kunnen uitmaken in het kader van de beoordeling van de handhaving
van de voorlopige hechtenis ; contra : Brussel, 22 sep. 2000, J.L.M.B., 2001, p. 267, noot A. JACOBS.
38 M. FRANCHIMONT, A. JACOBS en A. MASSET, op.cit., p. 763.
39 Zie hierover, Bergen (k.i.) 31 mei 2001, J.T., 2004, p. 480, noot D. B OSQUET en C.POIRE ; A. VRIJ,
"Liegen en misleiden tijdens het verhoor : kan de polygraaf een oplossing bieden ?", Actuele thema's
uit het strafrecht en de criminlogie,, Leuven, Universitaire Pers Leuven, 2004, p. 195-206 ; D.
BOSQUET, "Le polygraphe", in Actualités de droit pénal et de procédure pénale, Brussel, Uitg. Jeune
Barreau de Bruxelles, 2001, p. 171 tot 187 ; H.-D. BOSLY en D. VANDERMEERSCH, Droit de procédure
pénale, Brussel, Die Keure, 2005, p. 415-416.
40 Cass., 30 mei 1995, Rev.dr.pén.crim., 1996, p. 118. Het arrest in kwestie betrof een onderzoek dat
werd geopend op grond van inlichtingen die spontaan door een buitenlandse autoriteit werden
medegedeeld, die deze zelf onrechtmatig leek te hebben verkregen. Het Hof heeft naar aanleiding
hiervan onderstreept dat de kwestie van het bewijs van een misdrijf moet onderscheiden worden van
de mededeling ervan, met de precisering dat in het laatste geval, het aan het bevoegde openbaar
ministerie staat om te oordelen welk gevolg hieraan moet worden gegeven en of het mogelijk lijkt
om een rechtmatig bewijs ervan te verkrijgen (zie hierover ook C. D E VALKENEER, Manuel de
l'enquête pénale, 2de uitg., Brussel, Larcier, 2005, p. 83-85).
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te verwijderen.
Het middel kan m.i. niet worden aangenomen.
Voor het overige zijn de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen in acht genomen en is de beslissing overeenkomstig de wet gewezen.
Ik besluit bijgevolg tot verwerping van het cassatieberoep.
ARREST (vertaling)

(A.R. P.05.1583.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 27 oktober 2005 gewezen
door het Hof van Beroep te Luik, kamer van inbeschuldigingstelling.
Eiser voert drie middelen aan in een memorie, waarvan een voor eensluidend
verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft een schriftelijke conclusie
neergelegd.
Op de terechtzitting van 15 februari 2006 heeft raadsheer Frédéric Close
verslag uitgebracht en heeft advocaat-generaal Damien Vandermeersch geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
A. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing die eiser naar het
hof van assisen verwijst :
(...)
Over het derde middel :
Ook al vormen zij een aanwijzing die aan het onderzoek een bepaalde richting
heeft gegeven en bepaalde onderzoeksopdrachten in de loop van het voorbereidend onderzoek hebben verantwoord, toch worden de gevolgtrekkingen uit een
polygraaftest aan de onaantastbare beoordeling van de rechter overgelaten, die in
feite beslist om al dan niet gevolg eraan te geven naargelang het vertrouwen dat
hij in die test stelt.
De gerechtsdeskundige is iemand die wegens zijn vakkennis, doch zonder lasthebber van de rechter te zijn, door hem wordt aangeduid om in alle onafhankelijkheid en onpartijdigheid technisch advies te verstrekken dat die rechter in staat
stelt zijn opdracht te vervullen. Hij geeft zijn bevindingen en besluiten pas nadat
hij de eed heeft afgelegd om in eer en geweten, nauwgezet en eerlijk verslag uit
te brengen. Hieruit volgt dat de speurder die een verhoor afneemt met de polygraaf geen deskundige is, vermits hij niet de opdracht heeft om de rechter te
adviseren, ook al wordt hem om die test verzocht om reden van zijn bijzondere
bekwaamheid.
In zoverre het middel enerzijds aanvoert dat een bijzondere wettelijke bewijswaarde wordt toegekend aan een verhoor met polygraaf en, anderzijds, dat de
speurder die daartoe overgaat de eed van de deskundige moet afleggen, faalt het
naar recht.
Het gebruik van die bijzondere ondervragingsmethode miskent het recht op
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stilzwijgen niet van degene die zich vrijwillig eraan onderwerpt en die op elk
ogenblik kan beslissen ermee op te houden.
De kamer van inbeschuldigingstelling heeft niet alleen vastgesteld dat eiser
zich aan de test met de polygraaf heeft onderworpen "zonder de minste dwang of
druk" nadat hij, "in elk stadium van het verloop, alle noodzakelijke uitleg
vanwege de speurders heeft gekregen", doch ook dat "bij de aanvang van het
onderzoek [hij] spontaan [had] verzocht om [eraan] te worden onderworpen".
In zoverre het middel aanvoert dat de test met de polygraaf artikel 14.3.g van
het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten schendt en
het vermoeden van onschuld miskent, kan het niet worden aangenomen.
Voor het overige, in zoverre het middel aanvoert dat eiser de gegevens van de
test met de polygraaf niet heeft kunnen tegenspreken, noch de gevolgtrekkingen
die de speurder eruit heeft opgemaakt aangaande de oprechtheid van zijn verklaring, oefent het kritiek uit op de feitelijke beoordeling van de kamer van inbeschuldigingstelling en is het, bijgevolg, niet ontvankelijk.
Het ambtshalve toezicht
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn
in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
B. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing tot gevangenneming
Het arrest vaardigt een gevangenneming uit maar zegt dat er geen grond is om
die onmiddellijk ten uitvoer te leggen. Het cassatieberoep is dus bij gebrek aan
belang niet ontvankelijk.
Dictum,
Het Hof
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiser in de kosten.
15 februari 2006 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Close – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. M. Kauten, Aarlen en N. Lequeux, Aarlen.

Nr. 96
2° KAMER - 15 februari 2006

1º UITLEVERING - PASSIEVE UITLEVERING - BUITENLANDS AANHOUDINGSBEVEL UITVOERBAARVERKLARING - ONDERZOEKSGERECHTEN - OPDRACHT
2º ONDERZOEKSGERECHTEN - PASSIEVE UITLEVERING - BUITENLANDS
AANHOUDINGSBEVEL - UITVOERBAARVERKLARING - OPDRACHT
3º UITLEVERING - POLITIEK MISDRIJF - BEGRIP
4º POLITIEK MISDRIJF - POLITIEK MISDRIJF EN RECHT VAN UITLEVERING - BEGRIP
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5º UITLEVERING - POLITIEK MISDRIJF - BEGRIP - FEIT DAT ZWARE GEWELDDADEN TEGEN
PERSONEN MET ZICH MEEBRENGT

6º POLITIEK MISDRIJF - POLITIEK MISDRIJF EN RECHT VAN UITLEVERING - BEGRIP - FEIT DAT
ZWARE GEWELDDADEN TEGEN PERSONEN MET ZICH MEEBRENGT

7º UITLEVERING - POLITIEK MISDRIJF - BEGRIP - VERENIGING MET HET OOG OP HET
VOORBEREIDEN EN PLEGEN VAN DADEN VAN TERRORISME

8º POLITIEK MISDRIJF - POLITIEK MISDRIJF EN RECHT VAN UITLEVERING - BEGRIP VERENIGING MET HET OOG OP HET VOORBEREIDEN EN PLEGEN VAN DADEN VAN TERRORISME
9º VERENIGING VAN BOOSDOENERS - VERENIGING MET HET OOG OP HET
VOORBEREIDEN EN PLEGEN VAN DADEN VAN TERRORISME - POLITIEK MISDRIJF EN RECHT VAN
UITLEVERING

1º en 2°Het toezicht dat het onderzoeksgerecht moet houden op de uitvoerbaarverklaring
van het internationaal aanhoudingsbevel, bestaat erin om na te gaan of de feiten
beantwoorden aan het uitleveringsverdrag dat met de verzoekende Staat is gesloten en
of ze krachtens de twee betrokken wetgevingen strafbaar zijn; ongeacht of de aanduiding
ervan verschilt1.
3º en 4° De Uitleveringswet verstaat onder politiek misdrijf alleen de feiten die rechtstreeks
het politiek stelsel en de politieke orde van een bepaald land aantasten2. (Art. 6,
Uitleveringswet 1833)
5º en 6°Art. 6 Uitleveringswet is niet van toepassing op feiten die, wat ook het doel moge
zijn dat de dader nastreeft en ongeacht de politieke vorm van het land waar het feit is
gepleegd, met name zware gewelddaden tegen personen met zich kunnen meebrengen3.
7º, 8° en 9° Kunnen niet beschouwd worden als politieke misdrijven in de zin van art. 6
Uitleveringswet, de feiten van deelneming aan een vereniging die is opgericht met het
oogmerk om terroristische daden voor te bereiden en te plegen vermits dergelijke feiten
het opzettelijk in gevaar brengen van menselijk leven met zich mee kunnen brengen,
door geweld, vernieling of ontvoering, met als doel een bevolking zwaar te intimideren of
een openbare macht of een internationale organisatie onterecht te verplichten een daad
te stellen of zich daarvan te onthouden4.
(E.H.)

Conclusie van het openbaar ministerie (vertaling):
Aan de tweede kamer van het Hof van Cassatie,
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 22 november 2005 op verwijzing
gewezen door het Hof van Beroep te Luik, kamer van inbeschuldigingstelling, ten gevolge
van een arrest van het Hof van 19 oktober 2005.
A.
Voorafgaande rechtspleging
De Marokkaanse overheid vordert de uitlevering van eiser op grond van een
authentieke uitgifte van een bevel tot aanhouding dat op 3 oktober 2003 tegen hem is
uitgevaardigd door de procureur-generaal bij het Hof van Beroep te Rabat (Marokko),
wegens feiten van deelneming aan een vereniging met het oogmerk om terroristische
daden voor te bereiden en te plegen, het inzamelen van fondsen bestemd om terroristische
daden te plegen en het plegen van valsheid in bepaalde administratieve akten en gebruik
1 Zie concl. O.M.
2 Ibid.
3 Ibid.
4 Ibid.
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van valse stukken.
Bij beschikking van 31 mei 2005 heeft de raadkamer van de Rechtbank van Eerste
Aanleg te Brussel het bevel tot aanhouding van 3 oktober 2003, uitvoerbaar verklaard.
Eiser heeft op 1 juni 2005, tegen die beschikking hoger beroep ingesteld.
De kamer van inbeschuldigingstelling heeft bij arrest van 13 september 2005 over dit
hoger beroep uitspraak gedaan.
Bij arrest van 19 oktober 2005 heeft het Hof het arrest van 13 september 2005
vernietigd en de zaak verwezen naar het Hof van Beroep te Luik, kamer van
inbeschuldigingstelling.
Bij arrest van 22 november 2005 heeft het voormelde hof van beroep het hoger beroep
van eiser ontvankelijk doch niet gegrond verklaard. Deze beslissing wordt hier bestreden.
Eiser voert twee middelen aan in een memorie die op 28 november 2005 is neergelegd.
B.
Onderzoek van het cassatieberoep
Het eerste middel voert de schending aan van artikel 6 van de Wet van 1 oktober 1833
op de uitleveringen, van artikel 1 van de Uitleveringswet van 15 maart 1874, en van de
artikelen 2.1 en 10.2.c van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en het
Koninkrijk Marokko van 27 februari 1959 betreffende de uitlevering.
Eiser verwijt de bestreden beslissing dat het de beschikking van de raadkamer bevestigt
waarbij het buitenlands bevel tot aanhouding uitvoerbaar wordt verklaard, zonder dat een
afschrift bij het dossier werd gevoegd van de wettelijke bepalingen naar Marokkaans
recht, die toepasselijk zijn op de kwalificaties die de appelrechters naar Belgisch recht in
aanmerking nemen.
Bij uitlevering heeft de toezending door de verzoekende buitenlandse overheid van een
afschrift van de toepasselijke wettelijke bepalingen tot doel de Belgische gerechten in
staat te stellen om, enerzijds, te waken over de eerbiediging van de voorwaarde van de
dubbele strafbaarstelling en, anderzijds, om na te gaan of het feit een misdrijf is waarvoor
de toepasselijke uitleveringsovereenkomst de uitlevering toestaat.
Artikel 1, §2, van de Wet van 15 maart 1874, gewijzigd bij Wet van 31 juli 1985 en de
in het onderhavige geval toepasselijke uitleveringsovereenkomsten5 vereisen immers dat
de feiten die tot uitlevering aanleiding kunnen geven zowel krachtens het Belgisch recht
als krachtens de wetgeving van het verzoekende land strafbaar zijn (de vereiste van de
dubbele strafbaarstelling). Daarenboven moet de Belgische overheid in casu nagaan of het
feit, zowel ten aanzien van de Marokkaanse als van de Belgische wet, strafbaar is met een
vrijheidsberovende straf waarvan de maximumduur twee jaar overtreft6 en of dat feit in de
lijst van artikel 2 van de Overeenkomst van 27 februari 1959 betreffende uitlevering en
wederzijdse rechtshulp in strafzaken tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk
Marokko, is opgenomen.
Om aan de dubbele strafbaarstelling te voldoen, wordt niet vereist dat de kwalificatie in
de beide landen identiek is: het volstaat dat de feiten in de beide wetgevingen, ongeacht
hun kwalificatie, onder de strafwet vallen.
5 De Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk Marokko betreffende uitlevering
van 7 juli 1997 werd van kracht op 1 mei 2005, d.i. na de datum van de ten laste gelegde feiten en het
indienen van het verzoek tot uitlevering. Bij wijze van overgangsmaatregel, lijkt me dat de
grondvoorwaarden van de uitlevering die in die overeenkomst zijn bepaald en die van de
Overeenkomst betreffende uitlevering en wederzijdse rechtshulp in strafzaken tussen het Koninkrijk
België en het Koninkrijk Marokko van 27 februari 1959, te dezen cumulatief moeten worden
toegepast.
6 Dit is de strafdrempel die in de Overeenkomst van 7 juli 1997 is vastgelegd, en die hoger is dan die
welke bij de Overeenkomst van 27 februari 1959 werd vastgelegd.
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De rechter moet nagaan of de feiten waarvoor de uitlevering wordt gevraagd in België
strafbaar zijn, rekening gehouden met de mogelijkheid om voor die feiten vervolgingen in
te stellen op grond van de kwalificatie die in Belgisch recht eraan wordt gegeven. Die
beoordeling slaat niet op de schuld van de inverdenkinggestelde aan die feiten en de
rechter moet geen rekening houden met de rechtvaardigingsgronden, de
verschoningsgronden en bijzondere schulduitsluitingsgronden die door de
inverdenkinggestelde worden aangevoerd7.
In zoverre lijkt het middel het feit en de kwalificatie ervan te verwarren.
Zoals hierboven gepreciseerd, dienden de Belgische onderzoeksgerechten dus in het
kader van de rechtspleging van het exequatur, enerzijds na te gaan of het feit, met de
respectieve kwalificaties die het Belgisch en het Marokkaans recht eraan geven, strafbaar
was met een vrijheidsberovende straf waarvan de maximumduur twee jaar overtreft
(dubbele strafbaarstelling en strafdrempel) en in de lijst van artikel 2 van de voormelde
Overeenkomst van 27 februari 1959, was opgenomen.
Uit de bestreden beslissing blijkt dat de appelrechters dit hebben onderzocht. Zij
hebben enerzijds geoordeeld dat de feiten die in het verzoek tot uitlevering naar
Marokkaans recht waren gekwalificeerd, naar Belgisch recht, zoals het ten tijde van de
tenlastegelegde feiten van toepassing was, konden worden gekwalificeerd, zoals met
name lidmaatschap van een vereniging met het oog op het plegen van een aanslag tegen
personen of eigendommen en valsheid en gebruik van valse stukken, misdrijven die
luidens de artikelen 196, 197 en 322 tot 325 van het Strafwetboek strafbaar zijn. Zij
hebben anderzijds vastgesteld dat die feiten vielen onder die welke in de punten 8°, 9° en
23° van artikel 2 van de Overeenkomst van 27 februari 1959 zijn bepaald.
Zij dienden daarenboven niet te onderzoeken of de kwalificaties naar Belgisch recht
beantwoordden aan vergelijkbare telastleggingen naar Marokkaans recht, vermits de
Marokkaanse overheid de feiten in het verzoek tot uitlevering reeds ten aanzien van haar
eigen recht omschreven had.
Bijgevolg lijkt de bestreden beslissing geen tegenstrijdigheid in te houden en maakt ze
volgens mij een juiste toepassing van de wettelijke en verdragsbepalingen die door eiser
zijn aangevoerd.
Het middel lijkt mij niet te kunnen worden aangenomen.
In het eerste onderdeel van het tweede middel verwijt eiser de bestreden beslissing te
oordelen dat de feiten waarvoor Marokko zijn uitlevering vraagt geen politieke of met een
politiek misdrijf samenhangende misdrijven zijn.
Artikel 6 van de Wet van 1 oktober 1833 bepaalt dat in de uitleveringsverdragen
uitdrukkelijk zal worden bedongen dat de vreemdeling niet zal mogen worden vervolgd of
gestraft wegens een vóór de uitlevering gepleegd politiek misdrijf, noch wegens een met
een dergelijk misdrijf samenhangend feit. Overeenkomstig deze bepaling, werd de
uitzondering voor politieke misdrijven in de uitleveringsverdragen met het Koninkrijk
Marokko opgenomen (art. 3.1 van de Overeenkomst van 27 februari 1959 betreffende
uitlevering en wederzijdse rechtshulp in strafzaken tussen het Koninkrijk België en het
Koninkrijk Marokko en art. 3.1 van de Overeenkomst van 7 juli 1997 tussen het
Koninkrijk België en Marokko betreffende de uitlevering).
Noch de Grondwetgever noch de nationale wetgever hebben van het politieke misdrijf
een definitie gegeven. Dit lijkt te maken te hebben met de vrees voor, hetzij een
ondoordachte inperking van bepaalde waarborgen, hetzij de uitbreiding ervan buiten hun
gewettigde gronden8.
7 Cass., 11 april 2000, A.C., 2000, AR P.00.0407.N, nr. 246.
8 F. TULKENS en M. van de KERCHOVE, Introduction au droit pénal, Brussel, Kluwer, 2005, p. 291.
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Het Hof van Cassatie heeft zich reeds herhaaldelijk over de draagwijdte van het politiek
misdrijf in de zin van artikel 150 van de Grondwet, kunnen uitspreken. Volgens het Hof
kan een misdrijf slechts een politiek misdrijf zijn indien het, uit de aard van het misdrijf
zelf, noodzakelijk bestaat in een rechtstreekse aantasting van de politieke instellingen in
hun bestaan, hun inrichting of hun werking, of indien het werd gepleegd met het oogmerk
om zulke aantasting op de politieke instellingen te plegen en het feit, gelet op de
bijzondere omstandigheden waaronder het gepleegd wordt, rechtstreeks zulk een
aantasting tot gevolg heeft of kan hebben9.
Aldus wordt een misdrijf naar gemeen recht alleen een politiek misdrijf, in de zin van
artikel 150 van de Grondwet, op voorwaarde dat het de materiële en morele bestanddelen
die eigen zijn aan het politieke misdrijf, verenigt: de feiten, gelet op de bijzondere
omstandigheden van de zaak waarin zij zijn gepleegd, moeten van aard zijn om
rechtstreeks de politieke instellingen in het gedrang te brengen (materieel bestanddeel) en
de dader moet gehandeld hebben met het oogmerk om dit uitzonderlijke doel te
verwezenlijken (moreel bestanddeel)10.
Bijgevolg vereist een politiek misdrijf dat de politieke orde van de Staat rechtstreeks
aangevallen wordt, in de zin dat de politieke schade het rechtstreeks gevolg moet zijn van
het gepleegde misdrijf. A contrario, ontbreekt het kenmerkend materieel bestanddeel van
het politiek misdrijf, wanneer de politieke schade niet het rechtstreekse en onmiddellijke
gevolg is van het misdrijf, doch dat die zou liggen in verre, onrechtstreekse of
hypothetische gevolgen11. Aldus werd geoordeeld dat het kenmerkende materiële
bestanddeel van het politieke misdrijf ontbreekt wanneer het misdrijf geen rechtstreekse
politieke gevolgen kan hebben, dan door een tussenfactor12.
De klassieke theorie stelt evenwel dat er een verschil bestaat tussen de draagwijdte van
het begrip politiek misdrijf in het nationaal strafrecht en in het uitleveringsrecht.
Evenmin als in het interne recht, geven de Belgische uitleveringswet of de
internationale verdragen een definitie in abstracto van het begrip. Het staat aldus aan de
onderzoeksgerechten en aan de Regering om de inhoud ervan in concreto voor elk geval
afzonderlijk te bepalen13.
De analyse van de rechtspraak toont aan dat de beslissingen ter zake sterk beïnvloed
worden door de concrete omstandigheden van de zaak en door het politieke regime van de
verzoekende Staat. Daarenboven is de Regering meermaals het advies van de kamer van
inbeschuldigingstelling later afgevallen. Ik verwijs hierbij naar de uitstekende studie van
professor C. VAN DEN WIJNGAERT14.
Na aanvankelijk voor de objectieve opvatting van het politiek misdrijf te hebben
gekozen, evolueerde de rechtspraak naar een subjectieve opvatting (de politieke drijfveer),
9 Cass., 18 nov. 2003, A.R. P.03.0487.N, nr. 575 en concl. adv.-gen. TIMPERMAN; zie ook Cass., 5 mei
1913, Pas., I, 207; Cass., 21 nov. 1927, Pas., 1928, I, 20; Cass., 21 okt. 1981, A.C., 1981-1982, AR
1902, nr. 131; Cass., 3 april 1984, A.C., 1983-1984, A.R. 8448, nr. 445.
10 Zie concl. adv.-gen. JANSSENS de BISTHOVEN, Cass., 21 okt. 1981, A.R. 1902, Pas., 1982, I, p. 262.
11 F. TULKENS en M. van de KERCHOVE, op.cit., 2005, p. 292 en 294; C. VAN DEN WIJNGAERT,
Strafrecht, strafprocesrecht en internationaal strafrecht, Antwerpen, Maklu, 2003, p. 152-153.
12 Zie met name Cass., 13 juni 1951, Arr.Verbr., 1951, p. 613 (opzettelijk toebrengen van slagen en
verwondingen aan een politieman tijdens een betoging n.a.v. de Koningskwestie), Cass., 28 okt.
1963, Pas., 1963, I, p. 212 en Cass., 19 juni 1972, A.C., 1972, p. 987. Er werd eveneens beslist dat de
aanslagen gepleegd door de leden van de terreurbeweging GIA geen politieke misdrijven waren
omdat zij geen directe aanslag op de politieke instellingen pleegden (Corr. Brussel, 3 okt. 1995,
Journ. Proc., 20 okt. 1995, p. 26).
13 C. VAN DEN WIJNGAERT, "La Belgique et l'exception pour délits politiques en matière d'extradition:
analyse critique de la pratique judiciaire et administrative", Rev.dr.pén.crim., 1979, p. 847-848.
14 Ibid. p. 833 tot 863.
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om meer recentelijk terug te keren tot een meer objectieve opvatting via met name het
begrip zware misdaad15. De zware misdaad ontbeert wegens haar gruwelijk karakter elke
politieke rechtvaardiging16.
Op het vlak van terrorisme wijst professor VAN DEN WIJNGAERT erop dat
beslissingen het criterium van de onschuld van het slachtoffer in aanmerking nemen om te
oordelen dat politiek gemotiveerde aanslagen die evenwel mensen treffen die niets van
doen hebben met het betreffende politieke conflict, niet onder de uitleveringsexceptie
voor politieke misdrijven mogen vallen. Die auteur is bovendien van mening dat in dit
geval politieke misdrijven niet ongestraft mogen blijven wegens de ernst en het
internationale karakter van de feiten17.
Het criterium van de onschuld van het slachtoffer kan hier naast het criterium worden
gesteld van het rechtstreekse of onrechtstreekse karakter van de aantasting van de
politieke instellingen dat door het Hof in intern recht voor het begrip politiek misdrijf in
aanmerking wordt genomen: volgens het Hof is de indirecte politieke schade, door
gevolgschade of door het optreden van een tussenfactor, onvoldoende om het politiek
misdrijf te rechtvaardigen (cfr. supra).
Aldus werd inzake uitlevering geoordeeld dat "pour qu'un délit de droit commun puisse
revêtir un caractère politique, il faut qu'il soit inspiré par un mobile politique et qu'il ait
pour but direct et immédiat de porter atteinte à l'ordre politique, c'est-à-dire aux
institutions politiques ...; que des conséquences politiques, lointaines ou hypothétiques, ne
suffisent pas, le préjudice politique devant être la conséquence directe et immédiate de
l'infraction"18.
In dezelfde zin heeft het Hof van Beroep te Brussel geoordeeld dat het om te besluiten
of het misdrijf een politiek karakter heeft, diende vast te stellen of in het onderhavige
geval, het misdrijf dat de vreemdeling is ten laste gelegd een rechtstreekse en
onmiddellijke aantasting van de politieke orde uitmaakte, zonder tussenfactor, en "qu'en
l'absence d'éléments permettant de croire à un effet concret ou même simplement possible
de la volonté et de l'action de l'étranger réclamé, il ne peut être reconnu au comportement
reproché, en regard de la loi pénale belge et en particulier de la législation
extraditionnelle, la qualification de délit politique mixte"19.
De ruimere draagwijdte die klassiek aan het begrip politiek misdrijf wordt gegeven in
het uitleveringsrecht vindt haar bestaansreden in het beoogde doel: terwijl in het interne
recht de vraag rijst welke misdrijven moeten genieten van het gunstregime voor politieke
misdrijven (bevoegdheid van het hof van assisen, afwijkend stelsel inzake voorlopige
hechtenis en van ter beschikkingstelling van de regering van de recidivisten en de
gewoontemisdadigers ...), wil de toepassing van het begrip politiek misdrijf bij uitlevering
vaststellen voor welke misdrijven van het beginsel van de noodzakelijke samenwerking
tussen de Staten in strafzaken kan worden afgeweken20.
Als men met die finaliteit rekening houdt, stelt men de laatste decennia een opvallende
evolutie vast inzake uitlevering en gerechtelijke samenwerking: waar voorheen het
wantrouwen, verankerd in het territorialiteitsbeginsel van het strafrecht, de regel was,
dient men vandaag vast te stellen dat de betrekkingen tussen de Staten meer en meer
15 G. DEMANET, "Du rôle de la chambre du conseil et de la chambre des mises en accusation en cas
d'extradition demandée à la Belgique", Rev.dr.pén.crim., 1988, p. 265.
16 Ibid. p. 265. Zie ook, wat dit betreft, de parlementaire voorbereiding van de wet van 22 maart
1856, die artikel 6 van de wet van 1 oktober 1833 heeft gewijzigd (Pasin., 1856, p. 104 tot 112).
17 C. VAN DEN WIJNGAERT, op.cit., 1979, p. 848.
18 Arrest van 23 juni 1978, Dos. 28.944E, geciteerd door C.VAN DEN WIJNGAERT, op.cit., 1979, p.
851.
19 Brussel (k.i. - advies), 17 nov. 1988, J.T., 1989, p. 125.
20 F. TULKENS en M. van de KERCHOVE, op.cit., 2005, p. 295.
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steunen op het principe van het wederzijdse vertrouwen, zoals blijkt uit het groeiend
aantal bekrachtigingen van bilaterale en multilaterale verdragen terzake. Die evolutie is
nog duidelijker binnen de Europese Unie21.
Overigens moet men hier rekening houden met de opkomst in het uitleveringsrecht van
de discriminatieclausule: toen die clausule nog niet systematisch in de
uitleveringsverdragen was opgenomen, bood de ruimere interpretatie die aan de exceptie
voor politieke misdrijven werd gegeven, de mogelijkheid om die clausule impliciet toe te
passen. De toenmalige rechtspraak van de kamers van inbeschuldigingstelling, getuigt
daarvan22.
Welnu, de Belgische Regering is verplicht om een dergelijke clausule in elk
uitleveringsverdrag op te nemen sinds de invoeging van artikel 2bis in de wet van 15
maart 1874 (Wet van 31 juli 1985). Naar luid van die bepaling, kan de uitlevering niet
worden toegestaan als er ernstige redenen zijn om te geloven dat het verzoek werd
ingediend om iemand te vervolgen of te bestraffen uit overwegingen van ras, godsdienst,
nationaliteit of politieke gezindheid of dat de toestand van die persoon om één van die
redenen gevaar loopt te verergeren.
Een dergelijke clausule is overigens opgenomen in de uitleveringsverdragen tussen
België en Marokko (art. 3.2 van de voormelde Overeenkomst van 27 februari 1959 en art.
3.2 van de voormelde Overeenkomst van 7 juli 1997).
Door de waarborgen die de discriminatieclausule biedt, lijkt een ruimere interpretatie
van het begrip politiek misdrijf in het uitleveringsrecht heden niet meer gerechtvaardigd te
zijn. Bijgevolg verwijst de bestreden beslissing terecht naar de definitie van het politiek
misdrijf zoals die in het arrest van het Hof van 18 november 2003, besloten ligt.
De appelrechters hebben met de redenen die op bladzijde 6 van de bestreden beslissing
zijn vermeld, regelmatig op grond van een feitelijke beoordeling kunnen beslissen dat de
betwiste feiten niet rechtstreeks of concreet de politieke instellingen van Marokko hebben
aangetast of kunnen aantasten en dat zogenaamde feiten van terrorisme, volgens de
Belgische wetten, niet tot de categorie van zuivere, samenhangende of gemengde
politieke misdrijven kunnen behoren.
Het onderdeel kan volgens mij dus niet worden aangenomen.
Wat het tweede onderdeel van het middel betreft, had eiser in zijn appelconclusie
aangevoerd dat de Marokkaanse justitie en politie "op een wijze die in strijd is met de
artikelen 3, 5 en 6 van het E.V.R.M. talrijke personen vervolgden die ervan verdacht
worden een fundamentele of radicale Islam aan te hangen" en tot staving van die bewering
had hij een verslag van de vereniging Amnesty International neergelegd. Hij verwijt de
appelrechters dat zij met die gegevens geen rekening hebben gehouden.
In zoverre het middel kritiek oefent op de feitelijke beoordeling van de appelrechters
dat uit de stukken die door de Marokkaanse overheid zijn overgezonden, niet blijkt dat die
overheid eiser wilde vervolgen of straffen uit raciale of religieuze overwegingen, wegens
zijn nationaliteit of politieke overtuiging of dat de toestand van die persoon gevaar loopt
te verergeren om één van die redenen, lijkt het middel mij niet ontvankelijk.
Eiser diende overigens, in tegenstelling tot wat het middel aanvoert, het risico waarvoor
hij vreest niet te bewijzen; de appelrechters stellen immers, op grond van het geheel van
de hun voorgelegde elementen, alleen vast dat er geen concrete gegevens zijn die erop
wijzen dat eiser een daadwerkelijk risico op discriminatie loopt.
21 Zie met name het kaderbesluit betreffende het Europees aanhoudingsbevel (13 juni 2002, EGpublicatieblad, 18 juli 2002, L 190/1) en het kaderbesluit betreffende de tenuitvoerlegging van de
beslissingen tot bevriezing van de goederen en bewijselementen (22 juli 2003, EG-publicatieblad, 2
aug. 2003, L 196/45).
22 Zie hierover C. VAN DEN WIJNGAERT, op.cit., 1979, p.851.
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In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.
Voor het overige zijn de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen in acht genomen en is de beslissing in overeenstemming met de wet
gewezen.
Ik besluit bijgevolg tot verwerping van het cassatieberoep.
ARREST (vertaling)

(A.R. P.05.1594.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, dat op 22 november 2005 op
verwijzing is gewezen door het Hof van Beroep te Luik, kamer van inbeschuldigingstelling, ten gevolge van een arrest van 19 oktober 2005 van het Hof.
Eiser voert twee middelen aan in een memorie, waarvan een voor eensluidend
verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft een conclusie neergelegd
Op de terechtzitting van 1 februari 2006 heeft raadsheer Jean de Codt verslag
uitgebracht en heeft advocaat-generaal Damien Vandermeersch geconcludeerd.
Eiser heeft op 14 februari 2006 de griffie van het Hof een noot in antwoord op
de schriftelijke conclusie van het openbaar ministerie overhandigd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Over het eerste middel :
De beide onderdelen samen :
Eiser verwijt het arrest dat het de beschikking bevestigt waarbij het internationaal bevel tot aanhouding dat tegen hem is uitgevaardigd uitvoerbaar wordt
verklaard, zonder dat het dossier eerst werd aangevuld met een afschrift van de
wettelijke bepalingen die, op het grondgebied van de verzoekende Staat, van
toepassing zijn op de kwalificaties die de appelrechters, volgens het middel, in
de plaats hebben gesteld van die welke tot staving van het verzoek tot uitlevering
zijn aangevoerd.
Eiser leidt hieruit een schending af van artikel 1 van de Wet van 15 maart 1874
op de uitleveringen en van de artikelen 2.1 en 10.2.c van de Overeenkomst van
27 februari 1959 betreffende uitlevering en wederzijdse rechtshulp in strafzaken
tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk Marokko.
Beide onderdelen halen het feit en de kwalificatie ervan door elkaar. Het
toezicht dat het onderzoeksgerecht moet houden bestaat erin om na te gaan of de
feiten beantwoorden aan het uitleveringsverdrag dat met de verzoekende Staat is
gesloten en of ze krachtens de beide betrokken wetgevingen strafbaar zijn. Ongeacht of de aanduiding ervan verschilt.
Het bestreden arrest stelt het bovenvermelde dubbele onderzoek in. Het
verwijst naar artikel 2 van de voormelde overeenkomst van 27 februari 1959. Het
vermeldt dat dit artikel voorziet in de uitlevering voor de erin opgesomde
misdrijven, voor zover de feiten strafbaar zijn volgens de wet van beide Verdragsluitende Partijen. Het arrest stelt vervolgens vast dat de bij artikel 360 van het
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Marokkaans Strafwetboek en de bij artikelen 218-1, negende lid, en 218-4 van
de Marokkaanse wet 03/03 van 28 mei 2003 betreffende de strijd tegen het terrorisme, geïncrimineerde feiten, begrepen zijn in de misdrijven die in artikel 2 van
de voormelde overeenkomst zijn opgesomd en, indien zij in België waren
gepleegd op de dag waarop eiser ervan wordt verdacht in Marokko eraan te
hebben deelgenomen, hadden zij met name gekwalificeerd kunnen worden als
deel uitmaken van een vereniging met het oogmerk om een aanslag te plegen op
personen of op eigendommen en als valsheid in geschriften en gebruik van valse
stukken, misdrijven die krachtens de artikelen 196, 197 en 322 tot 325 van het
Belgisch Strafwetboek strafbaar zijn.
Nadat zij het voormelde dubbele onderzoek hebben verricht en de toepasselijke strafmaat hebben onderzocht, dienden de appelrechters, die de aanwezigheid in het dossier hebben vastgesteld van een afschrift van de vreemde wettelijke bepalingen tot staving van het verzoek tot uitlevering, zich daarenboven
niet te vergewissen van het eventuele bestaan, in het recht van de verzoekende
Staat, van andere bepalingen die eveneens de feiten beteugelen onder de kwalificatie die in de aangezochte Staat is bepaald.
Geen enkele tegenstrijdigheid tast de motivering van het arrest aan en het
schendt de door eiser aangevoerde wettelijke en verdragsbepalingen niet.
Het middel kan bijgevolg niet worden aangenomen.
Over het tweede middel :
Eerste onderdeel :
Artikel 6 van de Wet van 1 oktober 1833 op de uitleveringen verbiedt uitdrukkelijk de uitlevering voor een politiek misdrijf of wegens een met een dergelijk
misdrijf samenhangend misdrijf.
Het onderzoeksgerecht dat het buitenlands bevel tot aanhouding uitvoerbaar
moet verklaren kan dit alleen met toepassing van het voormelde artikel 6
weigeren wanneer ernstige en duidelijke redenen de uitlevering uitsluiten.
Eiser voert aan dat de appelrechters die wettelijke bepaling schenden door aan
het begrip politiek misdrijf een te strikte uitleg te geven en door aldus aan dit
artikel het voordeel van de uitzondering te weigeren.
De wet van 1 oktober 1833 verstaat onder politiek misdrijf alleen de feiten
waarvan het exclusieve karakter bestaat in het rechtstreeks afbreuk doen aan de
politieke orde van een bepaald land. Het arrest oordeelt dat de misdrijven die
eiser worden verweten dit niet voor gevolg hadden noch konden hebben.
Geenszins mag de door eiser aangevoerde bepaling worden toegepast op feiten
die, wat ook het doel moge zijn dat de dader nastreeft en ongeacht de politieke
vorm van het land waar het feit is gepleegd, met name zware gewelddaden tegen
personen met zich kunnen meebrengen.
Uit het bestreden arrest blijkt dat de voorlopige aanhouding van eiser vereist is
op grond van aanwijzingen van deelneming aan een vereniging met het oogmerk
om terroristische daden voor te bereiden en te plegen.
Dergelijke feiten kunnen het opzettelijk in gevaar brengen van menselijk leven
met zich meebrengen door geweld, vernieling of ontvoering, met als doel een
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bevolking zwaar te intimideren of een openbare macht of een internationale
organisatie onterecht te verplichten een daad te stellen of zich daarvan te
onthouden.
Dergelijke feiten en de misdrijven die ermee zouden samenhangen kunnen niet
als politieke misdrijven in de zin van artikel 6 van de wet van 1 oktober 1833
worden beschouwd.
Door die kwalificatie af te wijzen voor de misdrijven waarvoor eiser wordt
gezocht, schenden de appelrechters geen enkele van de in het middel bedoelde
bepalingen.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Tweede onderdeel :
Eiser heeft voor de appelrechters aangevoerd dat de overheid van de verzoekende Staat "op een wijze die in strijd is met de artikelen 3, 5 en 6 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens, velen vervolgt die
ervan verdacht worden dat zij een fundamentele of radicale islam aanhangen".
Tot staving van die bewering, heeft hij een verslag van de vereniging "Amnesty
International" neergelegd en hij verwijt het arrest dat het daarmee geen rekening
houdt.
In zoverre het onderdeel kritiek uitoefent op de onaantastbare beoordeling van
de appelrechters volgens welke uit het verzoek tot uitlevering en uit de stukken
die tot staving ervan worden geleverd, niet blijkt dat de verzoekende Staat de
bedoeling zou hebben om eiser te vervolgen of te straffen om redenen van ras,
godsdienst, nationaliteit of politieke overtuiging, of nog, dat zijn situatie het
gevaar zou lopen om wegens één van die redenen te verslechteren, is het niet
ontvankelijk.
Voor het overige, in tegenstelling tot wat het middel beweert, hebben de appelrechters eiser niet verplicht om het risico dat hij vreest te bewijzen. Zij hebben
zich ertoe beperkt het ontbreken van concrete gegevens te vermelden die het
bestaan van dit risico voor eiser zelf geloofwaardig maken, waarbij zij geweigerd
hebben om de documentatie die deze laatste tot staving van zijn beweringen
neerlegt als dusdanig te beschouwen.
Het onderdeel kan in zoverre niet worden aangenomen.
Het ambtshalve toezicht
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn
in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum,
Het Hof
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt eiser in de kosten.
15 februari 2006 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. de Codt – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-generaal – Advocaat: mr. C. Marchand, Brussel.
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Nr. 97
1° KAMER - 16 februari 2006

1º VREEMDELINGEN - ADMINISTRATIEVE GELDBOETE - LUCHTVERVOERDER - WETTIGHEID TOETSING DOOR DE RECHTER - OMVANG
2º MACHTEN — RECHTERLIJKE MACHT - RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG ADMINISTRATIEVE GELDBOETE - VREEMDELINGENWET - LUCHTVERVOERDER - BETWISTING TOETSING - OMVANG
1º en 2° De rechter bij wie een beroep aanhangig wordt gemaakt van de luchtvervoerder
tegen een hem op grond van artikel 74/4bis, §1, van de Vreemdelingenwet opgelegde
administratieve geldboete, mag de wettigheid van deze sanctie onderzoeken en in het
bijzonder nagaan of de feitelijke en de wettelijke voorwaarden vervuld zijn en of ze
overeenstemt met de wettelijke voorschriften; hij mag inzonderheid nagaan of ze
evenredig is, zonder dat hij om loutere redenen van opportuniteit of billijkheid de
administratieve geldboete mag kwijtschelden1. (Art. 74/4bis, §1, eerste lid en §5,
Vreemdelingenwet)
(BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN T. AIR ANATOLIA ANADOLU HAVACILIK A.S.)

Advocaat-generaal met opdracht P. Cornelis heeft in substantie gezegd:
1. Verweerster heeft, overeenkomstig artikel 74/4bis, §5, eerste lid, van Wet van 15
december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en
de verwijdering van vreemdelingen, een beroep bij de rechtbank van eerste aanleg
ingesteld.tegen een administratieve geldboete van 150.000 BEF die haar werd opgelegd
om als luchtvervoerder een passagierster naar België te hebben vervoerd, die niet in het
bezit was van de voorgeschreven stukken, nl. van een visum dat toegang verleent tot het
Belgisch grondgebied.
De rechtbank van eerste aanleg heeft eerst bij verstek de vernietiging van de beslissing
tot het opleggen van een administratieve geldboete bevolen en, op verzet van de Belgische
Staat, de geldboete tot een bedrag van 20.000 Bef herleid.
Het hof van beroep heeft beslist dat in de omschreven omstandigheden het niet paste
een administratieve geldboete op te leggen en heeft het bij verstek gewezen vonnis
bevestigd.
2. Het door de Belgische staat ontwikkeld middel betreft het toetsingsrecht van de
rechter t.a.v. het opleggen van een administratieve geldboete.
Uw hof heeft reeds de gelegenheid gehad zich uit te spreken over de omvang van de
rechterlijke toetsingsbevoegdheid op de administratieve geldboeten in fiscaal recht, in ’t
bijzonder met zijn arresten van 22 januari 1998 en 24 januari 2004 en, in sociaal recht,
met het arrest van 2 februari 1998. Het is de eerste keer dat de toepassing van dergelijke
boeten in het kader van de wet over de toegang tot het grondgebied van vreemdelingen
aan Uw hof wordt voorgelegd.
3. Bij het arrest van 22 januari 19982 oordeelde Uw Hof dat de door de wet aan de
Minister van Financiën toegekende bevoegdheid te beslissen over verzoeken om kwijtschelding van administratieve geldboeten, aan de rechter niet de bevoegdheid ontneemt de
rechtmatigheid van een administratieve geldboete wegens overtreding van de BTW1 Zie de conclusie van het openbaar ministerie en de erin aangehaalde verwijzingen.
2 Cass., 22 januari 1998, A.R. C.94.0274.N, nr. 42 en AcT. Dr., 1998, 713, noot DEMOULIN.

392

HOF VAN CASSATIE

16.2.06 - Nr. 97

wetgeving te toetsen, maar wel uitsluit dat hij zijn beslissing op redenen van billijkheid
laat steunen.
In de drie arresten van 24 januari 20023 heeft U het principe herinnerd dat de rechter
aan wie gevraagd wordt een administratieve sanctie te toetsen die een repressief karakter
heeft in de zin van art. 6 E.V.R.M., de wettelijkheid van die sanctie mag onderzoeken en
in het bijzonder mag nagaan of die sanctie verzoenbaar is met de dwingende eisen van
internationale verdragen en van het interne recht, met inbegrip van de algemene rechtsbeginselen.
Verder heeft Uw hof beslist dat dit toetsingsrecht in het bijzonder aan de rechter moet
toelaten na te gaan of de straf niet onevenredig is met de inbreuk, zodat het aan de rechter
staat te onderzoeken of het bestuur naar redelijkheid kon overgaan tot het opleggen van
een administratieve geldboete van zodanige omvang.
Meer concreet heeft U gepreciseerd dat de rechter inzonderheid acht mag slaan op de
zwaarte van de inbreuk, de hoogte van de reeds opgelegde sancties en de wijze waarop in
gelijkaardige gevallen werd geoordeeld. U oordeelde tevens dat het toetsingsrecht niet zo
ver gaat dat de rechter om loutere redenen van opportuniteit en tegen wettelijke regels in,
boeten kan kwijtschelden of verminderen.
4. In verband met administratieve sancties in het sociale recht en meer bepaald in zaken
van uitsluiting van werklozen heeft Uw Hof meermaals, voor het eerst bij een arrest van 2
februari 19984, de vermindering door de rechter van de duur van de uitsluiting aanvaard.
Deze arresten stellen dat de toetsing van volle rechtsmacht met zich brengt dat:” Mits
eerbiediging van het recht van verdediging en binnen het kader van het geding, alles wat
onder de beoordelingsbevoegdheid van de directeur van de werkloosheidsbureau valt,
onder de controle van de arbeidsrechtbank valt”, met uitzondering van het geval “waar
een bijzondere bepaling uitdrukkelijk aan de directeur een discretionaire bevoegdheid
toekent.”
5. Het Europees Hof voor de rechten van de mens heeft zich uitgesproken over het
toezichtsrecht van de Belgische rechter op administratieve geldboeten in het “Silvester’s
Horeca Service” arrest van 4 maart 20045.
Het Hof beschouwde dat artikel 6 EVRM vereist dat een beslissing van een
administratieve overheid, die zelf niét voldoet aan de waarborgen van artikel 6, §1
EVRM, moet kunnen onderworpen worden aan de controle van een rechterlijke instantie
met volle rechtsmacht. Dit houdt in dat de rechter de bevoegdheid moet hebben om de
beslissing van de administratieve overheid te hervormen op feitelijke en juridische
gronden. Meer bepaald moet de rechter zich kunnen buigen over feitelijke en juridische
vragen die relevant zijn voor de betwisting waarover hij uitspraak moet kunnen doen.
In casu hadden de appèlrechters geoordeeld dat zij slechts de werkelijkheid van de
inbreuken en de wettelijkheid van de opgelegde boeten wegens BTW-inbreuken
vermochten na te gaan en dat zij niet bevoegd waren om de opportuniteit van de boete te
controleren of om deze geheel of gedeeltelijk kwijt te schelden. Die opvatting had het Hof
van Cassatie, aldus het EHRM, tot de zijne gemaakt door te overwegen dat een toetsing
met volle omvang niet inhield dat de rechter om loutere redenen van opportuniteit of
billijkheid de belastingplichtige zou kunnen bevrijden van de verplichtingen die hem
wettelijk zijn opgelegd door de overheid. Hieruit leidt het EHRM af dat in deze procedure
het recht op toegang tot de rechter van de belastingplichtige vennootschap werd miskend.
3 Cass., 24 januari 2002, A.R C.00.0234.N en C.00.0422.N, nr. 51; Cass., 24 januari 2002, A.R.
C.00.0307.N en C.00.0599.N, nr. 52; Cass., 24 januari 2002, A.R. F.00.0099.N, nr.53.
4 Cass. 2 februari 1998, A.R. S.97.0099.N, nr. 57.
5 Hof Mensenrechten, arrest Silvester’s Horeca Service t. België van 4 maart 2004, T.F.R., 2004,
636, noot Coopman.
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Het Europees Hof heeft niet uitgelegd wat onder “volle rechtsmacht “ begrepen moet
worden. Het arrest beperkt er zich toe aan te wijzen dat dit begrip met zich brengt dat de
rechter de bevoegdheid moet hebben om te beslissen, rekening houdend met al de
feitelijke en juridische aspecten van de zaak.
6. De recente rechtspraak van Uw Hof betreffende de bevoegdheid van de
evenredigheidstoets door de rechterlijke instantie lijkt niet onverenigbaar met de uitspraak
van het Europees Hof. Deze toetsing houdt inderdaad rekening met de feitelijke
omstandigheden en de juridische grond van de zaak. Uw arresten van 24 januari 2002
lijken me de juiste omkadering van het toetsingsrecht van de rechter vast te leggen: de
rechterlijke controle op administratieve geldboeten behelst niet alleen een onderzoek van
de wettelijkheid van de beslissing maar ook een evenredigheidstoets. Dit laat de rechter
niet toe om loutere redenen van opportuniteit en tegen wettelijke regels in, boeten kwijt te
schelden of verminderen.
7. Eiser roept de schending van art. 74/4bis, §1 en 5, van de Vreemdelingenwet in.
Volgens hem en in overeenstemming met het arrest van 24 september 2003 van het
Arbitragehof6, betekent het gebruik van het woord “kan” in dit artikel, dat de administratie
een beperkte beoordelingsbevoegdheid heeft in die zin dat ze kan beslissen, ofwel de
administratieve geldboete niet op te leggen, bijvoorbeeld omdat er geen schuld bestaat,
ofwel het forfaitair bedrag ervan op te leggen.
In de interpretatie van het Arbitragehof kan de rechter, bij wie een beroep is ingesteld
binnen de grenzen van de beoordeling van de overheid, de geldboete al dan niet
handhaven, zonder het bedrag ervan te kunnen moduleren. De rechter kan, anders dan de
strafrechter noch verzachtende omstandigheden in aanmerking nemen ten aanzien van de
feiten, noch op die gronden het bedrag van de administratieve geldboete moduleren, zelfs
rekening houdend met het redelijkheidsbeginsel en met het evenredigheidsbeginsel.
Eiser verwijst ook naar Uw rechtspraak waar U uitsluit dat de rechter zijn beslissing om
een administratieve geldboete al dan niet op te leggen van verzachtende omstandigheden
of van loutere redenen van opportuniteit of billijkheid laat afhangen.
Hij voert aan dat het arrest vaststelt dat verweerster de bij de wet beschreven inbreuk
had gepleegd, maar oordeelt dat er geen verplichting is om een administratieve geldboete
op te leggen. Uiteindelijk beslist het Hof dat het niet past, in de beschreven
omstandigheden een administratieve geldboete op te leggen.
Zodoende hebben, volgens eiser, de appèlrechters impliciet maar zeker verzachtende
omstandigheden in aanmerking genomen en hun beperkte wettelijk toetsingsrecht
geschonden.
8. De vraag is te weten hoe de beschreven omstandigheden, die volgens het bestreden
arrest de beslissing rechtvaardigen dat het niet past een geldboete op te leggen,
geïnterpreteerd moeten worden.
Gaat het om verzachtende omstandigheden, om opportuniteitsredenen of om een
billijkheidsredenering van het evenredigheidsbeginsel? Het hof van beroep maakt terzake
geen expliciete redenering. Het antwoord op deze vraag moet voortvloeien uit de lezing
van het arrest.
Het kan voor mij moeilijk sprake zijn van verzachtende omstandigheden, omdat deze
nooit zover gaan dat geen straf op een bewezen verklaarde inbreuk uitgesproken kan
worden.
Wanneer het om de toepassing van het evenredigheidsbeginsel gaat, rijst de vraag of
geen vergelijking moet gemaakt worden tussen de zwaarte van de schuld en de zwaarte
van de straf? Kan dit impliciet zijn? In de beslissing van het hof van beroep komt de
6 Arbitragehof, 24 september 2003, nr. 125/2003, rol 2574, A.A., 159.
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zwaarte van de straf niet ter sprake.
Het hof steunt volgens mij eerder op een opportuniteitsredenering. De vaststellingen
van het arrest betreffen het medisch aspect van het geval, de nood aan een medische
behandeling en het feit dat een visum toch na de aankomst werd afgeleverd. Het impliciet
besluit is: in zulke omstandigheden, zou men toch beter geen geldboete opleggen. Dit is
een opportuniteitsoordeling, die echter tegen de wet ingaat.
Dit is in laatste instantie mijn stelling, hoewel ik mij bewust ben dat het verschil tussen
opportuniteit en evenredigheid in sommige gevallen gering is en van de wijze van
formuleren kan afhangen.
Ik concludeer tot de vernietiging, met verwijzing.
ARREST

(A.R. C.04.0094.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 20 augustus 2003 gewezen
door het Hof van Beroep te Brussel.
De eiser voert in een verzoekschrift een middel aan.
Raadsheer Greta Bourgeois heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Pierre Cornelis heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 74/4bis, §1, eerste lid, en §5 van de wet van 15 december 1980 betreffende de
toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna genoemd "Vreemdelingenwet"), ingevoegd bij de wet van 8 maart 1995 en
gewijzigd bij de wet van 15 juli 1996.
Aangevochten beslissingen
Het hof van beroep verklaarde verweersters oorspronkelijke vordering gegrond en
eisers verzet tegen het verstekvonnis van 9 oktober 2000 ongegrond, o.m. op volgende
gronden:
"Beoordeling
7. De geldboete is door de gemachtigde van de minister opgelegd omdat (verweerster)
een passagier van Turkije naar België heeft vervoerd die bij de inscheping geen visum
voor toegang tot het Belgisch grondgebied kon voorleggen.
10. (Verweerster) heeft een passagier naar België vervoerd, hoewel deze geen houder
was van een paspoort voorzien van een geldig visum, zoals voorgeschreven door artikel 2
van de wet van 15 december 1980.
De inbreuk, die krachtens artikel 74/4bis, §1, 1°, van de wet van 15 december 1980 tot
het opleggen van een administratieve geldboete kan leiden, staat vast.
11. Artikel 74/4bis, §5, van de wet van 15 december 1980 kent aan de rechtbank van
eerste aanleg de bevoegdheid toe de beslissing van de minister of zijn gemachtigde,
waarbij een inbreuk wordt vastgesteld en een administratieve geldboete wordt opgelegd,
te beoordelen.
Die bevoegdheid, die in hoger beroep tegen het vonnis van de rechtbank van eerste
aanleg wordt uitgeoefend door het hof van beroep, is aan geen beperkingen onderworpen.
De rechtbank van eerste aanleg en het hof van beroep oefenen als rechtscolleges van de
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rechterlijke orde hun gewone rechtsmacht uit, die de beoordeling van de feiten en de
toepassing van de rechtsregels omvat.
De vraag of de administratieve geldboete, waarin artikel 74/4bis, §l, van de wet van 15
december 1980 voorziet, een straf is, in de zin van artikel 6 E.V.R.M. en artikel 14
B.U.P.O., dient dan ook niet te worden gesteld.
12. De passagier in kwestie was mevrouw G.E., die door (verweerster) op 26 juli 2000
werd vervoerd van Turkije naar België.
Zij reisde met een Turks paspoort. Het visum dat in dat paspoort was aangebracht was
slechts geldig van 29 mei 2000 tot 4 juli 2000. Zij heeft bij het inschepen een uitnodiging
voor een consultatie op 27 juli 2000 bij een arts in het Universitair Ziekenhuis Gasthuisberg te Leuven getoond.
Tevens was zij in het bezit van een 'aankomstverklaring', afgeleverd door de gemeente
Sint-Jans-Molenbeek. In dat document verklaarde de gemeente dat zij gerechtigd was op
het grondgebied van de gemeente te verblijven, op een bepaald adres, tot 25 juni 2000.
Later heeft de gemeente die machtiging verlengd tot 25 september 2000.
Uit een verklaring van haar artsen blijkt dat zij een behandeling diende te ondergaan,
die in Turkije niet voorhanden was. Zij heeft na haar aankomst op 26 juli 2000 overigens
een visum bekomen om Belgisch grondgebied te kunnen betreden, zodat de medische
behandeling kon plaats vinden.
Aldus staat vast dat (verweerster) mevrouw G. naar België heeft vervoerd louter en
alleen om haar de kans te geven medische zorgen te genieten.
Artikel 74/4bis, §1, van de wet van 15 december 1980 bepaalt dat, ingeval de
omschreven inbreuk vaststaat, een administratieve geldboete kan worden opgelegd. Een
verplichting in die zin bestaat dus niet.
In de bovenbeschreven omstandigheden past het geen administratieve geldboete op te
leggen.
13. De vordering van (verweerster), in artikel 74/4bis, §5, eerste lid, van de wet van 15
december 1980 'beroep' genoemd, is gegrond.
Het verzet van (eiser) tegen het bij verstek gewezen vonnis van 9 oktober 2000 is ongegrond. Nu de eerste rechter het gedeeltelijk gegrond heeft verklaard, moet het in hoger
beroep aangevochten vonnis in zoverre gewijzigd worden, en is het incidenteel beroep
gegrond. Het hoofdberoep is ongegrond".
Grieven
1.1 Artikel 74/4bis, §1, eerste lid, Vreemdelingenwet, luidt als volgt:
"De minister of diens gemachtigde kan een administratieve geldboete van (3.750 euro)
opleggen aan:
1° de openbare of private luchtvervoerder voor elke passagier die hij naar België
vervoert, die niet in het bezit is van de in artikel 2 voorgeschreven stukken; ...".
Uit de parlementaire voorbereiding van deze bepaling blijkt dat zij voornamelijk tot
doel heeft de vervoerders ertoe aan te zetten de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen,
door daadwerkelijk de reisdocumenten van hun passagiers te controleren, om te verhinderen dat passagiers die niet over de vereiste documenten beschikken toch naar België
zouden worden vervoerd.
Zij heeft in hoofdzaak een repressief karakter.
Bedoelde administratieve geldboete is dus in beginsel verschuldigd zodra vaststaat dat
een vreemdeling naar België wordt vervoerd zonder over de vereiste documenten te
beschikken.

396

HOF VAN CASSATIE

16.2.06 - Nr. 97

Uit het gebruik van het woord "kan" in artikel 74/4bis, §1, volgt echter dat de minister
of zijn gemachtigde een weliswaar beperkte beoordelingsbevoegdheid heeft, waardoor hij
kan beslissen ofwel de administratieve geldboete niet op te leggen, m.n. omdat de
vervoerder geen enkele schuld treft, ofwel het forfaitair bepaalde bedrag van de administratieve geldboete op te leggen.
Hoewel het aan de wetgever staat te oordelen of het aangewezen is de overheid en de
rechter te dwingen tot gestrengheid wanneer inbreuken het algemeen belang schaden,
moet de rechter steeds kunnen nagaan of de beslissing van de minister of zijn gemachtigde in rechte en in feite verantwoord is, i.h.b. of de vervoerder enige schuld treft, meer
bepaald of de vervoerder al dan niet de nodige maatregelen heeft genomen om te verhinderen dat zijn passagiers zonder geldige reisdocumenten het land worden binnengebracht.
Binnen dezelfde grenzen van beoordeling van de overheid dient de rechter de opgelegde
administratieve geldboete al dan niet te handhaven.
De rechter kan evenwel, bij de uitoefening van zijn toetsingsrecht naar aanleiding van
het "beroep" van de vervoerder bedoeld in §5 van voormeld artikel 74/4bis, zijn beslissing, bv. om de administratieve geldboete niet op te leggen, niet laten afhangen noch van
verzachtende omstandigheden, noch van loutere redenen van opportuniteit of billijkheid.
1.2 Te dezen stelt het hof van beroep vast dat de inbreuk, die krachtens artikel 74/4bis,
§1, 1°, Vreemdelingenwet tot het opleggen van een administratieve geldboete kan leiden,
vaststaat (arrest, nr. 10).
Vervolgens oordeelt het evenwel dat zijn beoordelingsbevoegdheid "aan geen beperkingen (is) onderworpen" (arrest, nr. 11).
Ten slotte beslist het - na opsomming van de feitelijke omstandigheden waarin mevr.
G. naar België werd vervoerd (geldigheidsduur van het visum verstreken op 26 juli 2000;
bezit van een "aankomstverklaring" afgeleverd door de gemeente Sint-Jans-Molenbeek,
geldig tot 25 juni 2000, later verlengd tot 25 september 2000; verklaring van haar artsen
over de noodzaak van een medische behandeling; verkrijgen van een visum na aankomst)
- dat vaststaat dat verweerster mevr. G. naar België heeft vervoerd "louter en alleen om
haar de kans te geven medische zorgen te genieten", dat er geen verplichting bestaat om
een administratieve geldboete op te leggen en dat het in de bovenbeschreven omstandigheden "past" geen administratieve geldboete op te leggen (arrest, nr. 12).
1.3 Te dezen stelt hof vast dat verweerster de inbreuk heeft gepleegd die bij toepassing
van artikel 74/4bis, §1, 1°, Vreemdelingenwet tot het opleggen van een administratieve
geldboete kan leiden.
Het oordeelt evenwel dat eiser geen administratieve geldboete kon opleggen om voormelde loutere redenen van opportuniteit of billijkheid.
Minstens neemt het hof, bij de uitoefening van zijn toetsingsrecht, aldus impliciet maar
zeker "verzachtende omstandigheden" in aanmerking.
Het hof gaat hierbij geenszins na in hoeverre verweerster enige schuld treft, m.n. of zij
de nodige maatregelen heeft genomen om te verhinderen dat passagiers zonder geldige
reisdocumenten het land worden binnengebracht.
Door dit alles schenden de appelrechters bijgevolg hun beperkt wettelijk toetsingsrecht,
zodat hun beslissing niet naar recht verantwoord is (schending van artikel 74/4bis, §1,
eerste lid, en §5, Vreemdelingenwet).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1. Krachtens het te dezen toepasselijk artikel 74/bis, §1, van de wet van 15
december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vesti-
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ging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna Vreemdelingenwet), kan de
minister of diens gemachtigde een administratieve geldboete van 150.000 BEF
opleggen aan: 1° de openbare of private luchtvervoerder voor elke passagier die
hij naar België vervoert en die niet in het bezit is van de in artikel 2 voorgeschreven stukken.
Krachtens §5 van hetzelfde artikel, kan de vervoerder die de beslissing van de
minister of van diens gemachtigde betwist, beroep instellen bij de rechtbank van
eerste aanleg binnen een termijn van een maand te rekenen van de kennisgeving
van de beslissing, dit op straffe van verval.
Indien de rechtbank van eerste aanleg het beroep van de vervoerder ontvankelijk en gegrond verklaart, wordt de betaalde of in consignatie gegeven som teruggegeven.
Uit voormelde wetsbepalingen volgt dat de boete is verschuldigd zodra een
vreemdeling zonder geldige reisdocumenten naar België wordt gebracht.
2. Uit de wetsgeschiedenis blijkt dat de rechter moet nagaan of het overheidsoptreden wettig en niet willekeurig is. Hij mag zich evenwel niet uitspreken over
de opportuniteit van het opleggen van een geldboete, maar moet kunnen nagaan
in welke mate de vervoerder schuld treft en of hij te goeder trouw was.
3. De rechter mag aldus de wettigheid van de op grond van artikel 74/4bis, §1,
van de Vreemdelingenwet opgelegde administratieve geldboete onderzoeken en
in het bijzonder nagaan of de feitelijke en de wettelijke voorwaarden vervuld zijn
voor die sanctie vervuld zijn en of de sanctie overeenstemt met de wettelijke
voorschriften, inzonderheid of zij evenredig is, zonder dat hij om loutere redenen
van opportuniteit of billijkheid de administratieve geldboete mag kwijtschelden.
4. Het arrest stelt vast dat verweerster op 26 juli 2000 een passagierster van
Turkije naar België heeft vervoerd en deze bij de inscheping geen visum voor
toegang tot het Belgisch grondgebied kon voorleggen, zoals is voorgeschreven
door artikel 2 van de Vreemdelingenwet.
Het arrest oordeelt dat verweerster de passagierster heeft vervoerd "louter en
alleen om haar de kans te geven medische zorgen te genieten" en beslist dat het
in deze omstandigheden past geen administratieve geldboete op te leggen. Het
arrest onderzoekt niet of de sanctie onwettig of onevenredig was.
5. Het arrest schendt zodoende artikel 74/4bis, §1, van de Vreemdelingenwet.
6. Het middel is gegrond.
Dictum
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 Gent.
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16 februari 2006 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever: mevr. Bourgeois – Gelijkluidende conclusie van de h. Cornelis, advocaat-generaal
met opdracht – Advocaat: mr. Maes.

Nr. 98
1° KAMER - 16 februari 2006

1º VERJARING — BURGERLIJKE ZAKEN — TERMIJNEN (AARD. DUUR.
AANVANG. EINDE) - DUUR - STAAT - WET OP DE RIJKSCOMPTABILITEIT SCHULDVORDERING - VIJFJARIGE TERMIJN
2º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — HERSTELPLICHT —
STAAT. OVERHEID - SCHULDVORDERING - ONTSTAAN - TIJDSTIP
3º VERJARING — BURGERLIJKE ZAKEN — SCHORSING - WET OP DE
RIJKSCOMPTABILITEIT - SCHULDVORDERING TEN LASTE VAN DE STAAT - VORDERING VOOR HET
GERECHT - DAGVAARDING - GEVOLG
4º VERJARING — BURGERLIJKE ZAKEN — STUITING - WET OP DE
RIJKSCOMPTABILITEIT - SCHULDVORDERING TEN LASTE VAN DE STAAT - VORDERING VOOR HET
GERECHT - DAGVAARDING - GEVOLG
5º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — HERSTELPLICHT —
STAAT. OVERHEID - ONRECHTMATIGE OVERHEIDSDAAD - VORDERING TOT
SCHADELOOSSTELLING BIJ DE BURGERLIJKE RECHTER - RAAD VAN STATE - BEROEP TOT
NIETIGVERKLARING VAN EEN ADMINISTRATIEVE HANDELING - VEREISTE
6º VERJARING — BURGERLIJKE ZAKEN — SCHORSING - SCHULDVORDERING TEN
LASTE VAN DE STAAT - ONRECHTMATIGE OVERHEIDSDAAD - VORDERING VOOR EEN BURGERLIJKE
RECHTBANK - RAAD VAN STATE - BEROEP TOT NIETIGVERKLARING VAN EEN ADMINISTRATIEVE
HANDELING - GEVOLG
7º VERJARING — BURGERLIJKE ZAKEN — STUITING - SCHULDVORDERING TEN
LASTE VAN DE STAAT - ONRECHTMATIGE OVERHEIDSDAAD - VORDERING VOOR EEN BURGERLIJKE
RECHTBANK - RAAD VAN STATE - BEROEP TOT NIETIGVERKLARING VAN EEN ADMINISTRATIEVE
HANDELING - GEVOLG
8º PREJUDICIEEL GESCHIL - ARBITRAGEHOF - VERPLICHTING VAN HET HOF VAN CASSATIE
- NIET ONTVANKELIJK MIDDEL
9º GRONDWETTELIJK HOF - PREJUDICIËLE VRAAG - VERPLICHTING VAN HET HOF VAN
CASSATIE - NIET ONTVANKELIJK MIDDEL
1º Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen, geldt de vijfjarige verjaringstermijn in
de regel voor alle schuldvorderingen ten laste van de Staat1. (Art. 100, eerste lid, K.B. 17
juli 1991 houdende coördinatie van de wetten op de Rijkscomptabiliteit)
2º In geval van een onrechtmatige overheidsdaad, komt de schuldvordering tot stand op
het ogenblik waarop de schade ontstaat of waarop haar toekomstige verwezenlijking,

1 Cass., 14 april 2003, AR C.00.0167.N, nr 250; R.A.B.G., 2003, 837, noot I. CLAEYS en R.W.,
2003-2004, 460, noot D. MERTENS.
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naar redelijke verwachting vaststaat2; de omstandigheid dat de omvang van de schade
op dat tijdstip nog niet precies vaststaat, doet hieraan geen afbreuk. (Art. 100, eerste lid,
K.B. 17 juli 1991 houdende coördinatie van de wetten op de Rijkscomptabiliteit)
3º en 4° Een voor het gerecht bij dagvaarding ingestelde vordering gegrond op een
schuldvordering ten laste van de Staat, stuit de verjaring en schorst deze totdat een
definitieve beslissing is gewezen3. (Art. 101, K.B. 17 juli 1991 houdende coördinatie van
de wetten op de Rijkscomptabiliteit)
5º Een verzoekschrift tot nietigverklaring van een administratieve handeling voor de Raad
van State moet niet ingesteld worden vooraleer de gelaedeerde een vordering tot
schadeloosstelling bij de burgerlijke rechter aanhangig maakt4
6º en 7° Het verzoekschrift tot vernietiging van een administratieve handeling voor de Raad
van State stuit of schorst de verjaring niet van het recht om voor een burgerlijke
rechtbank schadevergoeding te vorderen gegrond op een onrechtmatige overheidsdaad5.
8º en 9° Indien een cassatiemiddel een vraag opwerpt omtrent de schending door een wet
van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, is het Hof van Cassatie niet gehouden aan
het Arbitragehof een prejudiciële vraag te stellen, wanneer het middel niet ontvankelijk is
wegens onnauwkeurigheid, doordat het niet nader preciseert waarin de discriminatie
tussen bepaalde categorieën van personen bestaat6. (Art. 26, §2, Bijzondere Wet
Arbitragehof)
(V. T. BELGISCHE STAAT, DE EERSTE MINISTER)

ARREST

(A.R. C.05.0022.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 21 juni 2004 gewezen door
het Hof van Beroep te Brussel.
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Raadsheer Greta Bourgeois heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Pierre Cornelis heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 10 en 11 van de Grondwet;
2 Zie Cass., 13 jan. 1994, A.R. 9627, nr 16; Cass., 9 sept. 2002, A.R. C.99.0327.F, nr 424; Cass., 13
juni 2003, R.W., 2004-2005, 384, noot S. VAN der JEUGHT.
3 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, 34.
4 Zie Cass., 16 dec. 1965 (Pas., 1966, I, 513) met conclusie van de toenmalige eerste advocaatgeneraal GANSHOF van der MEERSCH; Cass., 9 jan. 1997, A.R. C.96.0066.F, nr 20; Arbitragehof, 28
maart 2002, nr 64/2002, A.A., 2002, 783; D. VAN HEUVEN en F. VAN VOLSEM, “De Raad van State kan
als enige ... Enkele beschouwingen over het administratief - en het gemeenrechtelijk kort geding” in
Publiek recht, ruim bekeken, opstellen aangeboden aan Prof. J. G IJSSELS, Antwerpen, Maklu, 1994,
353.
5 Zie W. WILMS, Dagvaarding en verjaring, Antwerpen, Maklu, 1990, 79; P.-J. DEFOORT, ibid.; A.
MAST, J. DUJARDIN, M. VAN DAMME en J. VANDE LANOTTE, Overzicht van het Belgisch administratief
recht, Antwerpen, Kluwer, 1999, p. 703, nr 750.
6 Cass., 24 maart 2000, A.R. C.97.0292.N, nr 202.
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- de artikelen 100, lid 1, 1°, en 101 van het koninklijk besluit van 17 juli 1991
houdende coördinatie van de wetten op de Rijkscomptabiliteit;
- de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek en, voor zover als nodig, 2244
van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het aangevochten arrest oordeelt dat de eerste rechter de vordering van eiser terecht
onontvankelijk heeft verklaard wegens verjaring en dat eisers hoger beroep ongegrond is
op de volgende gronden:
"(2) Aanvangsdatum van de verjaring ?
Volgens artikel 100, eerste lid, van de gecoördineerde wetten op de Rijkscomptabiliteit
begint de vijfjarige verjaringstermijn te lopen 'vanaf de eerste januari voor het begrotingsjaar in de loop waarvan (de schuldvorderingen) zijn ontstaan'.
P. V. houdt voor dat de verjaring slechts aanvang kan nemen vanaf de datum van
uitspraak door de Raad van State (19 april 1999).
De vraagstelling te weten, nu de verjaringstermijn van voornoemd artikel 100 toepasselijk is, vanaf wanneer de verjaring dan wel kan beginnen te lopen, werd herhaaldelijk aan
het Arbitragehof voorgelegd.
ln het arrest nr. 5/99 besliste het Arbitragehof dat de redenering van het arrest nr. 32/96
(dat stelt dat de verjaring slechts aanvang kan nemen vanaf het ogenblik dat een schade
zich manifesteert en niet vanaf het ogenblik dat de fout werd begaan die de schade - die
zich pas vele jaren later manifesteert - eigenlijk heeft veroorzaakt) niet kan worden doorgetrokken tot schuldvorderingen die tot doel hebben een nadeel te herstellen dat wordt
veroorzaakt door een als foutief gekwalificeerde beslissing om werknemers ongelijk te
verlonen om reden dat rechten en verplichtingen van het personeel voorafgaandelijk zijn
vastgelegd in een geheel van statutaire regelen die zijn bekendgemaakt en waarvan
eenieder geacht kan worden de draagwijdte te kennen.
In het arrest nr.85/2001 besliste het hof dat de redenering van het arrest nr. 32/96
evenmin kan worden toegepast wanneer de benadeelde persoon onmiddellijk in rechte
kon treden tegen de overheid die aansprakelijk zou kunnen worden verklaard, zonder dat
hij diende te wachten tot de Raad van State uitspraak zou hebben gedaan over het beroep
dat hij had ingesteld tegen de beslissing van de minister waarbij hem zijn functie werd
ontnomen.
Wanneer dienvolgens, zoals te dezen, P. V. onmiddellijk zijn vordering tot schadevergoeding kon instellen om reden dat de schade en de identiteit van de aansprakelijke
onmiddellijk (dit is vanaf de feitelijke kennisname van het MB van 24 december 1993)
door P. V. kon worden vastgesteld en zonder dat hij diende te wachten op de uitspraak
van de Raad van State over zijn beroep tot vernietiging vermits het nadeel waarvan hij
herstel vordert zich voordeed op 24 december 1993, dan is er geen aanleiding om af te
stappen van de regel dat de vijfjarige verjaringstermijn gesteld bij voornoemde wet,
aanvang neemt vanaf de datum van de feitelijke kennisname van het M.B. van 24
december 1993. De loutere omstandigheid dat P. V. nog twijfels had aangaande bepaalde
aspecten van zijn vordering (het resultaat van de vordering tot vernietiging van het
bestreden M.B.) doet hieraan geen afbreuk. Zijn situatie is niet vergelijkbaar met die van
personen die zich in de onmogelijkheid bevinden om binnen de wettelijke termijn in
rechte te treden omdat hun schade pas na het verstrijken van de termijn tot uiting is
gekomen.
Bij arrest van 20 februari 2002 besliste het Arbitragehof dat door dergelijke vorderingen (waarbij de schadelijder vanaf het ogenblik dat een litigieuze beslissing is genomen
waarvan hij de facto kennis heeft, er op de hoogte van is dat zijn subjectieve rechten
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worden gekrenkt) aan de vijfjarige verjaring te onderwerpen, de wetgever een maatregel
heeft genomen die niet onevenredig is met het nagestreefde doel.
De schade ontstaat voor P. V. niet ingevolge het arrest van de Raad van State, de Raad
van State kan enkel een administratieve rechtshandeling vernietigen, in dat geval geldt
deze vernietiging ex tunc en moet ingevolge de juridische fictie (die een rechtsfeit is die
op alle vlakken dit effect sorteert ook op het vlak van de verjaring) geacht worden dat de
beslissing nooit heeft bestaan zodat de partijen in dezelfde positie staan als deze waarin zij
zich bevonden op het ogenblik dat de beslissing werd genomen, ofwel - zoals te dezen vernietigt de Raad van State de bestreden rechtshandeling niet, in dat geval spreekt het
voor zich dat het arrest, dat het beroep verwerpt, geen enkele vaststelling doet omtrent
enig foutief optreden vanwege de overheid wiens administratieve rechtshandeling (het
M.B. van 24 december 1993) onaangeroerd gelaten wordt.
De fout dewelke volgens P. V. door de overheid werd begaan situeert zich dienvolgens
op het moment van het tot stand komen van het M.B. van 14 december 1993. Uit de feitelijke omstandigheden, met name het toevoegen van een kopie van dit M.B. aan het
verzoek tot nietigverklaring en de motieven van voornoemd verzoek zelf, blijkt dat
minstens vanaf 20 mei 1994, P. V. kennis had van de beweerde onrechtmatige daad zodat
de verjaring overeenkomstig voornoemd artikel 100 intrad ten laatste op 31 december
1998.
(3) Stuiting van de verjaring ?
Het middel van niet ontvankelijkheid kan niet aangenomen worden indien de verjaring
zou zijn gestuit of geschorst.
Artikel 101 van de gecoördineerde wetten op de rijkscomptabiliteit bepaalt dat de verjaring wordt gestuit door een gerechtsdeurwaardersexploot, alsook door een schulderkenning van de Staat. Het instellen van een rechtsvordering schort de verjaring op totdat een
definitieve beslissing gewezen is.
Het is niet betwist dat er geen deurwaardersexploot is betekend geworden dat tot doel
had tussen de procespartijen de verjaring te stuiten.
P. V. houdt echter voor dat het voor de Raad van State neergelegde verzoekschrift tot
vernietiging van het M.B. een stuitend effect zou hebben. Er moet opgemerkt worden dat
artikel 101 enkel aan een deurwaardersexploot een stuitend effect verleent, daar waar het
instellen van een rechtsvordering een schorsend effect heeft. Hoewel deze regeling zoals
zij uit de wet blijkt, gunstiger zou zijn voor de stelling van (eiser), laat deze als middel
gelden dat zijn verhaal voor de Raad van State stuitend werkt.
Een verzoek tot vernietiging van een administratieve rechtshandeling is evenwel niet
gelijk te stellen met een rechtsvordering zoals voorzien in voornoemd artikel 101.
Met 'een rechtsvordering' wordt uitdrukkelijk bedoeld: de rechtsvordering dewelke
ertoe strekt een vordering in te leiden, tegen de overheid die de beslissing heeft genomen
waardoor de schadelijder gegriefd wordt.
Ten aanzien van een schadeclaim dewelke zijn grondslag vindt in artikel 1382 en
volgende B.W. kan de rechtsvordering enkel voor de burgerlijke rechter worden ingesteld.
De burgerlijke rechter is immers krachtens de Grondwet bij uitsluiting bevoegd om
geschillen over burgerlijke rechten te beslechten (artikel 144 Grondwet).
De 'rechtsvordering tot het bekomen van schadevergoeding' kon dienvolgens onder
geen beding voor de Raad van State ingesteld worden.
Ten onrechte houdt P. V. voor dat het inleiden van de vordering voor de Raad van State
de verjaring heeft gestuit (of juister 'geschorst'). Immers, de vordering ingesteld voor de
Raad van State is een beroep tot nietigverklaring van een administratieve rechtshandeling
(artikel 14, §1, van de gecoördineerde wet op de Raad van State) doch geen burgerlijke
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rechtsvordering strekkende tot het bekomen van herstel in de geschonden subjectieve
burgerlijke rechten (in de zin van artikel 17 Ger. W. en zoals bedoeld in artikel 101 van de
gecoördineerde wetten op de rijkscomptabiliteit).
Enkel een vordering die ertoe strekt het door verjaring bedreigde recht te doen
erkennen kan als rechtsvordering in de zin van voornoemde wetsbepaling aanzien worden.
Een dagvaarding stuit de verjaring enkel voor de vordering die ze inleidt alsmede voor
de vordering waarvan het voorwerp virtueel begrepen is in het voorwerp van de bij
dagvaarding ingestelde vordering.
ln de vordering tot vernietiging van een administratieve rechtshandeling is niet virtueel
begrepen enige eis tot het bekomen van een vergoeding van de door de bestreden rechtshandeling geleden schade. Beide vorderingen hebben een totaal ander voorwerp, de ene
(schadeclaim) is wel een mogelijk uitvloeisel van de andere (vordering tot annulatie),
doch ze is er niet virtueel in begrepen (zij moet hoe dan ook afzonderlijk worden ingesteld
voor een burgerlijke rechter en niet voor een administratieve rechtbank).
Wie zich benadeeld voelt door een bestuurlijke beslissing moet kiezen: ofwel stelt hij
een burgerlijke vordering in en pleit hij de onwettigheid van de beslissing conform artikel
159 Grondwet, ofwel stelt hij een beroep tot nietigverklaring in voor de Raad van State,
ofwel stelt hij ter bekomen van de vernietiging van de beslissing een beroep tot vernietiging in en leidt hij de burgerlijk vordering tot het bekomen van schadeloosstelling parallel
met de administratieve vordering in.
De regels inzake de verjaring hebben precies tot doel de overheid op korte termijn klaar
te laten zien aangaande de vorderingen (tot schadevergoeding). Zulks vereist dat wie
meent een vordering tegen de overheid te moeten laten gelden gehouden is binnen de
korte termijn van vijf jaar deze vordering zelf voor de burgerlijke rechter in te stellen.
De overheid mag er van uit gaan dat wie verzuimt de vordering op deze wijze in te
leiden, geen civielrechtelijke schadeclaim zal stellen zelfs indien deze partij een vordering
tot vernietiging van de beslissing voor de Raad van State instelde.
De korte verjaring strekt er precies toe rechtszekerheid tot stand te brengen.
De omstandigheid dat de Raad van State pas op 19 april 1999 arrest velde omtrent een
annulatieberoep dat was ingesteld bij verzoekschrift neergelegd op 20 mei 1994 doet
hieraan geen afbreuk. P. V. moest zich bewust zijn van de buitenmatig lange wachttijden
voor de Raad van State.
Door te opteren voor het administratief beroep in plaats van toepassing te vorderen
voor de burgerlijke rechter van artikel 159 Grondwet, heeft P. V. een proceskeuze uitgeoefend waarvoor hij zelf de aansprakelijkheid voor de gevolgen dient te dragen. Zijn
keuze voor het administratief forum van de Raad van State is niet van aard enige daad van
stuiting of schorsing van de verjaring met zich te brengen".
Grieven
Eerste onderdeel
Schending van de artikelen 100, lid 1, 1°, van het koninklijk besluit van 17 juli 1991
houdende coördinatie van de wetten op de Rijkscomptabiliteit en 1382 en 1383 van het
Burgerlijk Wetboek.
Krachtens artikel 100, lid 1, 1°, van het koninklijk besluit van 17 juli 1991 houdende
coördinatie van de wetten op de Rijkscomptabiliteit, zijn verjaard en voorgoed vervallen
ten voordele van de Staat, 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.
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Het recht op schadevergoeding gegrond op de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek, hierna de extra-contractuele schadevergoeding genoemd, ontstaat vanaf het
ogenblik dat alle bestanddelen vereist door die bepalingen, nl. de fout, de schade en het
oorzakelijk verband tussen de fout en de schade, voorhanden zijn.
De schade is voorhanden wanneer en eventueel naarmate ze aan het licht komt.
Wanneer die schade bestaat in het verlies van wedden, aanvullende toelagen, vakantietoeslagen en alle andere toebehoren, ontstaat de schade telkens de betrokken wedde,
aanvullende toelage, vakantietoeslag en andere toebehoren verschuldigd zijn of zouden
zijn. De verjaring begint dus slechts te lopen vanaf de eerste januari van het begrotingsjaar in de loop waarvan die wedde, aanvullende toelage, vakantietoeslag en andere toebehoren verschuldigd zijn of zouden zijn.
Te dezen stelt het aangevochten arrest dat de vordering van eiser stoelt op een quasidelictuele fout en dat de wedden en toelagen het bedrag van de gevorderde schadevergoeding uitmaken.
Hieruit volgt dat het arrest bijgevolg niet wettig kon oordelen dat de schade zich op 24
december 1993 - datum van het ministeriel besluit tot ontslag van eiser - voordeed, dat die
schade onmiddellijk, d.w.z. vanaf de feitelijke kennisneming van dit ministerieel besluit zijnde vanaf minstens 20 mei 1994 -, door eiser kon worden vastgesteld en dat hij zich
niet in de situatie bevond van de personen die zich in de onmogelijkheid bevinden om
binnen de wettelijke termijn in rechte te treden omdat hun schade pas na het verstrijken
van de termijn tot uiting is gekomen.
Hieruit volgt dat het aangevochten arrest derhalve evenmin kon oordelen dat de termijn
van vijf jaar, bedoeld in artikel 100, lid 1, 1°, van het koninklijk besluit van 17 juli 1991,
ten laatste op 31 december 1998 was verstreken en dat de vordering, ingesteld bij
dagvaarding van 30 augustus 1999, verjaard was. Het arrest heeft aldus bedoeld artikel
100, lid 1, 1°, van het koninklijk besluit van 17 juli 1991, alsmede de artikelen 1382 en
1383 van het Burgerlijk Wetboek, geschonden.
Tweede onderdeel
Schending van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, 100, lid 1, 1°, en 101 van het
koninklijk besluit van 17 juli 1991 houdende coördinatie van de wetten op de Rijkscomptabiliteit en, voor zover als nodig artikel 2244 van het Burgerlijk Wetboek.
Krachtens artikel 101 van het koninklijk besluit van 17 juli 1991 wordt de vijfjarige
verjaringstermijn van artikel 100, lid 1, 1°, gestuit door een gerechtsdeurwaardersexploot,
en geschorst door het instellen van een rechtsvordering totdat een definitieve beslissing is
gewezen.
Het begrip "gerechtsdeurwaardersexploot" van artikel 101 inzake stuiting dient ruim te
worden uitgelegd naar analogie van artikel 2244 van het Burgerlijk Wetboek, dat bepaalt
dat "een dagvaarding voor het gerecht" stuiting van de verjaring tot gevolg heeft, met
name in de zin van iedere vordering in rechte die ertoe strekt het bedreigde recht rechtens
te doen erkennen.
Minstens dient die interpretatie te worden gegeven aan de bewoordingen "instellen van
een rechtsvordering" inzake schorsing van de verjaring van schuldvorderingen tegen de
Staat.
Een verzoekschrift tot nietigverklaring voor de Raad van State is een vordering in
rechte die ertoe strekt "het bedreigde recht rechtens te doen erkennen". Dergelijk verzoekschrift strekt immers tot de vernietiging van een eenzijdige administratieve rechtshandeling, en aldus tot het vaststellen van de onwettigheid - en bijgevolg de fout - van de
verwerende partij, wat medebepalend is, minstens kan zijn, voor de juridische grondslag
van de schadevergoeding die achteraf voor de burgerlijke rechter kan worden gevorderd.
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Het verzoekschrift voor de Raad van State stuit, of schorst minstens, de verjaring van
het recht voor de burgerlijke rechter vergoeding te vorderen van de schade die werd
veroorzaakt door voormelde onwettigheid (fout van de overheid), zodat de burgerlijke
vordering tot schadevergoeding - minstens virtueel - daarin begrepen is.
In elk geval bestaat er geen objectieve en redelijke verantwoording voor het onderscheid, getoetst aan het doel en de gevolgen van de verjaring en aan de redelijkheid van
de verhouding tussen de aangewende middelen en het beoogde doel, tussen enerzijds het
ontzeggen aan dit verzoekschrift tot nietigverklaring van elk stuitend of schorsend gevolg
voor de verjaring van het recht op schadevergoeding en anderzijds de stuiting en schorsing van de verjaring van datzelfde recht louter door het instellen van een rechtsvordering,
bij gerechtsdeurwaardersexploot, voor de burgerlijke rechter tot schadevergoeding, die de
vaststelling van dezelfde 'fout' van de overheid impliceert.
Het in het arrest gemaakte onderscheid is dan ook strijdig met de artikelen 10 en 11 van
de Grondwet. In dat verband verzoekt eiser het Hof de hieronder geformuleerde prejudiciële vraag voor te leggen aan het Arbitragehof.
Hieruit volgt dat het aangevochten arrest niet wettig oordeelt dat een verzoekschrift tot
vernietiging van een administratieve rechtshandeling voor de Raad van State niet gelijk te
stellen is met een rechtsvordering die ertoe strekt het door verjaring bedreigde recht te
doen erkennen en dat de eis tot het verkrijgen van een vergoeding van de door de
bestreden rechtshandeling geleden schade niet virtueel begrepen is in de vordering tot
vernietiging van een administratieve rechtshandeling.
Hieruit volgt dat het aangevochten arrest dan ook niet wettig beslist dat eisers verzoekschrift voor de Raad van State strekkende tot de nietigverklaring van het ministerieel
besluit van 24 december 1993 de verjaring niet kon stuiten noch schorsen van zijn recht
voor de burgerlijke rechter een vergoeding te vorderen voor de door die eenzijdige rechtshandeling veroorzaakte schade. Het maakt in dat verband een onderscheid waarvoor geen
objectieve en redelijke verantwoording bestaat.
Het aangevochten arrest heeft bijgevolg de artikelen 10 en 11 van de Grondwet,
alsmede 100, lid 1, 1°, en 101, van het koninklijk besluit van 17 juli 1991, en, voor zoveel
als nodig, 2244 van het Burgerlijk Wetboek, geschonden.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste onderdeel
1. Volgens artikel 100, eerste lid, 1°, van het koninklijk besluit van 17 juli
1991 houdende coördinatie van de wetten op de Rijkscomptabiliteit, zijn verjaard
en vervallen voorgoed ten voordele van de Staat, onverminderd de vervallenverklaringen ten gevolge van andere wettelijke, reglementaire of ter zake overeengekomen bepalingen, de schuldvorderingen waarvan de op wettelijke of reglementaire wijze bepaalde overlegging niet is geschied binnen een termijn van vijf
jaar te rekenen vanaf de eerste januari van het begrotingsjaar in de loop waarvan
zij zijn ontstaan.
Overeenkomstig die bepaling neemt deze bijzondere verjaringstermijn voor
schuldvorderingen op de Staat een aanvang op de eerste januari van het begrotingsjaar waarin de schuldvordering is ontstaan.
Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen, geldt die vijfjarige verjaringstermijn in de regel voor alle schuldvorderingen ten laste van de Staat.
2. In geval van een onrechtmatige overheidsdaad, komt in de regel de schuld-
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vordering tot stand op het ogenblik waarop de schade ontstaat of waarop haar
toekomstige verwezenlijking, naar redelijke verwachting, vaststaat.
De omstandigheid dat de omvang van de schade op dat tijdstip nog niet precies
vaststaat, doet hieraan geen afbreuk.
3. Het onderdeel gaat ervan uit dat de schade, bestaande in het verlies van
wedden, aanvullende toelagen, vakantietoelagen en alle andere toebehoren die
het gevolg zijn van een onwettig ontslag, slechts ontstaan telkens die wedden en
toebehoren verschuldigd zijn of zouden zijn zodat de verjaringstermijn slechts
begint te lopen vanaf de eerste januari van het begrotingsjaar in de loop waarvan
die wedde en toebehoren verschuldigd zijn of zouden zijn.
4. Het onderdeel faalt naar recht.
Tweede onderdeel
5. Krachtens artikel 101 van het koninklijk besluit van 17 juli 1991 houdende
coördinatie van de wetten op de Rijkscomptabiliteit, wordt de verjaring gestuit
door een gerechtsdeurwaardersexploot alsook door een schulderkenning van de
Staat. Het instellen van een rechtsvordering schorst de verjaring totdat een definitieve beslissing is gewezen.
Uit de wetsgeschiedenis van dit artikel blijkt dat onder gerechtsdeurwaardersexploot dient te worden verstaan een gerechtsdeurwaardersakte tot ingebrekestelling of een dagvaarding.
Een voor het gerecht bij dagvaarding ingestelde vordering gegrond op een
schuldvordering ten laste van de Staat, stuit de verjaring en schorst deze totdat
een definitieve beslissing is gewezen.
Artikel 2244 van het Burgerlijk Wetboek dat op de stuiting betrekking heeft, is
niet van toepassing daar in de specifieke bepalingen van artikel 101 voorzien is
in de stuiting en de schorsing van de verjaring van schuldvorderingen ten laste
van de Staat.
6. Het door de rechtszoekende bij de Raad van State ingesteld beroep tot
nietigverklaring is een objectief beroep dat niet de bescherming van een subjectief recht beoogt, maar heeft een legaliteitscontrole van de akten en de reglementen van de administratieve overheden tot voorwerp en is gericht op het
herstel van de wettigheid.
Het verzoekschrift tot nietigverklaring heeft niet tot voorwerp een schadevergoeding wegens onwettig handelen van de overheid te verkrijgen. Dergelijk
verzoekschrift moet niet ingesteld worden vooraleer de gelaedeerde bij de
burgerlijke rechter een vordering tot schadeloosstelling aanhangig maakt.
7. Het verzoekschrift tot vernietiging van een administratieve handeling voor
de Raad van State stuit of schorst de verjaring niet van het recht om voor een
burgerlijke rechtbank schadevergoeding te vorderen gegrond op een onrechtmatige overheidsdaad.
8. Het onderdeel faalt in zoverre naar recht.
9. Het onderdeel voert verder aan dat er geen objectieve en redelijke verantwoording bestaat voor dit onderscheid zonder te preciseren waarin de discrimi-
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natie tussen bepaalde categorieën van personen bestaat.
10. Het onderdeel is in zoverre wegens onnauwkeurigheid niet ontvankelijk.
11. Het Hof is derhalve niet verplicht tot het stellen van een prejudiciële vraag
aan het Arbitragehof.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
16 februari 2006 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever: mevr. Bourgeois – Gelijkluidende conclusie van de h. Cornelis, advocaat-generaal
met opdracht – Advocaten: mrs. Maes en Verbist.

Nr. 99
3° KAMER - 20 februari 2006

1º ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING VAN TAFEL EN BED —
ECHTSCHEIDINGSPROCEDURE — VOORLOPIGE MAATREGELEN LEVENSONDERHOUD - MAATREGELEN GENOMEN DOOR DE VREDERECHTER - VOORZITTER VAN DE
RECHTBANK ZETELEND IN KORT GEDING - BEVOEGDHEID IN DE TIJD
2º ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING VAN TAFEL EN BED —
ECHTSCHEIDINGSPROCEDURE — VOORLOPIGE MAATREGELEN LEVENSONDERHOUD - MAATREGELEN GENOMEN DOOR DE VREDERECHTER - VOORZITTER VAN DE
RECHTBANK ZETELEND IN KORT GEDING - BEVOEGDHEID - DRAAGWIJDTE
1º De voorzitter van de rechtbank zetelend in kort geding kan voorlopige maatregelen
bevelen die ingaan vanaf de dagvaarding tot echtscheiding, waardoor reeds uitgevoerde
maatregelen die door de vrederechter werden bevolen overeenkomstig artikel 223 van
het Burgerlijk Wetboek komen te vervallen. (Artt. 221, zesde lid en 223, B.W.; Art. 1280,
Ger.W.)
2º De voorzitter van de rechtbank zetelend in kort geding kan voorlopige maatregelen
bevelen die verschillend zijn van die welke door de vrederechter werden bevolen, zonder
dat gewijzigde omstandigheden moeten bewezen zijn. (Artt. 221, zesde lid en 223, B.W.;
Art. 1280, Ger.W.)
(B. T. D.)

ARREST

(A.R. C.04.0292.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 8 januari 2004 gewezen door
het Hof van Beroep te Gent.
De zaak is bij beschikking van de voorzitter van 17 januari 2006 verwezen
naar de derde kamer.
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Afdelingsvoorzitter Ernest Waûters heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert in een verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 213, 221, 223, 1319, 1320, 1321 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 8, 9, 741 tot 746, 809, 1042, 1044, 1045, 1050, 1054, 1056, 4°, 1068 en
1280 van het Gerechtelijk Wetboek;
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest: "Verklaart het hoger beroep ontvankelijk en gegrond. Doet de
beschikking van 15 november 2002 teniet in de mate dat de eerste rechter de vordering
van (verweerder) tot afwijzing van de vordering van (eiseres) tot het bekomen van een
persoonlijk onderhoudsgeld met ingang van 08 februari 2000, minstens met ingang van 19
juli 2000, ontvankelijk doch ongegrond heeft verklaard. Wijst desbetreffend opnieuw.
Zegt dat (eiseres) met ingang van 08 februari 2000 niet gerechtigd is op enige uitkering
tot onderhoud voor haar persoonlijk. Bevestigt de beschikking van 15 november 2002 in
de mate dat ze bestreden is, voor het overige. Verwijst (eiseres) in de kosten van het hoger
beroep aan de zijde van (verweerder) en begroot op 185,92 euro rolrecht; de rechtsplegingsvergoedingen worden gecompenseerd, gelet op de hoedanigheid van de partijen",
op grond van de motieven:
"1. Bij beschikking van 18 november 1999 waartegen geen rechtsmiddel is aangewend,
heeft de Vrederechter van het kanton Torhout (verweerder) in toepassing van de artikelen
221-223 van het Burgerlijk Wetboek veroordeeld om aan eiseres een onderhouds-uitkering te betalen van 396,63 euro (= 16.000 BEF) per maand met ingang van 1 november
1999, geïndexeerd en met loondelegatie. De maatregel was niet beperkt in de tijd.
Op 8 februari 2000 heeft (verweerder) (eiseres) gedagvaard in kort geding (artikel 1280
van het Gerechtelijk Wetboek) waarbij hij een aantal voorlopige maatregelen vorderde
(afzonderlijke verblijfplaats, voorlopig gebruik roerende goederen, verbod vervreemding
en inventaris) en in echtscheiding.
Met haar conclusie van 29 februari 2000 vordert (eiseres) o.a. de veroordeling van
(verweerder) tot het bekomen van een persoonlijke uitkering tot onderhoud van 495,79
euro (= 20.000 BEF) per maand, geïndexeerd en met ontvangstmachtiging. Ten onrechte
bestempelt (verweerder) dit als een vordering tot 'verhoging van het onderhoudsgeld',
waar het een nieuwe procedure betreft, losstaand van de maatregelen in het kader van een
procedure (de) artikelen 221-223 van het Burgerlijk Wetboek.
(Verweerder) heeft op 22 maart 2000 besloten tot het doen afwijzen als ongegrond van
o.a. deze vordering van (eiseres). Met zijn conclusie van 23 april 2002 specificeert hij dat
de vordering van (eiseres) tot het bekomen van een onderhoudsbijdrage ongegrond zou
worden verklaard met ingang van de dagvaarding (8 februari 2000), minstens met ingang
van 19 juli 2000.
Bij vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Brugge, tweede kamer, van 18 februari
2002 is de echtscheiding tussen de partijen o.a. uitgesproken in het nadeel van (eiseres).
Na betekening op 14 maart 2002 van dit vonnis en bij gebrek aan hoger beroep is dit
vonnis in kracht van gewijsde getreden en werd de echtscheiding overgeschreven.
De eerste rechter heeft in de beperkt bestreden beschikking de vordering van
(verweerder) tot afwijzing van de vordering van (eiseres) tot het bekomen van een
persoonlijke uitkering op de volgende motieven afgewezen:
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'Bij gebrek van geldingsduur van het vonnis van de vrederechter van 18 november 1999
blijft de maatregel met betrekking tot het persoonlijk onderhoudsgeld voor (eiseres)
gelden tot aan de datum van uitspraak van huidige beschikking (BHER, Il.6), zodat de
door (verweerder) ontwikkelde argumentatie met betrekking tot de retroactieve afschaffing niet kan worden bijgetreden'.
2. Dringende voorlopige maatregelen ex (de) artikelen 221-223 van het Burgerlijk
Wetboek genomen dienen duidelijk te worden onderscheiden van dringende en voorlopige
maatregelen, genomen op grond van artikel 1280 van het Gerechtelijk Wetboek. De
respectieve maatregelen hebben een eigen en duidelijk te onderscheiden finaliteit: de dringende en voorlopige maatregelen ex (de) artikelen 221-223 van het Burgerlijk Wetboek
worden bevolen binnen het voortbestaan van een huwelijksband, de dringende en voorlopige maatregelen ex artikel 1280 van het Gerechtelijk Wetboek worden bevolen in het
kader van een procedure die ertoe strekt deze huwelijksband te verbreken. Ten onrechte
houdt (eiseres) voor dat de onderhoudsuitkering zoals vastgesteld door de vrederechter,
door de voorzitter in het kader van artikel 1280 van het Gerechtelijk Wetboek slechts kan
gewijzigd worden als de vermogenssituatie van de partijen gewijzigd is.
De beschikking van de vrederechter houdende dringende en voorlopige maatregelen
tussen echtgenoten die niet eerder vervalt ingevolge een in de beschikking opgenomen
beperkte geldingstermijn (zoals in casu), blijft haar uitwerking behouden tot de datum van
de uitspraak van de voorzitter in kort geding. De maatregelen tot uitvoering van deze
maatregel, zoals een loondelegatie, hebben uitwerking zolang de maatregel op grond
waarvan deze loondelegatie is bevolen (zoals de vaststelling van een onderhoudsuitkering), bestaat. Eens de maatregel zoals het betalen van een onderhoudsuitkering
vervangen wordt door een andere maatregel in het kader van een andere procedure,
vervalt ook de uitvoerbaarheid verbonden aan de eerste maatregel, zoals hier de loondelegatie.
De kortgedingrechter is bevoegd bij toepassing van artikel 1280 van het Gerechtelijk
Wetboek voorlopige maatregelen te bevelen van zodra er een echtscheidingsvordering
wordt gesteld, i.e. vanaf het ogenblik dat tot de betekening van de dagvaarding in echtscheiding en kort geding is overgegaan. In casu is de kortgedingrechter bevoegd vanaf 8
februari 2000. De tijdig geadieerde kortgedingrechter blijft bovendien bevoegd te
oordelen omtrent gevorderde maatregelen die inwerken op de verplichtingen van de
partijen staande het huwelijk, die nog een voorwerp hebben, zelfs al is ondertussen de
echtscheiding tussen de partijen uitgesproken. Zo blijft hij bevoegd te oordelen omtrent
een onderhoudsuitkering van een echtgenoot tijdens het bestaan van de huwelijksband.
De maatregelen die hij neemt kunnen (en nemen in de regel - uitzonderingen niet te na
gesproken-) een aanvang nemen vanaf die datum c.q. vanaf de datum waarop de vordering die tot de maatregel aanleiding geeft, is gesteld. Immers vanaf dan is hij bevoegd te
oordelen: deze maatregelen werken eventueel terug in de tijd, maar zijn niet retroactief in
de mate dat zij de datum van de inleidende dagvaarding niet voorafgaan. Daaraan wordt
geen afbreuk gedaan doordat de beschikking zelf op een latere datum tussenkomt of door
de omstandigheid dat, zoals in deze zaak en naar (eiseres) stelt, (verweerder) tot de datum
van de definitieve echtscheiding de onderhoudsuitkering, zoals bepaald door de vrederechter, heeft betaald.
De maatregelen in kort geding bevolen, komen in de plaats van de niet in de tijd
beperkte maatregelen genomen door de vrederechter in het kader van de procedure voorlopige maatregelen ex (de) artikelen 221-223 van het Burgerlijk Wetboek, dit met ingang
van hun aanvangsdatum zoals bepaald door de kortgedingrechter in zijn beschikking. De
dagvaarding (in) kort geding op zich stelt geen einde aan de maatregelen bevolen door de
vrederechter maar de voorzitter in kort geding heeft wel volle rechtsmacht vanaf de
dagvaarding, op welk moment hij bevoegdheid verwerft.
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Wanneer inmiddels, op basis van de beslissing van de vrederechter, verder is betaald of
uitgevoerd in het kader van een loondelegatie, zal dit aanleiding geven tot verrekening.
De machtiging tot loondelegatie is immers uitvoerbaar tot aan de beslissing van de voorzitter van de rechtbank in kort geding maar heeft slechts gelding tot de datum waarop,
ingevolge de beschikking in kort geding, de maatregelen (in) kort geding ingang vinden.
De maatregelen van de vrederechter kunnen noch mogen interveniëren in de beslissingsmacht van de kortgedingrechter. Het blijft een prerogatief van de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg om uitspraak te doen vanaf de datum waarop de vordering is
gesteld. In deze omstandigheden komt de uitkeringsgerechtigde trouwens ook niet in een
vacuüm terecht tijdens welke periode hij of zij geen aanspraak zou kunnen maken op een
onderhoudsuitkering. Diegene die ingevolge loondelegatie als derde dient te betalen, is
daartoe gehouden vanaf de dag van de kennisgeving totdat hij kennis krijgt van een
andere beslissing, onafgezien verrekening en herstelmogelijkheid ingevolge een anterieure aanvangsdatum van de nieuwe beslissing tussen de partijen. Dat dit problemen kan
geven wanneer, zoals in casu, (eiseres) slechts over een tegemoetkoming als invalide
beschikt, spreekt voor zich maar belet de gelding van de principes niet.
3. Het is in het kader van deze redenering dat de door (verweerder) gevorderde afwijzing van de vraag van (eiseres) tot het bekomen van een persoonlijke uitkering in het
kader van artikel 1280 van het Gerechtelijk Wetboek, in eerste instantie vanaf de dag van
de betekening van de dagvaarding (8 februari 2000) minstens sedert 19 juli 2000, op
welke datum de observerende privé-detective heeft vastgesteld dat de genaamde Eekeloo
het appartement van (eiseres) om 23.45 uur verliet en beneden gekomen, vooraleer in zijn
wagen te stappen, naar boven kijkt en naar (eiseres) zwaait, moet begrepen worden.
In het kader van een procedure ex artikel 1280 van het Gerechtelijk Wetboek kan er dus
geen sprake zijn van een 'retro-actieve afschaffing' van een onderhoudsuitkering.
4.1. De vraag rijst of in het kader van deze procedure de vordering van (verweerder)
zoals voor de eerste rechter gesteld al dan niet gegrond is en vanaf welke datum waarbij in
bepaalde omstandigheden ook de termijn voor dewelke een onderhoudsuitkering
verschuldigd is, kan worden beperkt in de tijd.
Immers, de hulpplicht tussen echtgenoten blijft in beginsel bestaan gedurende de hele
duur van de echtscheidingsprocedure en zolang het huwelijk niet ontbonden is. In de regel
mag de voorzitter van de rechtbank, rechtsprekend in kort geding, bij de beoordeling van
een vordering tot het bekomen van een persoonlijk onderhoudsgeld, de schuldvraag niet
stellen. De voorzitter rechtsprekend in kort geding mag immers niet vooruit lopen op de
beslissing aangaande de fout(en) van elk der echtgenoten, nu deze beslissing uitsluitend
aan de echtscheidingsrechter toekomt. In casu echter dient het (hof van beroep) zich
evenwel slechts uit te spreken over het gevorderde persoonlijk onderhoudsgeld op een
ogenblik waarop reeds vaststaat, op grond van een in kracht van gewijsde getreden vonnis
(van 18 februari 2002, aan (eiseres) op 14 maart 2002 betekend op verzoek van
(verweerder)), dat (eiseres) een beledigende relatie onderhield met een andere man op
grond waarvan de echtscheiding in haar nadeel werd uitgesproken. Door rekening te
houden met het tussengekomen echtscheidingsvonnis in het kader van de huidige procedure aangaande voorlopige maatregelen, bestaat er derhalve geen risico meer dat er zou
worden vooruit gelopen op de uitspraak van de echtscheidingsrechter aangaande de
schuld van (eiseres). Door de definitieve beoordeling van het zwaar beledigend karakter
van deze relatie bij het in kracht van gewijsde getreden vonnis van 18 februari 2002, staat
thans definitief vast dat de echtscheiding (eveneens) in het nadeel van (eiseres) werd
uitgesproken.
(Eiseres) kan in elk geval geen aanspraak maken op een persoonlijke uitkering tot
onderhoud vanaf het in kracht van gewijsde gaan van het vonnis (van) echtscheiding van
18 februari 2002.
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4.2. Met haar conclusie van 29 februari 2000 had (eiseres) voor de eerste rechter o.a. de
veroordeling van (verweerder) gevorderd tot het bekomen van een persoonlijke uitkering
tot onderhoud van 495,79 euro (= 20.000 BEF) per maand, geïndexeerd en met ontvangstmachtiging. Zij heeft noch in hoofdorde noch in subsidiaire orde deze vordering
hernomen voor het (hof van beroep) waar zij enkel de bevestiging vordert van de
bestreden beschikking.
Nu (eiseres) geen onderhoudsuitkering (meer) vraagt lopende de procedure voorlopige
maatregelen echtscheiding, is zij niet gerechtigd op een onderhoudsuitkering vanaf 8
februari 2000, datum van de betekening van de dagvaarding (in) kort geding.
(Eiseres) dient niet expliciet veroordeeld te worden tot het terugbetalen van de door
(verweerder) sedert die datum nog betaalde onderhoudsuitkeringen, waar dit arrest als titel
geldt.
5.De kosten van het geding in eerste aanleg zijn gevoegd bij het geding ten gronde,
waarin inmiddels een definitieve uitspraak is tussengekomen.
Het hoger beroep van (verweerder) is gegrond. (Eiseres) dient veroordeeld te worden in
de kosten van het hoger beroep aan de zijde van (verweerder), met dien verstande dat,
gelet op de hoedanigheid van de partijen, de rechtsplegingvergoedingen worden gecompenseerd".
Grieven
Eerste onderdeel
Hoewel, in beginsel, de volstrekte bevoegdheid van een rechtscollege niet wordt beoordeeld op het moment dat het uitspraak moet doen, doch op het moment dat de vordering is
ingediend, maakt artikel 221, zesde lid, van het Burgerlijk Wetboek hierop uitzondering.
Krachtens deze bepaling blijft de door de vrederechter ingevolge dit artikel verleende
machtiging niettemin uitvoerbaar tot aan de beslissing van de rechtbank of van de voorzitter van de rechtbank in kort geding, wanneer naderhand een verzoekschrift tot echtscheiding of tot scheiding van tafel en bed wordt ingediend.
Deze regel is ook van toepassing op de beslissingen van de vrederechter die uitspraak
doet in het kader van de hem bij artikel 223 van hetzelfde wetboek toegekende bevoegdheid omtrent de dringende voorlopige maatregelen betreffende de persoon en de goederen
van de echtgenoten en de kinderen, tenzij de door de vrederechter bevolen maatregelen
een einde hebben genomen door het verstrijken van de door hem vastgestelde tijd.
Hieruit volgt dat het bestreden arrest zijn beslissing niet wettig verantwoordt, dat de
"maatregelen in kort geding bevolen, (...) in de plaats (komen) van de niet in de tijd
beperkte maatregelen genomen door de vrederechter in het kader van de procedure voorlopige maatregelen ex (de) artikelen 221-223 van het Burgerlijk Wetboek, dit met hun
aanvangsdatum zoals bepaald door de kortgedingrechter in zijn beschikking" en "de voorzitter in kort geding (...) wel volle rechtsmacht (heeft) vanaf de dagvaarding (in kort
geding), op welk moment hij bevoegdheid verwerft", dan wanneer uit de regel van artikel
221, zesde lid, van het Burgerlijk Wetboek volgt dat de niet in de tijd beperkte voorlopige
dringende maatregelen genomen door de vrederechter op grond van de artikelen 221 en
223 van hetzelfde wetboek van kracht blijven tot de datum van de beslissing van de rechtbank of de voorzitter in kort geding, dewelke slechts rechtsmacht verwerven vanaf de
datum van hun beslissing en de van kracht zijnde maatregelen van de vrederechter slechts
mogen wijzigen ingeval van, in casu niet vastgestelde, bewezen gewijzigde omstandigheden (Schending van de artikelen 213, 221 en 223 van het Burgerlijk Wetboek en de artikelen 8, 9 en 1280 van het Gerechtelijk Wetboek).
Tweede onderdeel
Eiseres in haar "eerste besluiten in hoger beroep", neergelegd ter griffie van het hof van
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beroep te Gent op 15 mei 2003, op p. 1 onderaan haar besluiten genomen voor de eerste
rechter integraal hernam in volgende bewoordingen: "(Eiseres) heeft reeds uitvoerige
besluiten opgesteld voor de eerste rechter, dewelke in hoger beroep integraal hernomen
worden. Dit is geen stijlclausule, doch een manier om eindeloze herhalingen te vermijden
om redenen van proceseconomie, wat wordt aanvaard door het Hof van cassatie (Cass.12
juni 1989, Pas., 1990, I, 1089, nrs. 11-12)".
Eiseres op deze wijze als gedaagde in hoger beroep incidenteel beroep instelde tegen
verweerder bij conclusie overeenkomstig de artikelen 1054 en 1056, 4°, van het Gerechtelijk Wetboek, door in haar beroepsbesluiten haar tegenvordering te hernemen tot het
bekomen van een persoonlijke uitkering tot onderhoud van 495,79 euro, hetzij 20.000
BEF per maand, geïndexeerd met ontvangstmachtiging zoals geformuleerd in haar "eerste
besluiten in kort geding", neergelegd ter griffie van de rechtbank op 29 februari 2000.
Dit incidenteel beroep is aan geen andere vormvereisten onderworpen dan die welke
gelden voor de conclusie, terwijl een vordering, die is opgenomen in de motieven van een
appelconclusie, regelmatig aan de appelrechter is voorgelegd, zelfs wanneer zij niet
herhaald wordt in het dictum van deze appèlconclusies.
Een partij kan derhalve geldig een incidenteel beroep instellen door een beslissing aan
te vechten en de hervorming van het bestreden vonnis vragen in de motieven van haar
conclusie voor de rechter in beroep, ook al wordt in het dictum van deze conclusies geen
hervorming van het bestreden vonnis gevraagd.
Hieruit volgt dat het bestreden arrest enkel dan met miskenning van de bewijskracht
van de aangehaalde eerste besluiten in hoger beroep heeft kunnen beslissen "Met haar
conclusie van 29 februari 2000 had (eiseres) voor de eerste rechter o.a. de veroordeling
van (verweerder) gevorderd tot het bekomen van een persoonlijke uitkering tot onderhoud
van 495,79 euro (= 20.000 BEF) per maand, geïndexeerd en met ontvangstmachtiging.
(Eiseres) heeft noch in hoofdorde noch in subsidiaire orde deze vordering hernomen voor
het (hof van beroep) waar zij enkel de bevestiging vordert van de bestreden beschikking",
dan wanneer eiseres die vordering in graad van beroep wel uitdrukkelijk heeft hernomen
(Schending van de artikelen 1319, 1320, 1321 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek),
zodat de appelrechters hun beslissing niet wettig verantwoorden dat eiseres niet gerechtigd is op een onderhoudsuitkering die zij in graad van beroep niet (meer) vraagt lopende
de procedure voorlopige maatregelen echtscheiding (Schending van de artikelen 213 van
het Burgerlijk Wetboek en 1280 van het Gerechtelijk Wetboek) nu de appelrechters gevat
door het regelmatig incidenteel beroep in de beroepsbesluiten op dit punt van eiseres daaromtrent uitspraak dienden te doen en zich niet konden beperken te bevinden dat eiseres
geen onderhoudsuitkering tijdens de duur van de echtscheidingsprocedure meer vroeg
(Schending van de artikelen 741 tot 746, 809, 1042, 1044, 1045, 1050, 1054, inzonderheid
eerste lid, 1056, 4°, 1068, eerste lid van het Gerechtelijk Wetboek).
Derde onderdeel
De huwelijksplichten voorzien door artikel 213 van het Burgerlijk Wetboek zijn wederzijdse verplichtingen die van elkaar onderscheiden zijn, zodat ieder der echtelieden ze
moet vervullen ook al doet de andere het niet of slechts gedeeltelijk.
Derhalve blijft de plicht tot bijstand aan de echtgenote ten laste van de echtgenoot ingesteld door artikel 213 onverkort bestaan tijdens de ganse duur van het huwelijk en
derhalve ook tijdens de echtscheidingsprocedure. Deze plicht tot bijstand wordt tijdens de
echtscheidingsprocedure niet opgeheven door de omstandigheid dat de bijstand-behoevende echtgenote haar huwelijksverplichtingen niet nakomt.
Hieruit volgt dat het bestreden arrest onwettig beslist dat eiseres geen aanspraak kan
maken op een persoonlijke uitkering om reden dat eiseres schuldig werd bevonden aan de
echtscheiding wegens verzuim van haar getrouwheidsplicht (Schending van artikel 213
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van het Burgerlijk Wetboek).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste onderdeel
1. Artikel 221, zesde lid, van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat, wanneer de
vrederechter de in het tweede lid bedoelde ontvangstmachtiging beveelt en
naderhand een verzoekschrift tot echtscheiding of tot scheiding van tafel en bed
wordt ingediend, de machtiging niettemin uitvoerbaar blijft tot aan de beslissing
van de rechtbank of van de voorzitter van de rechtbank in kort geding.
Het enkele feit dat een verzoekschrift tot echtscheiding of tot scheiding van
tafel en bed wordt ingediend, verhindert de uitvoerbaarheid van de door vrederechter verleende ontvangstmachtiging niet.
Wanneer de vrederechter de bedoelde maatregel niet in de tijd heeft beperkt,
blijft die maatregel aldus uitvoerbaar tot aan de beslissing van de rechtbank of
van de voorzitter van de rechtbank in kort geding.
2. Voormelde regel is ook van toepassing op andere maatregelen die de vrederechter beveelt in het raam van artikel 223 van het Burgerlijk Wetboek.
3. Het voorgaande doet geen afbreuk aan de bevoegdheid van de voorzitter van
de rechtbank, zetelend in kort geding, om in het raam van artikel 1280 van het
Gerechtelijk Wetboek, voorlopige maatregelen te bevelen.
Daarbij strekt de bevoegdheid van de voorzitter zich in de tijd uit vanaf de
dagvaarding tot echtscheiding tot de datum waarop de echtscheidingsuitspraak in
kracht van gewijsde is getreden.
De voorzitter kan aldus maatregelen bevelen die ingaan vanaf de dagvaarding
waardoor reeds uitgevoerde maatregelen die door de vrederechter werden
bevolen overeenkomstig artikel 223 van het Burgerlijk Wetboek komen te
vervallen.
4. De vordering tot dringende voorlopige maatregelen van de vrederechter en
de vordering tot voorlopige maatregelen van de voorzitter hebben een onderscheiden voorwerp. De voorzitter kan bijgevolg maatregelen bevelen die
verschillend zijn van die welke door de vrederechter werden bevolen, zonder dat
gewijzigde omstandigheden moeten bewezen zijn.
5. Het onderdeel gaat ervan uit dat "uit de regel van artikel 221, zesde lid, van
het Burgerlijk Wetboek volgt dat de niet in de tijd beperkte voorlopige dringende
maatregelen, genomen door de vrederechter op grond van de artikelen 221 en
223 van hetzelfde wetboek, van kracht blijven tot de datum van de beslissing van
de rechtbank of de voorzitter in kort geding, dewelke slechts rechtsmacht
verwerven vanaf de datum van hun beslissing en de van kracht zijnde maatregelen van de vrederechter slechts mogen wijzigen in geval van (...) bewezen
gewijzigde omstandigheden".
6. Het onderdeel faalt naar recht.
Tweede onderdeel
7. Eiseres vorderde in haar conclusie van 29 februari 2000 voor de eerste
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rechter een persoonlijk onderhoudsgeld van 20.000 BEF per maand ten einde
haar toe te laten om in haar persoonlijk onderhoud te voorzien.
De eerste rechter wees deze vordering af.
Eiseres stelde op pagina 1 van haar "eerste besluiten in hoger beroep" haar
"besluiten, opgesteld voor de eerste rechter" integraal te hernemen en preciseert
hierbij dat "dit geen stijlclausule (is), doch een manier om eindeloze herhalingen
te vermijden om redenen van proceseconomie".
Zij vorderde evenwel in het beschikkende gedeelte van deze appelconclusie
het beroepen vonnis te bevestigen.
Zij nam verder geen appelconclusie meer.
8. De appelrechter stelt vast dat eiseres met haar conclusie van 29 februari
2000 voor de eerste rechter onder andere de veroordeling van verweerder had
gevorderd tot het verkrijgen van een persoonlijke uitkering tot onderhoud van
495,79 euro (20.000 BEF) per maand, geïndexeerd en met ontvangstmachtiging
en dat zij voor het hof van beroep noch in hoofdorde noch in subsidiaire orde
deze vordering heeft hernomen en enkel de bevestiging van de bestreden beslissing vorderde.
9. De appelrechter geeft aldus van voormelde appelconclusie geen uitlegging
die met de bewoordingen ervan onverenigbaar is en miskent mitsdien de bewijskracht ervan niet.
10. Het onderdeel mist in zoverre feitelijke grondslag.
11. Voor het overige is het onderdeel afgeleid uit de vergeefs aangevoerde
miskenning van bewijskracht van akten.
12. Het onderdeel is in zoverre niet ontvankelijk.
Derde onderdeel
13. Het onderdeel gaat ervan uit dat het arrest beslist dat eiseres geen
aanspraak kan maken op een persoonlijke uitkering tot onderhoud omdat zij
schuldig werd bevonden aan de echtscheiding wegens het verzuim van haar
getrouwheidsplicht.
14. Die beslissing steunt niet op die reden.
15. Het middel mist feitelijke grondslag.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt eiseres in de kosten.
20 februari 2006 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Waûters – Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaat-generaal –
Advocaat: mr. Wouters.
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Nr. 100
3° KAMER - 20 februari 2006

1º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — SCHADE — BEGRIP.
VORMEN - MORELE SCHADE - BEGRIP - GENEGENHEIDSSCHADE
2º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — SCHADE —
BEOORDELINGSBEVOEGDHEID. RAMING. PEILDATUM BEOORDELINGSBEVOEGDHEID - MORELE SCHADE - GENEGENHEIDSSCHADE - ONAANTASTBARE
BEOORDELING DOOR DE RECHTER - WETTIGHEID - TOETSING VAN HET HOF
3º CASSATIE — BEVOEGDHEID VAN HET HOF — ALGEMEEN AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST - SCHADE - MORELE SCHADE GENEGENHEIDSSCHADE - ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE RECHTER - WETTIGHEID TOETSING VAN HET HOF
4º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — SCHADE — BEGRIP.
VORMEN - MORELE SCHADE - GENEGENHEIDSSCHADE - DRAAGWIJDTE
1º De rechtsvordering tot schadevergoeding wegens morele schade heeft tot doel de pijn,
de smart of enig ander moreel leed te lenigen en in die mate de schade te herstellen; het
morele leed dat een echtgenoot ondergaat ten gevolge van de letsels aan de andere
echtgenoot, maakt in principe daarop geen uitzondering1. (Artt. 1382 en 1383, B.W.)
2º en 3° De rechter oordeelt weliswaar binnen de grenzen van de vordering, op
onaantastbare wijze in feite, over het bestaan en de omvang van de door een
onrechtmatige daad veroorzaakte morele schade en over het herstel ervan; het Hof dient
niettemin te toetsen of de rechter het begrip "schade" niet heeft miskend 2 (Impliciete
oplossing)
4º

De rechter verantwoordt niet naar recht zijn beslissing de vordering tot
schadevergoeding wegens morele schade ondergaan door een echtgenoot af te wijzen
op de enkele grond dat de psychische druk tengevolge van het lijden van het slachtoffer
van de onrechtmatige daad de normale bijstand van de echtgenoot niet te boven gaat 3.
(Artt. 1382 en 1383, B.W.)
(VERGRO INTERNATIONAAL VERVOER nv e.a. T. ZURICH nv e.a.)

ARREST

(A.R. C.04.0366.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 2 oktober 2003 in hoger
beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel.
De zaak is bij beschikking van de voorzitter van 17 januari 2006 verwezen
naar de derde kamer.
Afdelingsvoorzitter Robert Boes heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
1 Zie Cass., 3 feb. 1987, A.R. nr 376, A.C., 1986-87, nr 322.b.
2 Ibid.
3 Ibid.
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De eisers voeren in hun verzoekschrift vijf middelen aan.
Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht en maakt er deel van uit.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
1. Eiseres sub 1 heeft het in het middel bedoelde verweer in appelconclusie
gevoerd.
2. Het bestreden vonnis beantwoordt dit verweer niet.
3. Het middel is in zoverre gegrond.
Tweede middel
4. In de "tweede conclusie hoger beroep (repliek en synthese)" vroegen de
eisers de veroordeling van de eerste verweerster tot het betalen voor tijdelijke
arbeidsongeschiktheid van 389.250 BEF wegens materiële schade en van
169.480 BEF wegens morele schade, onder aftrek van 426.720 BEF, bedrag
ontvangen ingevolge de door hen aangegane verzekering "privé-leven".
5. In zoverre het middel de schending van het algemeen rechtsbeginsel betreffende de autonomie der procespartijen en van artikel 1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek aanvoert, kan het niet aangenomen worden.
6. De appelrechters oordelen dat de door de tweede eiser vanwege zijn verzekeraar ontvangen bedrag van 426.720 BEF in mindering dient te worden
gebracht van de door eiser geleden materiële en morele schade uit tijdelijke
arbeidsongeschiktheid, begroot op respectievelijk 146.720 BEF en 169.480 BEF
waarop hij recht heeft, en dat, aldus, de tweede eiser geen aanspraak kan maken
op enige bijkomende vergoeding vanwege de eerste verweerster.
7. In zoverre het middel ervan uitgaat dat de appelrechters beslissen dat de
tweede eiser en zijn echtgenote veroordeeld worden tot "terugbetaling" aan de
eerste verweerster van een deel van de vergoeding die de tweede eiser van zijn
eigen verzekeraar ontving en die het naar gemeenrecht begrote schadebedrag
overtreft, berust het middel op een verkeerde lezing van het bestreden vonnis.
Anders dan het middel aanvoert, kent het bestreden vonnis aldus niet een
vergoeding toe die minder bedraagt dan de werkelijk geleden schade.
8. Het middel kan in zoverre niet aangenomen worden.
9. De omzetting van 169.480 BEF in 3.822 euro, wegens morele schade ingevolge de tijdelijke arbeidsongeschiktheid van de tweede eiser, maakt een
verschrijving uit die het Hof kan rechtzetten.
Het bedrag van 3.822 euro dient derhalve gelezen als 4.201,30 euro.
In zoverre het middel de schending aanvoert van artikel 1 van de EG-Verordening nr. 2866/98 van de Raad van 31 december 1998 en van de artikelen 1382 en
1383 van het Burgerlijk Wetboek, kan het niet worden aangenomen.
10. De eerste verweerster voerde in haar beroepsconclusie aan dat het
beroepen vonnis ten onrechte een vergoeding van 150.655 BEF toekende en dat
de tweede eiser geen aanspraak meer kon maken op een vergoeding voor mate-
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riële schade in de periode van tijdelijke arbeidsongeschiktheid daar deze schade
volledig werd vergoed door zijn eigen verzekeraar.
11. Het bestreden vonnis oordeelt dat de door de tweede eiser geleden materiële schade ingevolge tijdelijke arbeidsongeschiktheid, bepaald op 146.720
BEF, aan de eisers reeds werd uitbetaald en veroordeelt deze laatsten voor zoveel
als nodig tot verrekening van het te veel ontvangen bedrag van 97,70 euro (hetzij
3.935 BEF) zonder dat dit door de eisers gevorderd werd
Het bestreden vonnis werpt aldus een door de partijen uitgesloten betwisting
op en miskent aldus het algemeen rechtsbeginsel betreffende de autonomie der
procespartijen en schendt artikel 1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek.
12. Het middel is in zoverre gegrond.
Derde middel
13. Het bestreden vonnis houdt tegenstrijdige beschikkingen in door, enerzijds,
te beslissen dat tweede eiser en zijn echtgenote voor materiële schade wegens
blijvende arbeidsongeschiktheid in de periode vanaf 11 september 2003
aanspraak kunnen maken op een vergoeding van 298.308 BEF, meer de vergoedende interest aan 7 pct. vanaf 11 september 2003 tot aan de datum van betaling,
anderzijds, de eerste verweerster te veroordelen tot het betalen aan de tweede
eiser en zijn echtgenote wegens deze schadepost van 7.394,84 euro (298.308
BEF), vermeerderd met de vergoedende interest aan 7 pct. vanaf 12 september
2003 tot aan de datum van de uitspraak.
14. Het bestreden vonnis schendt zodoende artikel 1138, 4°, van het Gerechtelijk Wetboek.
15. Het middel is gegrond.
Vierde middel
16. Het bestreden vonnis doet geen uitspraak over de gevorderde interest op de
wegens kledijschade toegekende vergoeding, en schendt mitsdien artikel 1138,
3°, van het Gerechtelijk Wetboek.
17. Het middel is gegrond.
Vijfde middel
18. De rechtsvordering tot schadevergoeding wegens morele schade heeft tot
doel de pijn, de smart of enig ander moreel leed te lenigen en in die mate de
schade te herstellen.
19. Het morele leed dat een echtgenoot ondergaat ten gevolge van de letsels
aan de andere echtgenoot, maakt in principe daarop geen uitzondering.
De rechter oordeelt binnen de grenzen van de vordering, op onaantastbare
wijze in feite, over het bestaan en de omvang van de door een onrechtmatige
daad veroorzaakte morele schade en over het herstel ervan.
Het bestreden vonnis schendt de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk
Wetboek door de vordering af te wijzen op de enkele grond dat de psychische
druk tengevolge van het lijden van het slachtoffer van de onrechtmatige daad de
normale bijstand van de echtgenoot niet te boven gaat.
20. Het middel is gegrond.
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Dictum,
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis;
a) in zoverre het de eerste verweerster veroordeelt:
- tot het betalen aan de eiseres sub 1 van 238 euro met interest,
- tot het betalen van interest op het toegekend bedrag van 7.394,84 euro;
b) in zoverre het de tweede eiser en de eisers sub 3 veroordeelt tot verrekening
van het teveel ontvangen bedrag van 97,70 euro wegens materiële schade voor
de tijdelijke arbeidsongeschiktheid van de tweede eiser;
c) in zoverre het bestreden vonnis geen uitspraak doet over de vordering tot
interest op de toegekende vergoeding wegens kledijschade;
d) in zoverre het uitspraak doet over de genegenheidsschade;
d) in zoverre het uitspraak doet over de kosten.
Wijst het cassatieberoep voor het overige af.
Veroordeelt de eisers sub 2 en sub 3 in een vijfde van de kosten.
Houdt de overige 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 vonnis.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de Rechtbank van Eerste Aanleg te
Leuven, zitting houdend in hoger beroep.
20 februari 2006 – 3° kamer – Voorzitter en verslaggever: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaat-generaal – Advocaten: mrs.
Geinger en De Gryse.

Nr. 101
2° KAMER - 21 februari 2006

1º STEDENBOUW — SANCTIES - MISDRIJF VAN INSTANDHOUDING - BESTANDDELEN
2º STEDENBOUW — SANCTIES - DOOR DE EIGENAAR WEDERRECHTELIJK UITGEVOERDE
WERKEN - INSTANDHOUDING VAN DE ILLEGALE WERKEN - DADER VAN HET MISDRIJF VRUCHTGEBRUIKER VAN DE ILLEGALE WERKEN
3º VRUCHTGEBRUIK. GEBRUIK EN BEWONING - VRUCHTGEBRUIK - ONROEREND
GOED - DOOR DE EIGENAAR WEDERRECHTELIJK UITGEVOERDE WERKEN - INSTANDHOUDING VAN DE
ILLEGALE WERKEN - VERPLICHTING VAN DE VRUCHTGEBRUIKER VAN DE ILLEGALE WERKEN
1º,2° en 3° Het misdrijf van instandhouding bestaat in het schuldig verzuim om aan het
bestaan van wederrechtelijk uitgevoerde werken een einde te maken en alleen degene
die over het onroerend goed zeggenschap heeft kan aan dit verzuim schuld hebben; uit
de omstandigheid dat alleen de vruchtgebruiker geniet van de zaak, mits deze te
onderhouden, volgt dat, ongeacht de beperkingen die hij ondergaat in de uitoefening van
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zijn zakelijk recht doordat hij over de illegale werken niet kan beschikken, hij krachtens
zijn recht zeggenschap heeft over de zaak en het nodige moet doen om aan de illegale
toestand een einde te stellen of te doen stellen1. (Artt. 544 en 578, B.W.)
(AFGEVAARDIGD AMBTENAAR VAN HET BESTUUR STEDENBOUW VAN DE PROVINCIE LUXEMBURG T. D.)

ARREST

(A.R. P.05.1388.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te
Antwerpen, correctionele kamer, van 21 september 2005.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee middelen aan.
Raadsheer Etienne Goethals heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. VOORGAANDE RECHTSPLEGING
De verweerster wordt vervolgd om, met overtreding van de artikelen 84, 154
en 155 van het Waalse Stedenbouwdecreet (CWATUP), zonder voorafgaande
vergunning van het College van burgemeester en schepenen, bouwwerken,
namelijk het plaatsen van een wooncaravan met bijgebouw, terras en schuilplaats
te hebben uitgevoerd en in stand te hebben gehouden, te Bouillon (provincie
Luxemburg), sedert 1997 tot 9 februari 2001.
Na verwijzing naar de Correctionele Rechtbank te Tongeren met toepassing
van het artikel 23 Taalwet in Gerechtszaken, werd de verweerster bij vonnis van
11 april 2003 tot straf veroordeeld en het herstel in de oorspronkelijke toestand
door sloping van voormelde caravan met bijgebouw, terras en schuilplaats werd
bevolen.
Het bestreden arrest oordeelt dat de verweerster nooit eigenares is geweest van
het gebouw en dat zij, als erfgename van haar vooroverleden echtgenoot, alleen
beschikt over het vruchtgebruik van de zaak, hetgeen haar enkel het genot
verleent onder de verplichting om de zaak zelf in stand te houden ten voordele
van de blote eigenaar, over wiens plichten het hof van beroep zich niet heeft uit
te spreken en waarvan de vruchtgebruiker eventueel de nadelige gevolgen dient
te ondergaan.
De verweerster wordt bijgevolg niet strafrechtelijk verantwoordelijk geacht, en
vrijgesproken.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
1. Het middel voert aan dat krachtens de artikelen 544 en 578 Burgerlijk
Wetboek, de vruchtgebruiker, zoals de eigenaar, van de zaak waarop het vruchtgebruik betrekking heeft, geen gebruik mag maken dat strijdig is met de wetten
of met de verordeningen, zodat hij die zaak onder meer niet wederrechtelijk mag
1 Cass., 14 nov. 1990, A.R. 8421, nr 148; 4 feb. 2003, A.R. P.01.1462.N, nr 80.
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in stand houden.
Ook het algemeen rechtsbeginsel dat verbiedt bedrog of oneerlijkheid aan te
wenden om schade te berokkenen of winst te behalen, verbiedt dat het recht van
vruchtgebruik zou kunnen worden ingeroepen om de wederrechtelijk opgetrokken bouwwerken in stand te houden.
De plicht tot onderhoud kan evenmin als een door de wet toegestane rechtvaardigingsgrond worden beschouwd.
2. Het misdrijf van instandhouding bestaat in het schuldig verzuim om aan het
bestaan van wederrechtelijk uitgevoerde werken een einde te maken.
Alleen diegene die over het onroerend goed zeggenschap heeft, kan aan dit
verzuim schuld hebben.
Alleen de vruchtgebruiker geniet van de zaak mits deze te onderhouden.
Daaruit volgt dat, ongeacht de beperkingen die hij ondergaat in de uitoefening
van zijn zakelijk recht doordat hij over de illegale werken niet kan beschikken,
hij krachtens zijn recht zeggenschap heeft over de zaak en het nodige moet doen
om aan de illegale toestand een einde te stellen of te doen stellen.
3. De beslissing van de appelrechters dat de vruchtgebruiker, wegens zijn
verplichting om het goed waarvan hij enkel het genot heeft, in stand te houden,
geen einde kan stellen aan de onwettige toestand, en hij daartoe geen enkele
verplichting heeft, is niet naar recht verantwoord.
4. Het middel is gegrond.
Tweede middel
5. Het middel kan niet leiden tot ruimere cassatie, en behoeft aldus geen
antwoord.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, wat de beslissing over de herstelvordering
betreft.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het
gedeeltelijk vernietigde arrest.
Veroordeelt de verweerster tot de kosten van het cassatieberoep.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.
21 februari 2006 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Goethals – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-generaal
– Advocaat: mr. Simont.

Nr. 102
2° KAMER - 21 februari 2006

1º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — HERSTELPLICHT —
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MEESTERS. AANGESTELDEN - WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE AANSTELLER VOORWAARDE
2º STRAF — GELDBOETE EN OPDECIEMEN - GELDBOETE - UITZENDBUREAU MISDRIJF GEPLEEGD DOOR AANGESTELDE OF LASTHEBBER - VEROORDELING TOT EEN GELDBOETE WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE HOUDER EN DE GEBRUIKER VAN HET UITZENDBUREAU VOORWAARDE
1º De wettelijke aansprakelijkheid van artikel 1384, derde lid, Burgerlijk Wetboek, van de
aansteller voor zijn aangestelde bestaat van zodra een persoon zijn gezag of zijn toezicht
kan uitoefenen op de daden van een andere; daartoe moet concreet worden nagegaan
onder wiens feitelijk gezag en toezicht de aangestelde stond op het ogenblik van de
feiten1.
2º Uit artikel 42 van de wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de
uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van
gebruikers, volgt dat de aansprakelijkheid van de houder van een uitzendbureau voor de
betaling van de geldboete waartoe zijn aangestelde veroordeeld is, afhankelijk is van zijn
wettelijke aansprakelijkheid voor die aangestelde overeenkomstig artikel 1384, derde lid,
Burgerlijk Wetboek.
(EXPRESS-INTERIM nv T. D. e.a.)

ARREST

(A.R. P.05.1473.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de Correctionele Rechtbank te Leuven van 29 september 2005.
De eiseres voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee middelen
aan.
Raadsheer Ghislain Dhaeyer heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1. De wettelijke aansprakelijkheid van artikel 1384, derde lid, Burgerlijk
Wetboek, van de aansteller voor zijn aangestelde bestaat van zodra een persoon
zijn gezag of zijn toezicht kan uitoefenen op de daden van een andere. Daartoe
moet concreet worden nagegaan onder wiens feitelijk gezag en toezicht de
aangestelde stond op het ogenblik van de feiten.
2. De appelrechters oordelen dat op het ogenblik van de feiten de gebruiker
(S.) het feitelijke gezag uitoefende over de uitzendkracht (B.), zodat B. de aangestelde was van S..
De appelrechters stellen vast dat artikel 11 van de algemene voorwaarden van
de eiseres (uitzendkantoor) bepaalt dat de gebruiker (S.) de wettelijke aansprakelijke is in de zin van artikel 1384, derde lid, Burgerlijk Wetboek. Ze oordelen
echter dat niet is bewezen dat deze bepaling ter zake moet worden toegepast,
zodat de "aanstellersaansprakelijkheid" van de eiseres als uitzendkantoor niet
1 Zie Cass., 17 nov. 1999, A.R. P.99.0787.F, nr 609.
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werd uitgesloten. Uitsluitend op die grond zeggen ze dat de eiseres eveneens de
wettelijk aansprakelijke in de zin van artikel 1384, derde lid, Burgerlijk Wetboek
is.
Aldus verantwoorden ze hun beslissing niet naar recht.
3. Het onderdeel is gegrond
Tweede en derde onderdeel van het tweede middel
4. Luidens artikel 42 van de wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke
arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten
behoeve van gebruikers, zijn de gebruiker en de houder van een uitzendbureau
burgerrechtelijk aansprakelijk voor de betaling van de geldboeten waartoe hun
aangestelde of lasthebber zijn veroordeeld.
Uit die bepaling volgt dat de aansprakelijkheid voor de geldboete van de
houder van het uitzendbureau afhankelijk is van zijn wettelijke aansprakelijkheid
voor zijn aangestelde overeenkomstig artikel 1384, derde lid, Burgerlijk
Wetboek.
5. De appelrechters oordelen dat op het ogenblik van de feiten de eiseres niet
het feitelijke gezag over de uitzendkracht uitoefende maar dat de gebruiker (S.)
dit gezag had.
Ze stellen de eiseres niettemin toch wettelijk aansprakelijk voor de geldboete.
Aldus verantwoorden zij hun beslissing niet naar recht.
6. De onderdelen zijn gegrond.
Overige grieven
7. De overige grieven kunnen niet tot ruimere cassatie leiden. Ze behoeven
derhalve geen antwoord.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het de eiseres aansprakelijk stelt
voor de betaling van de geldboete en van schadevergoedingen.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het
gedeeltelijk vernietigde vonnis.
Veroordeelt de verweerders in de kosten.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de Correctionele Rechtbank te Brussel,
zitting houdend in hoger beroep.
21 februari 2006 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Dhaeyer – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-generaal
– Advocaat: mr. L. Vael, Brussel.

Nr. 103
2° KAMER - 21 februari 2006
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1º UITLEVERING - EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL - BESCHIKKING VAN DE
ONDERZOEKSRECHTER TOT HET IN HECHTENIS PLAATSEN VAN BETROKKENE - TENUITVOERLEGGING
VAN HET EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL - ONDERZOEKSGERECHTEN - BEVOEGDHEID
2º ONDERZOEKSGERECHTEN - UITLEVERING - EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL BESCHIKKING VAN DE ONDERZOEKSRECHTER TOT HET IN HECHTENIS PLAATSEN VAN BETROKKENE TENUITVOERLEGGING VAN HET EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL - BEVOEGDHEID
3º UITLEVERING - EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL - TENUITVOERLEGGING ONDERZOEKSGERECHTEN - KENNISGEVING VAN PLAATS, DAG EN UUR VAN VERSCHIJNING - GEVOLG
4º ONDERZOEKSGERECHTEN - UITLEVERING - EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL TENUITVOERLEGGING - KENNISGEVING VAN PLAATS, DAG EN UUR VAN VERSCHIJNING - GEVOLG
5º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.3 - UITLEVERING - EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL TENUITVOERLEGGING - TOEPASSELIJKHEID
6º ONDERZOEKSGERECHTEN - UITLEVERING - EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL TENUITVOERLEGGING - ARTIKEL 6, E.V.R.M. - TOEPASSELIJKHEID
7º GRONDWET — GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE) — ARTIKEL 149
- UITLEVERING - EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL - TENUITVOERLEGGING - TOEPASSELIJKHEID
8º ONDERZOEKSGERECHTEN - UITLEVERING - EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL TENUITVOERLEGGING - ARTIKEL 149, GW. (1994) - TOEPASSELIJKHEID
9º ONDERZOEKSGERECHTEN - UITLEVERING - EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL TENUITVOERLEGGING - VERPLICHTING OM DE UITSPRAAK MET REDENEN TE OMKLEDEN WETTELIJKE GRONDSLAG
10º REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — OP CONCLUSIE —
STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN ACCIJNZEN
INBEGREPEN) - ONDERZOEKSGERECHTEN - UITLEVERING - EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL TENUITVOERLEGGING - VERPLICHTING OM DE UITSPRAAK MET REDENEN TE OMKLEDEN WETTELIJKE GRONDSLAG
1º en 2° De onderzoeksgerechten die met toepassing van de artikelen 16 en 17, Wet
Europees Aanhoudingsbevel uitspraak doen, hebben enkel te oordelen over de
tenuitvoerlegging van het Europese aanhoudingsbevel overeenkomstig het bepaalde in
de artikelen 4 tot en met 8 van die wet, na te hebben nagegaan of de voorwaarden van
artikel 3 van diezelfde wet vervuld zijn; zij hebben bij die gelegenheid geen rechtsmacht
te oordelen over de handhaving van de hechtenis die de onderzoeksrechter met
toepassing van artikel 11, §3 van voormelde wet heeft bevolen.
3º en 4° Eens de verdachte krachtens artikel 17, §4, Wet Europees Aanhoudingsbevel in
kennis is gesteld van de plaats, dag en uur van de verschijning voor de kamer van
inbeschuldigingstelling, is hij ervan op de hoogte dat dit onderzoeksgerecht uitspraak zal
doen over zijn hoger beroep tegen de beschikking van de raadkamer, die het Europese
aanhoudingsbevel uitvoerbaar verklaart; hieruit volgt dat de verdachte niet nogmaals in
het bijzonder en uitdrukkelijk moet uitgenodigd worden zich over die tenuitvoerlegging te
verdedigen.
5º en 6° Artikel 6, E.V.R.M. is niet van toepassing op de onderzoeksgerechten die zich
uitspreken over de tenuitvoerlegging van een Europees aanhoudingsbevel1.

1 Cass., 25 jan. 2005, A.R. P.05.0065.N, nr 51; 21 sept. 2005, A.R. P.05.1270.F, nr 450
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7º en 8° Artikel 149, Grondwet is niet van toepassing op de onderzoeksgerechten die zich
uitspreken over de tenuitvoerlegging van een Europees aanhoudingsbevel2.
9º en 10° De verplichting voor de onderzoeksgerechten om hun uitspraak over de
tenuitvoerlegging van het Europees aanhoudingsbevel met redenen te omkleden is niet
gegrond op artikel 163, Wetboek van Strafvordering, maar op artikel 16, §1, van de wet
van 19 december 2003 betreffende het Europees aanhoudingsbevel.
(R.)

ARREST

(A.R. P.06.0243.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te
Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling, op 10 februari 2006.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht drie middelen aan.
Raadsheer Dirk Debruyne heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
1. In zoverre het middel de beroepen beschikking van de raadkamer aanvecht,
is het niet gericht tegen het bestreden arrest en is het niet ontvankelijk.
2. De onderzoeksgerechten die met toepassing van de artikelen 16 en 17 Wet
Europees Aanhoudingsbevel uitspraak doen, hebben enkel te oordelen over de
tenuitvoerlegging van het Europese aanhoudingsbevel overeenkomstig het
bepaalde in de artikelen 4 tot en met 8 van die wet, na te hebben nagegaan of de
voorwaarden van artikel 3 van diezelfde wet vervuld zijn. Zij hebben bij die
gelegenheid geen rechtsmacht te oordelen over de handhaving van de hechtenis
die de onderzoeksrechter met toepassing van artikel 11, §3, voormelde wet heeft
bevolen.
Eens de verdachte krachtens artikel 17, §4, Wet Europees Aanhoudingsbevel
in kennis is gesteld van de plaats, dag en uur van de verschijning voor de kamer
van inbeschuldigingstelling, is hij ervan op de hoogte dat dit onderzoeksgerecht
uitspraak zal doen over zijn hoger beroep tegen de beschikking van de raadkamer, die het Europese aanhoudingsbevel uitvoerbaar verklaart. Hieruit volgt
dat de verdachte niet nogmaals in het bijzonder en uitdrukkelijk moet uitgenodigd worden zich over die tenuitvoerlegging te verdedigen.
3. Het middel, in zoverre het uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt naar
recht.
(...)
Derde middel
6. Het middel voert de schending aan van de artikelen 6 EVRM, 149 Grondwet
2 Cass., 8 dec. 2004, A.R. P.04.1562.F, nr 603; 5 juli 2005, A.R. P.05.0896.N, nr 387
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en 163 Wetboek van Strafvordering omdat het bestreden arrest niet antwoordt op
de conclusie van eiser.
7. De artikelen 6 EVRM en 149 Grondwet zijn niet van toepassing op de
onderzoeksgerechten die zich uitspreken over de tenuitvoerlegging van een
Europees aanhoudingsbevel.
8. De verplichting voor de onderzoeksgerechten hun uitspraak over de tenuitvoerlegging van het Europese aanhoudingsbevel met redenen te omkleden is niet
gegrond op artikel 163 Wetboek van Strafvordering, maar op artikel 16, §1, van
de wet van 19 december 2003 betreffende het Europese aanhoudingsbevel.
9. Het middel faalt in zoverre naar recht.
10. Voor het overige verwerpen de appelrechters het verweer van eiser en
beantwoorden zij zijn conclusie met de redenen die het arrest vermeldt.
11. Het middel mist in zoverre feitelijke grondslag.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
12. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen
zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
21 februari 2006 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Debruyne – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-generaal – Advocaat: mr. L. Delbrouck, Hasselt.

Nr. 104
2° KAMER - 22 februari 2006

1º JEUGDBESCHERMING - HULPVERLENING AAN DE JEUGD - DECREET 4 MAART 1991 VAN
DE FRANSE GEMEENSCHAP INZAKE HULPVERLENING AAN DE JEUGD - ARTIKEL 38 JEUGDRECHTBANK - ONDERZOEKSMAATREGEL - WETTIGHEID
2º JEUGDBESCHERMING - HULPVERLENING AAN DE JEUGD - DECREET 4 MAART 1991 VAN
DE FRANSE GEMEENSCHAP INZAKE HULPVERLENING AAN DE JEUGD - ARTIKEL 38 JEUGDRECHTBANK - HULPVERLENENDE DWANGMAATREGEL - HOGER BEROEP - ARREST BESLISSING ALVORENS RECHT TE DOEN - DESKUNDIGENONDERZOEK - CASSATIEBEROEP VÓÓR DE
EINDBESLISSING - ONTVANKELIJKHEID
3º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — TERMIJNEN VOOR
CASSATIEBEROEP EN BETEKENING — STRAFVORDERING —
VOORBARIG CASSATIEBEROEP (GEEN EINDBESLISSING) JEUGDBESCHERMING - HULPVERLENING AAN DE JEUGD - DECREET 4 MAART 1991 VAN DE
FRANSE GEMEENSCHAP INZAKE HULPVERLENING AAN DE JEUGD - ARTIKEL 38 - JEUGDRECHTBANK
- HULPVERLENENDE DWANGMAATREGEL - HOGER BEROEP - ARREST - BESLISSING ALVORENS
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- DESKUNDIGENONDERZOEK - CASSATIEBEROEP VÓÓR DE EINDBESLISSING ONTVANKELIJKHEID
RECHT TE DOEN

4º JEUGDBESCHERMING - HULPVERLENING AAN DE JEUGD - DECREET 4 MAART 1991 VAN
DE FRANSE GEMEENSCHAP INZAKE HULPVERLENING AAN DE JEUGD - ARTIKEL 38 JEUGDRECHTBANK - HULPVERLENENDE DWANGMAATREGEL - HOGER BEROEP - ARREST NOODZAKELIJKE DWANG EN MAATREGEL VAN GEDWONGEN HULPVERLENING - AFZONDERLIJKE
BESLISSINGEN - WETTIGHEID
5º JEUGDBESCHERMING - HULPVERLENING AAN DE JEUGD - DECREET 4 MAART 1991 VAN
DE FRANSE GEMEENSCHAP INZAKE HULPVERLENING AAN DE JEUGD - ARTIKEL 38 JEUGDRECHTBANK - HULPVERLENENDE DWANGMAATREGEL - VOORLOPIGE MAATREGEL WETTIGHEID
6º JEUGDBESCHERMING - HULPVERLENING AAN DE JEUGD - DECREET 4 MAART 1991 VAN
DE FRANSE GEMEENSCHAP INZAKE HULPVERLENING AAN DE JEUGD - ARTIKEL 38 JEUGDRECHTBANK - HULPVERLENENDE DWANGMAATREGEL - HERNIEUWING - HOGER BEROEP ARREST - BESLISSING TOT VERLENGING VAN DE DWANG EN DE VOORLOPIGE MAATREGEL WETTIGHEID
1º De jeugdrechtbank kan elke onderzoeksmaatregel bevelen die zij nuttig acht alvorens op
grond van art. 38, Decr.Fr.Gem. inzake hulpverlening aan de jeugd, uitspraak te doen.
(Art. 38, Decr.Fr.Gem. 4 maart 1991 inzake hulpverlening aan de jeugd)
2º en 3° Zijn geen eindbeslissingen in de zin van artikel 416, eerste lid, Sv., en houden
geen verband met de gevallen die in het tweede lid van dat artikel zijn bepaald, de
beslissingen waarbij de jeugdkamer van het hof van beroep, die uitspraak moet doen op
grond van art. 38, Decr.Fr.Gem. 4 maart 1991 inzake hulpverlening aan de jeugd,
alvorens recht te doen een deskundigenonderzoek en de heropening van het debat
beveelt; het onmiddellijk cassatieberoep dat tegen die beslissingen wordt ingesteld is
bijgevolg niet ontvankelijk. (Art. 416, Sv.; artt. 62 en 63bis, Jeugdbeschermingswet ; artt.
10 §1, en 38, Decr.Fr.Gem. 4 maart 1991)
4º Art. 38 Decr.Fr.Gem.R. 4 maart 1991 inzake hulpverlening aan de jeugd zorgt voor een
zodanig nauwe samenhang tussen de beoordeling van de noodzaak van dwang en die
van de eventueel te treffen maatregel, dat de jeugdrechtbank niet met afzonderlijke
beslissingen over het één of het ander uitspraak kan doen. (Art. 38, Decr.Fr.Gem. 4
maart 1991 inzake hulpverlening aan de jeugd)
5º Art. 38 Decr.Fr.Gem.R. 4 maart 1991 inzake hulpverlening aan de jeugd staat de
jeugdrechtbank niet toe een voorlopige maatregel te bevelen, aangezien een dergelijke
maatregel alleen kan worden genomen in het geval dat bij art. 39 van het decreet is
bepaald en mits de voorwaarden ervan worden nageleefd, met name wat de duur van die
maatregel betreft1. (Artt. 38 en 39, Decr.Fr.Gem. 4 maart 1991 inzake hulpverlening aan
de jeugd)
6º Het arrest van de jeugdkamer van het hof van beroep verantwoordt zijn beslissing niet
naar recht wanneer het op grond van art. 38 Decr.Fr.Gem.R. 4 maart 1991 inzake
hulpverlening aan de jeugd, tot verlenging van de dwang beslist en voorlopig uitspraak
doet over de maatregelen die in afwachting van de resultaten van het bevolen
deskundigenonderzoek dienen te worden genomen. (Artt. 10, §1, en 38, Decr.Fr.Gem. 4
maart 1991 inzake hulpverlening aan de jeugd)
(L.)

ARREST (vertaling)

1 Zie concl. O.M. In Pas., 2006, nr. 104.
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(A.R. P.05.1522.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 19 oktober 2005 gewezen
door het Hof van Beroep te Luik, jeugdkamer.
Raadsheer Sylviane Velu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. VOORAFGAANDE RECHTSPLEGING
Het beroepen vonnis heeft de noodzaak vastgesteld tot behoud van de dwangmaatregel, en heeft op grond van de artikelen 10, §1, en 38 van het Decreet van
de Franse Gemeenschapsraad van 4 maart 1991 inzake hulpverlening aan de
jeugd, beslist om de huisvesting buiten zijn familiaal leefmilieu van het kind R.
L., geboren op 21 september 1994, met een jaar te verlengen, met het oog op zijn
behandeling, zijn opvoeding, het onderwijs dat hij moet volgen, of zijn beroepsopleiding, alsook de richtlijnen of de begeleiding van educatieve aard, die bij
vonnis van de Jeugdrechtbank te Luik van 12 februari 2004 zijn opgelegd.
Op het hoger beroep van eiser, de vader van het kind, bevestigt het bestreden
arrest dit vonnis in zoverre het de dwangmaatregel heeft hernieuwd en, met
wijziging voor het overige, zegt dat er geen grond is voor de tijdelijke huisvesting van het voormelde kind buiten zijn familiaal leefmilieu in de omstandigheden die in de redengeving van de voormelde beslissing zijn gepreciseerd. Met
een voorlopige uitspraak beslist het arrest dat het voormelde kind voorlopig
inderdaad buiten zijn leefmilieu zal worden gehuisvest, met name dat van zowel
zijn vader als van zijn moeder, met het oog op zijn behandeling, zijn opvoeding
en het onderwijs dat hij moet volgen, onderwerpt hem, evenals zijn vader en
moeder, aan richtlijnen en beveelt, alvorens verder recht te spreken, een deskundigenonderzoek en de heropening van het debat om het hof van beroep in staat te
stellen de verdere afhandeling van de zaak te beoordelen.
III. BESLISSING VAN HET HOF
A. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissingen die een
deskundigenonderzoek en een heropening van het debat bevelen:
Dergelijke beslissingen zijn geen eindbeslissingen in de zin van artikel 416,
eerste lid, van het Wetboek van Strafvordering en houden geen verband met de
gevallen die in het tweede lid van dat artikel zijn bepaald.
Het cassatieberoep is bijgevolg niet ontvankelijk.
B. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de overige beslissingen:
Over het ambtshalve aangevoerde middel afgeleid uit de schending van de artikelen 38 en 39 van het Decreet van de Franse Gemeenschapsraad van 4 maart
1991 inzake hulpverlening aan de jeugd:
Krachtens artikel 38 van voormeld decreet van 4 maart 1991 neemt de jeugdrechtbank kennis van de maatregelen die te nemen zijn ten aanzien van een kind,
zijn gezin of zijn leefgenoten, wanneer de lichamelijke of psychische integriteit
van een kind thans ernstig bedreigd is, en wanneer één van de personen die de
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ouderlijke macht uitoefenen of die het kind in rechte of in feite onder hun bewaring hebben, de hulp van een adviseur bij de hulpverlening aan de jeugd weigert
of die hulp niet benut.
Nadat de rechtbank de noodzaak van de dwangmaatregel heeft vastgesteld kan
het met name, overeenkomstig paragraaf 3, 1° en 2°, van die bepaling, het kind,
zijn gezin en zijn leefgenoten of één van hen onderwerpen aan richtlijnen of, in
uitzonderlijke gevallen, beslissen dat aan het kind een tijdelijke huisvesting
buiten zijn familiaal leefmilieu wordt verleend met het oog op zijn behandeling,
zijn opvoeding, het onderwijs dat hij moet volgen, of zijn beroepsopleiding.
De jeugdrechtbank kan ook elke onderzoeksmaatregel bevelen die zij nuttig
acht alvorens op grond van voormeld artikel 38 uitspraak te doen.
Die bepaling zorgt evenwel voor een zodanig nauwe samenhang tussen de
beoordeling van de noodzaak van dwang en die van de eventueel te treffen maatregel, dat de rechtbank niet met afzonderlijke beslissingen over het één of het
ander uitspraak mag doen.
Daarenboven staat het voormelde decreet van 4 maart 1991, wiens artikel 62,
§9, artikel 52 van de Wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming
heeft opgeheven, de voormelde rechtbank niet toe om een voorlopige maatregel
te bevelen, aangezien een dergelijke maatregel alleen kan worden genomen in
het geval dat bij artikel 39 van het decreet is bepaald en mits de voorwaarden
ervan worden nageleefd, met name wat de duur van die maatregel betreft.
In zoverre het arrest, op grond van artikel 38, tot verlenging van de dwang
beslist en voorlopig uitspraak doet over de maatregelen die in afwachting van de
resultaten van het bevolen deskundigenonderzoek dienen te worden genomen,
verantwoordt het bijgevolg zijn beslissing niet naar recht.
Dictum,
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest behalve in zoverre het een deskundigenonderzoek en de heropening van het debat beveelt "teneinde de verdere afhandeling
van de zaak te beoordelen".
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 een vierde van de kosten en laat de overige drie vierden
ten laste van de Staat.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Luik, jeugdkamer,
anders samengesteld.
22 februari 2006 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: mevr. Velu – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal.
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2° KAMER - 22 februari 2006

1º VOORLOPIGE HECHTENIS — REGELING VAN DE RECHTSPLEGING RAADKAMER - VERWIJZING NAAR DE CORRECTIONELE RECHTBANK - AFZONDERLIJKE BESCHIKKING HANDHAVING VAN DE HECHTENIS - RECHTSMIDDEL - CASSATIEBEROEP - ONTVANKELIJKHEID
2º VOORLOPIGE HECHTENIS — CASSATIEBEROEP - REGELING VAN DE
RECHTSPLEGING - RAADKAMER - VERWIJZING NAAR DE CORRECTIONELE RECHTBANK AFZONDERLIJKE BESCHIKKING - HANDHAVING VAN DE HECHTENIS - CASSATIEBEROEP ONTVANKELIJKHEID
3º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — BESLISSINGEN VATBAAR VOOR
CASSATIEBEROEP — STRAFVORDERING — BESLISSINGEN UIT HUN
AARD NIET VATBAAR VOOR CASSATIEBEROEP - VOORLOPIGE HECHTENIS REGELING VAN DE RECHTSPLEGING - RAADKAMER - VERWIJZING NAAR DE CORRECTIONELE
RECHTBANK - AFZONDERLIJKE BESCHIKKING - HANDHAVING VAN DE HECHTENIS - CASSATIEBEROEP
- ONTVANKELIJKHEID
1º,2° en 3° De inverdenkinggestelde die naar de correctionele rechtbank wordt verwezen
kan geen cassatieberoep instellen tegen de afzonderlijke beschikking van de raadkamer
die beslist dat hij aangehouden blijft1. (Artt. 26, §3, en 31, Wet Voorlopige Hechtenis
1990)
(Y.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.06.0270.F)

I. De rechtspleging voor het Hof
De cassatieberoepen zijn gericht tegen twee beschikkingen van 8 februari 2006
van de raadkamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Luik.
Raadsheer Frédéric Close heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. Beslissing van het Hof
A. Over het cassatieberoep tegen de beschikking waarbij eiser naar de correctionele rechtbank wordt verwezen :
De beslissing is geen eindbeslissing in de zijn van artikel 416, eerste lid, van
het Wetboek van Strafvordering en houdt geen verband met de gevallen die in
het tweede lid van dat artikel zijn bepaald.
Het cassatieberoep is niet ontvankelijk.
B. Over het cassatieberoep tegen de afzonderlijke beschikking waarbij de raad1 Contra Cass., 30 dec. 1997, A.R. P.97.1690.N, nr. 584, met noot E.L.; H.-D. BOSLY en D.
VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale, Die Keure, 4e uitg., 2005, p. 967; A. WINANTS, "De
rechtsmiddelen", De voorlopige hechtenis; B. DEJEMEPPE en D. MERCKX, Diegem, Kluwer, 2000, p.
419; R. DECLERCQ, Beginselen van Strafrechtspleging, Kluwer, 3e uitg., 2003, p. 464, nr. 989;
Voorlopige hechtenis en rechtsmiddelen, R.W., 1991-92, p. 105 tot 117, nr. 72; en Pourvoi en
cassation en matière répressive, R.P.D.B., dl. IX, Complément, Bruylant, 2004, p. 197, nr. 248; maar
zie R. VERSTRAETEN, Handboek Strafvordering, 4e uitg., 2005, nr. 1256; en M. R OZIE, De voorlopige
hechtenis en de onderzoeksgerechten, in Voorlopige hechtenis, de wet van 20 juli 1990, R. D ECLERCQ
& R. VERSTRAETEN (uitgevers), Acco Leuven / Amersfoort, 1991, p. 151.
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kamer beslist dat eiser aangehouden blijft :
Bij voorlopige hechtenis wordt het cassatieberoep geregeld door artikel 31 van
de Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis. Uit de paragrafen 1
en 2 van dit artikel volgt dat de inverdenkinggestelde geen cassatieberoep kan
instellen tegen de afzonderlijke beschikking van de raadkamer die met toepassing van artikel 26, § 3, van de voormelde wet beslist dat hij aangehouden blijft.
Het cassatieberoep is niet ontvankelijk.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt eiser in de kosten.
22 februari 2006 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Close – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal.

Nr. 106
1° KAMER - 23 februari 2006

1º NIEUWE VORDERING - BURGERLIJKE ZAKEN - TEGENVORDERING - TEGENVORDERING
VOOR HET EERST IN HOGER BEROEP INGESTELD - ONTVANKELIJKHEID - VOORWAARDEN
2º HOGER BEROEP — BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN
SOCIALE ZAKEN INBEGREPEN) — UITBREIDING VAN EIS EN NIEUWE EIS
- TEGENVORDERINGEN VOOR HET EERST IN HOGER BEROEP INGESTELD - ONTVANKELIJKHEID VOORWAARDEN
1º en 2° Tegenvorderingen kunnen voor het eerst in hoger beroep ingesteld worden indien
zij berusten op een feit of op een handeling in de dagvaarding aangevoerd of een
verweer op de hoofdvordering uitmaken of tot compensatie strekken1. (Artt. 807, 808,
809, 810 en 1042, Ger.W.)
(D. e.a. T. DE INTERGEMEENTELIJKE DIENSTVERLENENDE VERENIGING IML)

ARREST

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 22 september 2003 gewezen
door het Hof van Beroep te Antwerpen.
De eisers voeren in een verzoekschrift een middel aan.
Raadsheer Greta Bourgeois heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
Geschonden wettelijke bepalingen
1 Cass., 22 jan. 2004, A.R. C.02.0506.N, nr 39; zie Jaarverslag Hof van cassatie 2002, p. 483.
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- de artikelen 149 en 159 van de gecoördineerde Grondwet;
- de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 19, 23, 24, 807 tot 810 en 1042 van het Gerechtelijk Wetboek;
- de artikelen 16, tweede lid, en 21 van de wet van 26 juli 1962 betreffende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigening ten algemene nutte (hierna
genoemd "Onteigeningswet"), zoals vervangen bij artikel 3 van de wet van 6 april 2000;
- artikel 4 van de wet van 6 april 2000 tot wijziging, wat de interesten op het terug te
betalen gedeelte van de onteigeningsvergoeding betreft, van artikel 18 van de wet van 17
april 1835 op de onteigening ten algemene nutte en artikel 21 van de wet van 26 juli 1962
betreffende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigening ten
algemene nutte;
- het algemeen rechtsbeginsel dat afstand van recht niet wordt vermoed en enkel kan
worden afgeleid uit feiten die voor geen andere uitlegging vatbaar zijn.
Aangevochten beslissingen
Het hof van beroep verklaarde eisers' tegenvordering wegens onwettigheid niet toelaatbaar, stelde de aan eisers toekomende onteigeningsvergoeding vast op 89.240,36 euro en
veroordeelde eisers solidair tot terugbetaling aan verweerster van de som van 46.784,10
euro, te vermeerderen met:
- de intresten door de Deposito- en Consignatiekas op de terug te betalen som betaald
vanaf de consignatie tot op de datum van afbetaling;
- de compensatoire intresten tegen de wettelijke rentevoet vanaf de terugtrekking op de
teveel geconsigneerde som tot op heden;
- de gerechtelijke intresten vanaf de uitspraak tot de dag der algehele betaling, o.m. op
volgende gronden:
"(Eisers) werpen in laatste conclusie van 4 november 1996 de onregelmatigheid op van
de onteigening na tussenarrest wegens onwettigheid.
Het Hof volgt de vaststelling van (verweerster) die benadrukt dat (eisers) nooit voor de
eerste rechter de onwettigheid van de onteigening opgeworpen hebben, zodat hierover
geen uitspraak werd gedaan en derhalve er niet tegen opgekomen kan worden door middel
van een incidenteel beroep.
In de inleidende dagvaarding beperkte de onteigenaar (verweerster), zijn vordering
immers tot een herziening van de toegekende onteigeningsvergoeding bij vonnis van
Vrederechter van het kanton Bilzen op 21 januari 1982. De door (eisers) opgeworpen
onwettigheid van de onteigening is dan ook een nieuwe vordering, die voor het eerst werd
gesteld in hoger beroep.
Nu kan een tegenvordering wel voor het eerst in hoger beroep worden ingesteld, doch
enkel wanneer zij berust op een feit of een handeling die in dagvaarding wordt aangevoerd. Een nieuwe vordering, ook in hoger beroep, is slechts ontvankelijk conform art.
807 en 1042 van het Gerechtelijk Wetboek, als het feit waaruit de onwettigheid afgeleid
wordt in de dagvaarding aangevoerd was.
De voorgehouden onregelmatigheden door gemis aan machtiging, aan procesbevoegdheid en aan wettelijke grondslag, waarvan thans sprake zijn nooit opgeworpen geweest.
Trouwens hebben (eisers) steeds de bevestiging gevraagd van het bestreden vonnis en
waren zij enkel oneens omtrent de kwalificatie van de onteigende gronden.
In het tussenarrest werd bovendien terzake al standpunt ingenomen door het aanstellen
van een nieuw college van deskundigen. Uit het motiverend gedeelte blijkt daarenboven
onomstootbaar dat het hof de wettigheid van de onteigening aanvaard heeft.
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... Aangezien in uitvoering van het vonnis van de Vrederechter er teveel geconsigneerd
werd maakt (verweerster) terecht aanspraak op de betaling van de som van 1.887.266
BEF (46.784,10 euro) meer de interesten zoals hierna bepaald wordt".
Grieven
Eerste onderdeel
a. Artikel 16, tweede lid, Onteigeningswet bepaalt dat de vordering tot herziening ook
kan gegrond zijn op de onregelmatigheid van de onteigening en dat zij wordt behandeld
overeenkomstig de regels van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering (lees thans :
het Gerechtelijk Wetboek). Uit deze wetsbepaling volgt dat de onteigende, in het kader
van de herzieningsprocedure, alle gronden met betrekking tot de onregelmatigheid van de
onteigening kan laten gelden.
Artikel 807 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat een vordering die voor de rechter
aanhangig is, kan uitgebreid of gewijzigd worden, indien de nieuwe, op tegenspraak
genomen conclusies, berusten op een feit of akte in de dagvaarding aangevoerd, zelfs
indien hun juridische omschrijving verschillend is. Die bepaling is, krachtens artikel 1042
van dat wetboek, van toepassing in hoger beroep.
Artikel 807 vereist niet dat de nieuwe vordering, wanneer zij berust op een feit of akte
in de dagvaarding aangevoerd, uitsluitend op dat feit of op die akte berust.
Uit bedoelde artikelen 807 tot 810 en 1042 volgt dat een tegenvordering voor het eerst
in hoger beroep kan worden ingesteld wanneer zij beantwoordt aan de voorwaarden die in
die wetsbepalingen zijn gesteld voor de ontvankelijkheid van nieuwe vorderingen, dit is
berusten op een feit of een handeling in de dagvaarding aangevoerd, ofwel wanneer zij
een verweer tegen de hoofdvordering uitmaken of strekken tot compensatie.
b. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan blijkt: (1) dat verweersters
dagvaarding in herziening van 27 februari 1984 vermeldde dat zij is overgegaan tot
"onteigening van de volgende onroerende goederen:
- Gemeente Bilzen, weide, ... groot 2ha 17a 0ca, toebehorende aan:
E.B., ...
A.B., ..."
en dat zij ertoe strekte de door de vrederechter voorlopig bepaalde onteigeningsvergoeding te verminderen tot de sommen van 2.170.000 BEF voor de gronden en van 12.300
BEF voor het hout, o.a. omdat de onteigende grond diende beschouwd als landbouwgrond
en men geen rekening mocht houden met zijn bestemming in het "Gewestplan" als industriegrond, aangezien de onteigening de industriezone realiseert; (2) dat eisers in hun op 4
november 1996 neergelegde 'conclusie houdende hervatting van het geding' géén 'incidenteel beroep' instelden maar, in ondergeschikte orde als "verweer" tegen de onteigening
opwierpen dat deze onwettig en onregelmatig was, bij gebrek aan: de vereiste machtiging,
procesbevoegdheid, wettelijke grondslag (onder verwijzing naar de bestemming van de
grond volgens het gewestplan Tongeren-Sint-Truiden), hoogdringendheid en openbaar nut
(p. 6 e.v.), en de vaststelling van deze 'onregelmatigheid' vorderden met aanstelling van
een deskundige.
Bedoeld verweer en bedoelde vordering berustten bijgevolg wel degelijk op een feit of
akte in de dagvaarding in herziening aangevoerd, m.n. de onteigening en bestemming van
de betrokken grond. Bovendien maakte eisers' tegenvordering duidelijk een verweer uit
tegen de hoofdvordering van verweerster.
c. Afstand van recht wordt niet vermoed en kan alleen worden afgeleid uit feiten die
voor geen andere uitlegging vatbaar zijn.
d. Uit dit alles volgt dat de appelrechter enerzijds, in zoverre hij oordeelt dat "(eisers)
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nooit voor de eerste rechter de onwettigheid van de onteigening opgeworpen hebben,
zodat hierover geen uitspraak werd gedaan en derhalve er niet tegen opgekomen kan
worden door middel van een incidenteel beroep", de bewijskracht schendt van eisers'
conclusie in hoger beroep, neergelegd op 4 november 1996 (schending van de artikelen
1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek), en anderzijds, door eisers' tegenvordering "wegens onwettigheid niet toelaatbaar" te verklaren, op de gronden dat verweerster in
haar inleidende dagvaarding haar vordering beperkte tot "een herziening van de toegekende onteigeningsvergoeding", dat de in de nieuwe (tegen)vordering voorgehouden
onregelmatigheden "nooit opgeworpen geweest zijn" en dat eisers trouwens "steeds de
bevestiging (hebben) gevraagd van het bestreden vonnis en (het) enkel oneens (waren)
omtrent de kwalificatie van de onteigende gronden", en zonder na te gaan of die tegenvordering een verweer tegen de hoofdvordering uitmaakte, de artikelen 16, tweede lid, Onteigeningswet, 807 tot 810 en 1042 van het Gerechtelijk Wetboek evenals het algemeen
rechtsbeginsel dat afstand van recht niet wordt vermoed en alleen kan worden afgeleid uit
feiten die voor geen andere uitlegging vatbaar zijn, schendt.
(...)

III. BESLISSING VAN HET HOF
Ontvankelijkheid van het cassatieberoep van de eerste eiseres
1. Verweerster werpt de niet-ontvankelijkheid van het cassatieberoep van de
eerste eiseres op: de eerste eiseres was voor het indienen van het verzoekschrift
overleden.
2. Uit het uittreksel uit het Rijksregister blijkt dat de eerste eiseres op 1 maart
1998 is overleden, dit is voor de betekening van het verzoekschrift op 30 januari
2004.
3. Het middel van niet-ontvankelijkheid moet worden aangenomen.
Ontvankelijkheid van het eerste onderdeel
4. Verweerster werpt als grond van niet-ontvankelijkheid op van het eerste
onderdeel, dat het onderdeel zonder verduidelijking schending aanvoert van de
artikelen 808 tot 810 van het Gerechtelijk Wetboek en dat de artikelen 807 tot
810 in samenhang met artikel 1042 van het Gerechtelijk Wetboek de regel niet
bevatten die het arrest zou geschonden hebben.
5. De aangevoerde schending van de genoemde artikelen van het Gerechtelijk
Wetboek die voldoende gepreciseerd worden, volstaat om, indien het onderdeel
gegrond zou zijn, tot vernietiging van de beslissing te leiden.
6. De grond van niet-ontvankelijkheid moet worden verworpen.
Eerste onderdeel
7. Krachtens artikel 16, tweede lid, van de wet van 26 juli 1962 betreffende de
rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake de onteigeningen te
algemenen nutte, kan de vordering tot herziening ook gegrond zijn op de onregelmatigheid van de onteigening en wordt zij door de rechtbank behandeld overeenkomstig de regels van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.
Krachtens de artikelen 807 tot 810 en 1042 van het Gerechtelijk Wetboek,
kunnen tegenvorderingen voor het eerst in hoger beroep ingesteld worden indien
zij berusten op een feit of handeling in de dagvaarding aangevoerd of een
verweer op de hoofdvordering uitmaken of tot compensatie strekken.
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8. Het arrest stelt vast dat de eisers na het tussenarrest in hun laatste conclusie
van 4 november 1996 de onregelmatigheid van de onteigening wegens onwettigheid opwerpen.
Het arrest oordeelt dat de voorgehouden onregelmatigheden wegens gemis aan
machtiging, aan procesbevoegdheid en aan wettelijke grondslag waarvan thans
sprake is, nooit zijn opgeworpen geweest, dat de eisers steeds de bevestiging van
het bestreden vonnis gevraagd hebben en dat zij enkel oneens waren omtrent de
kwalificatie van de onteigende gronden.
9. Het arrest beslist zonder na te gaan of de tegenvordering van de eisers een
verweer tegen de hoofdvordering in herziening uitmaakt, dat de tegenvordering
wegens onwettigheid van de onteigening niet toelaatbaar is.
Het arrest schendt aldus de aangewezen artikelen van het Gerechtelijk
Wetboek.
10. Het onderdeel is in zoverre gegrond.
Omvang van cassatie
11. De vernietiging van de beslissing betreffende de niet-ontvankelijkheid van
de tegenvordering strekt zich uit tot de beslissing over de vordering tot herziening die er nauw mee verbonden is.
Overige grieven
12. De overige grieven kunnen niet tot ruimere cassatie leiden.
Dictum
Het Hof,
eenparig beslissend,
Verwerpt het cassatieberoep van de eerste eiseres.
Vernietigt het bestreden arrest, behoudens in zoverre dit het hoger beroep
ontvankelijk verklaart.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het
gedeeltelijk vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.
23 februari 2006 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, afdelingsvoorzitter –
Verslaggever: mevr. Bourgeois – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Maes en Nelissen Grade.
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1° KAMER - 23 februari 2006

1º RECHTERLIJKE ORGANISATIE — BURGERLIJKE ZAKEN - SAMENSTELLING
VAN HET RECHTSCOLLEGE - RECHTBANK VAN KOOPHANDEL - RECHTER IN HANDELSZAKEN -
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VERHINDERING - VERVANGING
2º RECHTBANKEN — BURGERLIJKE ZAKEN — ALGEMEEN - SAMENSTELLING
VAN HET RECHTSCOLLEGE - RECHTBANK VAN KOOPHANDEL - RECHTER IN HANDELSZAKEN VERHINDERING - VERVANGING
3º RECHTERLIJKE ORGANISATIE — BURGERLIJKE ZAKEN - SAMENSTELLING
VAN HET RECHTSCOLLEGE - RECHTBANK VAN KOOPHANDEL - RECHTER IN HANDELSZAKEN VERHINDERING - VERVANGING - ADVOCAAT - VOORWAARDE
4º RECHTBANKEN — BURGERLIJKE ZAKEN — ALGEMEEN - SAMENSTELLING
VAN HET RECHTSCOLLEGE - RECHTBANK VAN KOOPHANDEL - RECHTER IN HANDELSZAKEN VERHINDERING - VERVANGING - ADVOCAAT - VOORWAARDE
1º en 2° De verhinderde rechter in handelszaken kan enkel vervangen worden door een
plaatsvervangende rechter in handelszaken. (Art. 322, derde lid, Ger.W.)
3º en 4° Enkel in het geval dat een rechter in handelszaken onvoorzien afwezig is, kan de
voorzitter van de rechtbank van koophandel een op het tableau van de Orde
ingeschreven advocaat die ten minste dertig jaar oud is aanwijzen om de verhinderde
rechter te vervangen1. (Art. 322, derde lid, Ger.W.)
(M. e.a. T. GEVEKE INDUSTRIAL nv)

ARREST

(A.R. C.04.0530.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen de vonnissen, op 28 april 2003 en 30 juni
2003 in hoger beroep gewezen door de Rechtbank van Koophandel te Brussel.
De eisers voeren in hun verzoekschrift een middel aan.
Afdelingsvoorzitter Ernest Waûters heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 322 van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Bij vonnis van 30 juni 2003, gewezen door de vijfentwintigste kamer D buitengewoon
van de Rechtbank van Koophandel te Brussel, samengesteld uit de heren Ph. S. rechter,
voorzitter van de kamer, M., rechter in handelszaken, en F. K., geassumeerd rechter in
handelszaken, wordt het hoger beroep, dat de eisers instelden tegen het vonnis van de
Vrederechter van het kanton Vilvoorde van 1 maart 2001, waarbij deze rechter hun eisen
met betrekking tot de huur van een terrein en de huur van een kantoorgebouw, gelegen te
Vilvoorde aan de Leuvensesteenweg ontvankelijk doch ongegrond verklaarde, ontvankelijk, maar ongegrond verklaard en het bestreden vonnis bevestigd, nadat eerder bij vonnis
van 28 april 2003 de rechtbank, op dezelfde wijze samengesteld, de debatten ambtshalve
had heropend om partijen toe te laten te debatteren en desnoods te concluderen nopens
een aantal ambtshalve opgeworpen punten, waarna zij de zaak in voortzetting vaststelde
op de zitting van 19 mei 2003.
1 Zie Cass., 7 juni 2002, A.R. C.00.0413.F, nr 344 (rechtbank van eerste aanleg, burgerlijke zaak) en
12 juni 2002, A.R. P.02.0341.F, nr 352 (id., strafzaak).
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Grieven
Blijkens artikel 322, derde lid, van het Gerechtelijk Wetboek, wordt de verhinderde
rechter in handelszaken vervangen door een plaatsvervangende rechter in handelszaken.
Bij onvoorziene afwezigheid kan de voorzitter van de rechtbank van koophandel een
andere werkende of plaatsvervangende rechter in handelszaken, een rechter, een plaatsvervangende rechter of een op het tableau van de orde ingeschreven advocaat die ten
minste dertig jaar oud is aanwijzen om de verhinderde assessor te vervangen.
Uit deze bepaling volgt dat de voorzitter de verhinderde rechter in handelszaken slechts
zal kunnen vervangen door een advocaat die ten minste dertig jaar oud is op het tableau
van de Orde is ingeschreven voorzover hij vaststelt dat alle werkende en plaatsvervangende rechters in handelszaken van de rechtbank verhinderd zijn.
Te dezen blijkt noch uit de bestreden vonnissen, waarin enkel melding wordt gemaakt
van de aanwezigheid van de heer F. K. als geassumeerd rechter, noch uit de beschikking
van 3 februari 2003, waarbij mr. F. K. door de Ondervoorzitter van de Rechtbank van
Koophandel te Brussel werd aangeduid om de verhinderde rechter in handelszaken, met
name L. K., te vervangen op de zitting van 3 februari 2003, dat alle werkende en plaatsvervangende rechters in handelszaken van de rechtbank van koophandel verhinderd
waren.
Uit laatstgenoemde beschikking blijkt enkel dat de heer L. K., rechter in handelszaken,
voor de terechtzitting van 3 februari 2003 verhinderd was.
Bovendien ontbreekt iedere gelijkaardige beschikking met betrekking tot de zittingen
van 19 mei en 2 juni 2003, waarop partijen na de heropening der debatten werden
gehoord.
Besluit
De bestreden vonnissen, die werden gewezen door een geassumeerd rechter, met name
mr. F. K., zonder dat uit de stukken, waarop het Hof vermag acht te slaan, noch uit de
vermeldingen van de bestreden vonnissen blijkt dat alle werkende en plaatsvervangende
rechters in handelszaken verhinderd waren op de terechtzittingen van 3 februari, 19 mei
en 2 juni 2003, werden gewezen door een onregelmatig samengestelde kamer en zijn
derhalve nietig (schending van artikel 322, derde lid, van het Gerechtelijk Wetboek).

III. BESLISSING VAN HET HOF
1. Artikel 322, derde lid, van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat:
- de verhinderde rechter in handelszaken wordt vervangen door een plaatsvervangend rechter in handelszaken;
- bij onvoorziene afwezigheid, de voorzitter van de rechtbank van koophandel
een andere werkende of plaatsvervangende rechter in handelszaken, een rechter,
of een plaatsvervangend rechter of een op het tableau van de Orde ingeschreven
advocaat die ten minste dertig jaar oud is, kan aanwijzen om de verhinderde
assessor te vervangen.
2. Uit deze bepaling volgt dat:
- de regeling verschillend is in het geval dat een rechter in handelszaken
verhinderd is en in het geval dat hij onvoorzien afwezig is;
- de verhinderde assessor enkel kan worden vervangen door een plaatsvervangende assessor;
- enkel in het geval dat een assessor onvoorzien afwezig is, de voorzitter van
de rechtbank van koophandel een op het tableau van de Orde ingeschreven advo-
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caat die ten minste dertig jaar oud is, kan aanwijzen om de verhinderde assessor
te vervangen.
3. Het middel voert enkel aan dat uit artikel 322, derde lid, van het Gerechtelijk Wetboek volgt "dat de voorzitter de verhinderde rechter in handelszaken
slechts zal kunnen vervangen door advocaat die ten minste dertig jaar oud is en
op het tableau van de orde is ingeschreven, in zoverre hij vaststelt dat alle
werkende en plaatsvervangende rechters in handelszaken van de rechtbank
verhinderd zijn".
4. Het middel faalt naar recht.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eisers in de kosten.
23 februari 2006 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Woûters – Andersluidende conclusie2 van de h. Dubrulle, advocaat-generaal –
Advocaten: mrs. Geinger en Wouters.

Nr. 108
1° KAMER - 23 februari 2006

1º BENELUX – PREJUDICIELE GESCHILLEN – BENELUX – VERDRAG – GELIJKE
BEHANDELING – VENNOOTSCHAPPEN – FISCALE LASTEN – VREEMDE FIRMA'S IN BELGIË – FISCAAL
STELSEL VAN FORFAITAIRE MINIMUMWINSTEN – VERENIGBAARHEID – VRAAG OM UITLEGGING –
NATIONAAL RECHTSCOLLEGE - VERPLICHTING.
2º PREJUDICIEEL GESCHIL - BENELUX – BENELUX-VERDRAG – GELIJKE BEHANDELING –
VENNOOTSCHAPPEN – FISCALE LASTEN – VREEMDE FIRMA'S IN BELGIË – FISCAAL STELSEL VAN
FORFAITAIRE MINIMUMWINSTEN – VERENIGBAARHEID – VRAAG OM UITLEGGING – NATIONAAL
RECHTSCOLLEGE – VERPLICHTING.
3° INKOMSTENBELASTINGEN – AANSLAGPROCEDURE – BEWIJSVOERING –
VERGELIJKING MET SOORTGELIJKE BELASTINGPLICHTIGEN – VREEMDE FIRMA'S IN BELGIË – FISCAAL
STELSEL VAN FORFAITAIRE MINIMUMWINSTEN – VERENIGBAARHEID – BENELUX-VERDRAG – GELIJKE
BEHANDELING – PREJUDICIËLE VRAAG – NATIONAAL RECHTSCOLLEGE – VERPLICHTING.
4° BENELUX – PREJUDICIELE GESCHILLEN – BENELUX-VERDRAG – GELIJKE
2 Het O.M. was van oordeel dat het middel gegrond was, daar het overeenstemde met de economie
van het gehele artikel 322 Ger. W., waaruit af te leiden is dat de vervanging door een advocaat wiens beroep geen onpartijdigheid impliceert en overigens niet verenigbaar is met dat van werkend
magistraat (art. 437, aanhef en 1°, Ger. W.) terwijl hij namelijk voor de gerechten als
gevolmachtigde van de partij verschijnt (art. 440, tweede lid, Ger.W.) - slechts mogelijk is als geen
andere plaatsvervanger beschikbaar is, zoals dit het geval is in de rechtbank van eerste aanleg (art.
322, eerste lid). Het verwees daarbij naar de in de vorige voetnoot aangehaalde precedenten, waarin
het Hof het bestreden vonnis telkens vernietigde omdat de verhindering van alle rechters uit geen
enkel stuk bleek, zodat het Hof zijn controle over het bestaan van de voorwaarden van de vervanging
niet kon uitoefenen.
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– VENNOOTSCHAPPEN – FISCALE LASTEN – VREEMDE FIRMA'S IN BELGIË – FISCAAL
– VERENIGBAARHEID – VRAAG OM UITLEGGING – HOF
VAN CASSATIE – VERPLICHTING.
BEHANDELING

STELSEL VAN FORFAITAIRE MINIMUMWINSTEN

5° PREJUDICIELE GESCHIL – BENELUX - BENELUX-VERDRAG – GELIJKE BEHANDELING –
VENNOOTSCHAPPEN – FISCALE LASTEN – VREEMDE FIRMA'S IN BELGIË – FISCAAL STELSEL VAN
FORFAITAIRE MINIMUMWINSTEN – VERENIGBAARHEID – VRAAG OM UITLEGGING – HOF VAN
CASSATIE – VERPLICHTING.
6° INKOMSTENBELASTINGEN – AANSLAGPROCEDURE – BEWIJSVOERING –
VERGELIJKING MET SOORTGELIJKE BELASTINGPLICHTIGEN – VREEMDE FIRMA'S IN BELGIË - FISCAAL
STELSEL VAN FORFAITAIRE MINIMUMWINSTEN – VERENIGBAARHEID - BENELUX-VERDRAG – GELIJKE
BEHANDELING – PREJUDICIËLE VRAAG – HOF VAN CASSATIE - VERPLICHTING.
1º,2° en 3° Wanneer in een voor een nationaal rechtscollege aanhangige zaak een vraag
rijst om uitlegging van een voor België, Luxemburg en Nederland gemene rechtsregel,
als bedoeld bij artikel 1 van het Verdrag Benelux-Gerechtshof, zoals de vraag of het
Belgisch fiscaal stelsel dat uitsluitend voor vreemde firma's voorziet in forfaitaire
minimumwinsten verenigbaar is met het in het Benelux-Verdrag gewaarborgd beginsel
inzake gelijke behandeling op het vlak van belastingen en fiscale lasten, is dit nationaal
rechtscollege niet verplicht die vraag aan het Benelux-Gerechtshof voor te leggen, indien
tegen zijn uitspraak beroep kan worden ingesteld krachtens het nationale recht; het
cassatieberoep is kennelijk een beroep krachtens het nationale recht in de zin van die
verdragsbepaling (Artt. 1 en 6.3 Verdrag Benelux Gerechtshof; artt. 2,a en f, en 59
Benelux-Verdrag; art.248 §1, eerste lid, en §2, W.I.B. (1964); art. 146, §1, K.B. W.I.B.
(1964)).
4°,5° en 6° Wanneer een vraag om uitlegging van een voor België, Luxemburg en
Nederland gemene rechtsregel, als bedoeld bij artikel 1 van het Verdrag Beneluxgerechtshof voor het Hof van Cassatie rijst, zoals de vraag of het Belgisch fiscaal stelsel
dat uitsluitend voor vreemde firma's voorziet in forfaitaire minimumwinsten verenigbaar is
met het in het Benelux-Verdrag gawaarborgd beginsel inzake gelijke behandeling op het
valk van belastingen en fiscale lasten, is het Hof verplicht die vraag aan het Beneluxgerechtshof voor te leggen1 (Artt. 1 en 6.3 Verdrag Benelux Gerechtshof; artt. 2,a en f, en
59 benelux-Verdrag; art.248 §1, eerste lid, en §2, W.I.B. (1964); art. 146, §1, K.B. W.I.B.
(1964)).
(B.V. METABOUW BOUWBEDRIJF T. BELGISCHE STAAT – MINISTER VAN FINANCIÊN)

ARREST
(A.R. F.04.0011.N)

I.RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 12 november 2003 gewezen
door het Hof van Beroep te Brussel.
De eiseres voert in haar verzoekschrift drie middelen aan.
Voorzitter Ivan Verougstraete heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II.FEITEN
De eiseres, een Nederlandse vennootschap, is actief in de bouwsector. Tijdens
1 Zie Cass., 27 juni 2002, A.R. nr. C.00.0472.N, nr. 391 en 13 mei 2004, A.R. nr. C.02.0614.N,
nr.259.
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de jaren 1983 en 1984 bouwde zij in België een stomerij in opdracht van de NV
L.T. Medical Services NV. Na een onderzoek oordeelt het bestuur dat de eiseres
tijdens de jaren 1983 en 1984 een vaste inrichting had in België. Op grond van
de artikelen 248, §2, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964) en
146, §1, 7°, K.B./W.I.B. (1964) werd een belastbaar bedrag van 8.902.248 BEF
aangenomen.
III.CASSATIE MIDDELEN
(...)
Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
-de artikelen 1, 2, 58 en 59 van het Verdrag van 3 februari 1958 tot instelling van de
Benelux Economische Unie, ondertekend te 's Gravenhage, goedgekeurd bij wet van 20
juni 1960 en in werking getreden op 1 november 1960;
-de artikelen 1 en 6 van het Verdrag van 31 maart 1965 betreffende de instelling en het
statuut van een Benelux-Gerechtshof, ondertekend te Brussel, goedgekeurd bij wet van 18
juli 1969 en in werking getreden op 1 januari 1974;
-artikel 1, A, 7°, van het Protocol van 29 april 1969 ter uitvoering van artikel 1, tweede
lid van het Verdrag van 31 maart 1965 betreffende de instelling van het statuut van een
Benelux-Gerechtshof, ondertekend te 's Gravenhage, goedgekeurd bij wet van 2 februari
1971 en in werking getreden op 1 januari 1974;
-de artikelen 377 tot 385 en 386 tot 391, in de versie van vóór de opheffing bij wet van
15 maart 1999, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 10 april 1992, bekrachtigd bij wet van 12 juni 1992, hierna afgekort WIB
(1992);
-artikel 248 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 26 februari 1964, hierna afgekort WIB (1964) en voor zoveel als nodig
artikel 342 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen, gecoördineerd bij koninklijk
besluit van 10 april 1992, bekrachtigd bij wet van 12 juni 1992, hierna afgekort WIB
(1992);
-Artikel 146 van het Koninklijk besluit van 4 maart 1965 tot uitvoering van het
Wetboek van de Inkomstenbelastingen (WIB 1964) en voor zoveel als nodig artikel 182
van het koninklijk besluit van 27 augustus 1993 tot uitvoering van het Wetboek van de
Inkomstenbelastingen 1992.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest “Verklaart het fiscaal verhaal ontvankelijk doch ongegrond.
Veroordeelt (eiseres) tot de kosten van de voorziening, vereffend zoals in strafzaken op
156, 42 euro”.
op grond van de motieven op p. 5-6:
“(Eiseres) houdt voor dat de toepassing van artikel 146 koninklijk besluit WIB (1964),
dat in toepassing van artikel 248, §23, WIB de belastbare minimumwinsten van vaste
inrichtingen van buitenlandse ondernemingen vastlegt, in strijd is met artikel 25 van het
dubbelbelastingverdrag tussen België en Nederland, artikel 52 EG-Verdrag, met het
gelijkheidsbeginsel en met het Verdrag tot instelling van de Benelux Economische Unie
(...).
Het niet-discriminatiebeginsel voorzien in artikel 7 van het EG-Verdrag, in de artikelen
2, 58-2 en 59-1 van het Verdrag tot instelling van de Benelux Economische Unie ten
aanzien van (eiseres), die een natuurlijke persoon is, wordt niet geschonden vermits de
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toepassing van artikel 146 koninklijk besluit WIB (1964) zonder onderscheid van nationaliteit van toepassing is op alle natuurlijke personen ook deze van Belgische nationaliteit,
die onder de toepassing vallen van de belasting op de niet-verblijfhouders”.
Grieven
Eerste onderdeel
Eiseres verzocht in regelmatig genomen beroepsbesluiten neergelegd ter griffie van het
Hof van Beroep te Brussel op 3 december 1999 op p. 14 onderaan “(...) de volgende vraag
om uitleg te stellen aan het Beneluxhof: ‘Schenden artikel 248, §2, WIB (1964) en het in
uitvoering ervan genomen artikel 146 koninklijk besluit WIB (1964) de artikelen 2, 58 en
59 van het Verdrag tot instelling van de Benelux Economische Unie doordat een vaste
inrichting van een Nederlandse vennootschap bij gebreke van bewijskrachtige gegevens,
aan de forfaitaire minimumbelasting onderworpen wordt, terwijl dit niet het geval is voor
een binnenlandse vennootschap’”.
Krachtens de artikelen 1 en 6, derde en vierde lid van het aangehaald Verdrag tot instelling van het Benelux-Gerechtshof en artikel 1, A, 7°, van het Protocol van 29 april 1969
ter uitvoering van artikel 1, tweede lid, van voormeld Verdrag, is een nationaal rechtscollege, tegen de uitspraken waarvan krachtens het nationale recht geen beroep kan worden
ingesteld, verplicht elke vraag van uitleg omtrent het Verdrag tot instelling van de
Benelux Economische Unie aan het Benelux-Gerechtshof voor te leggen voorzover op die
vraag nog geen antwoord werd gegeven door dit (Benelux)hof, tenzij bedoeld rechtscollege van oordeel is dat er redelijkerwijze geen twijfel kan over bestaan omtrent de oplossing van de gerezen vraag van uitleg of de zaak wegens haar spoedeisend karakter geen
uitstel gedoogt.
Tegen een arrest uitgesproken door een hof van beroep op de fiscale voorziening van
een belastingplichtige op grond van het aangehaalde artikel 377 en volgende WIB (1992),
geen beroep openstaat, maar enkel een voorziening in cassatie overeenkomstig de aangehaalde artikelen 386 en volgende WIB (1992).
Hieruit volgt dat het bestreden arrest, met het opgegeven motief dat artikel 146 Koninklijk Besluit WIB (1964) zonder onderscheid van nationaliteit van toepassing is op alle
natuurlijke personen ook deze van Belgische nationaliteit, die onder de toepassing vallen
van de belasting op de niet-verblijfhouders, zijn beslissing om de voorgestelde vraag van
uitleg, die het verplicht was te stellen (schending van de artikelen 1 en 6, derde en vierde
lid, van het aangehaald Verdrag tot instelling van het Benelux-Gerechtshof en artikel 1, A,
7°, van het Protocol van 29 april 1969 ter uitvoering van artikel 1, tweede lid, van voormeld Verdrag, de aangehaalde artikelen 377 en volgende en 386 en volgende WIB (1992),
niet te stellen niet naar recht verantwoordt, nu dit motief niet aanduidt dat de zaak geen
uitstel gedoogt wegens haar spoedeisend karakter en geen oordeel is dat er redelijkerwijze
geen twijfel kan bestaan omtrent de oplossing van de opgeworpen vraag die het verschil
in behandeling betrof tussen binnen- en buitenlandse vennootschappen betrof (schending
van de artikelen 1, 2, 58 en 59, van het Verdrag van 3 februari 1958 tot instelling van de
Benelux Economische Unie, de artikelen 1 en 6 van het Verdrag van 31 maart 1965
betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof en artikel 1, A, 7°,
van het Protocol van 29 april 1969 ter uitvoering van artikel 1, tweede lid, van het
Verdrag van 31 maart 1965 betreffende de instelling van het statuut van een BeneluxGerechtshof).
Tweede onderdeel
Krachtens de artikelen 1 en 2, f, van het Verdrag tot instelling van de Benelux Economische Unie genieten de onderdanen van elk der verdragsluitende partijen de behandeling, welke voor de eigen onderdanen geldt voor wat betreft rechten en belastingen van
welke aard ook.
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Krachtens artikel 58, 2°, van hetzelfde Verdrag mogen de handelingen van rechtspersonen, opgericht volgens de wetgeving van een der lidstaten, die in een andere lidstaat
rechtstreeks of via een inrichting optreden, in die andere lidstaat aan geen zwaardere
verplichtingen worden onderworpen, dan die welke gelden voor de nationale vennootschappen en krachtens artikel 59, 1°, van hetzelfde Verdrag mogen de vennootschappen
die hun fiscaal domicilie op het grondgebied van een van de drie lidstaten hebben, op het
grondgebied van een andere lidstaat voor hun handelingen, aldaar rechtstreeks of via een
vaste inrichting verricht, aan geen zwaardere fiscale heffing worden onderworpen dan de
nationale vennootschappen van die lidstaat.
Eiseres, die een door voormelde bepalingen geviseerde vennootschap naar Nederlands
recht is, die haar fiscaal domicilie heeft in Nederland en via een inrichting handelingen in
België heeft verricht tijdens de kalenderjaren 1983 en 1984, dient derhalve dezelfde
behandeling te genieten als de Belgische vennootschappen en mag in België niet onderworpen worden noch aan zwaardere verplichtingen, noch aan zwaardere fiscale heffingen
dan de Belgische vennootschappen.
Dit laatste is het geval wanneer de administratie bij toepassing van de wettelijke
vermoedens, voorzien in artikel 248 WIB (1964), bij gebreke van bewijskrachtige gegevens, geleverd door de belanghebbenden of door de administratie, de belastbare winst van
een belastingplichtige bepaalt op een verschillende wijze naargelang het om een Belgische of vreemde firma gaat.
De belastbare winst van elke belastingplichtige wordt in de regel krachtens artikel 248,
§1, eerste lid, WIB (1964) bepaald naar de normale winsten of baten van ten minste drie
soortgelijke belastingplichtigen en met inachtneming, volgens het geval, van het aangewende kapitaal, van de omzet, van het aantal werklieden, van de benuttigde drijfkracht,
van de huurwaarde der in bedrijf genomen gronden, alsmede van alle andere nuttige
inlichtingen. De belastbare winst bekomen in toepassing van dit wettelijk vermoeden is
een brutowinst, waarop de behoorlijk bewezen bedrijfsuitgaven en -verliezen van de
belastingplichtige zo voldaan is aan de wettelijke vereisten, in mindering komen, zonder
dat het bekomen belastbaar nettobedrag beneden een gesteld minimum kan dalen.
Hierop wordt de Koning, in uitvoering van artikel 248, §2, WIB (1964) bij wijze van
uitzondering, met inachtneming van de in §1, eerste lid, vermelde gegevens, gemachtigd
het minimum der winsten te bepalen dat belastbaar is ten laste van de vreemde firma's die
in België werkzaam zijn. Het koninklijk besluit tot uitvoering van het WIB (1964) in
artikel 146, §1, 7°, legt het minimum der winsten dat belastbaar is ten name van vreemde
firma's die in België werkzaam zijn en belastbaar zijn volgens de vergelijkingsprocedure
bepaald in artikel 248, §1, eerste lid, WIB (1964), voor alle andere bedrijven of ondernemingen, dan deze geviseerd in hetzelfde voornoemde artikel 146, §1, 1° tot en met 6°,
vast op 80 BEF per 1.000 BEF ontvangsten, zonder dat die winst lager mag zijn dan
140.000 BEF. Deze wettelijk vermoede minima zijn nettowinsten, die absoluut gelden
zonder mogelijkheid voor de vreemde firma's om behoorlijk bewezen bedrijfsuitgaven en
-verliezen in mindering te brengen en waartegen alleen als tegenbewijs mogelijk is het
juiste cijfer van hun belastbare inkomsten.
Aldus wordt eiseres die belast werd a rato van 80 BEF per 1.000 BEF op haar ontvangsten die zij ontving voor de litigieuze bouwwerken door haar uitgevoerd in België onderworpen aan zwaardere verplichtingen met betrekking tot het te leveren tegenbewijs van
het wettelijk vermoeden en aan een zwaardere fiscale heffing dan de Belgische firma's
werkzaam in België, die nooit onderworpen zijn aan dit absoluut minimum, met mogelijkheid om behoorlijk bewezen bedrijfsuitgaven en -verliezen in mindering te brengen op de
wettelijk vermoede belastbare brutowinst.
Hieruit volgt dat het bestreden arrest onwettig de belastingheffing van eiseres laat
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bestaan, die belast wordt op een wettelijk vermoede minimumwinst die netto bepaald
wordt, hetgeen een zwaardere fiscale heffing is dan de Belgische firma's ondergaan die
wel hun regelmatig bewezen bedrijfsuitgaven en - verliezen in mindering kunnen brengen
(schending van de artikelen 1, 2, f, en 59, 1°, van het Verdrag tot instelling van de
Benelux Economische Unie, artikel 248 WIB (1964) en voor zoveel als nodig artikel 342
WIB (1992), artikel 146 KB / WIB (1964) en voor zoveel als nodig artikel 182 koninklijk
besluit WIB (1992) en die eiseres onderwerpt aan zwaardere verplichtingen dan de Belgische firma's inzake het tegenbewijs van het ingestelde wettelijk vermoeden (schending
van de artikelen 1, 2, f, en 58, 2°, van het Verdrag tot instelling van de Benelux Economische Unie, artikel 248 WIB (1964) en voor zoveel als nodig artikel 342 WIB (1992),
artikel 146 koninklijk besluit WIB (1964) en voor zoveel als nodig artikel 182 koninklijk
besluit WIB(1992)).
(...)

IV.BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
(...)
Tweede middel
Eerste onderdeel
4.Wanneer in een voor een nationaal rechtscollege aanhangige zaak een vraag
rijst om uitlegging van een voor België, Luxemburg en Nederland gemeenschappelijke rechtsregel die als dusdanig is aangewezen krachtens artikel 1 van het
Verdrag Benelux-Gerechtshof, is dit nationaal rechtscollege, krachtens artikel
6.3 van voornoemd Verdrag, verplicht tot het stellen van een prejudiciële vraag
aan het Benelux-Gerechtshof, indien tegen zijn uitspraak krachtens het nationale
recht geen beroep kan worden ingesteld.
Het cassatieberoep is kennelijk een beroep krachtens het nationale recht in de
zin van die verdragsbepaling.
5.Het hof van beroep was te dezen niet verplicht een prejudiciële vraag te
stellen.
6.Het onderdeel faalt naar recht.
Tweede onderdeel
7.Krachtens artikel 2, a, van het Verdrag van 3 februari 1958 tot instelling van
de Benelux Economische Unie, genieten de onderdanen van elk der hoge
verdragsluitende partijen op het grondgebied van de andere verdragsluitende
partijen de behandeling welke voor de eigen onderdanen geldt voor wat betreft
de vrijheid van vestiging.
Volgens artikel 2, f, van dit verdrag, geldt een gelijke behandeling voor wat
betreft de rechten en belastingen van welke aard ook.
Krachtens artikel 59.1, van dit verdrag, zijn de vennootschappen welke zijn
opgericht overeenkomstig de wetgeving van een hoge verdragsluitende partij en
binnen het grondgebied van één der hoge verdragsluitende partijen hun fiscaal
domicilie hebben, op het grondgebied der andere verdragsluitende partijen, niet
onderworpen aan hogere fiscale lasten dan die welke worden gedragen door
soortgelijke nationale vennootschappen.
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8.Krachtens artikel 248, §1, eerste lid, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964) worden bij gebreke van bewijskrachtige gegevens, geleverd
hetzij door de belanghebbenden, hetzij door de Administratie, de in artikel 20, 1°
en 3°, van dit wetboek, bedoelde winsten of baten voor elke belastingplichtige
bepaald naar de normale winsten of baten van ten minste drie soortgelijke belastingplichtigen en met inachtneming, volgens het geval, van het aangewende
kapitaal, van de omzet, van het aantal werklieden, van de benuttigde drijfkracht,
van de huurwaarde der in bedrijf genomen gronden, alsmede van alle andere
nuttige inlichtingen.
Krachtens §2 van die wetsbepaling, bepaalt de Koning, met inachtneming van
de in §1, eerste lid, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964)
vermelde gegevens, het minimum der winsten dat belastbaar is ten laste van de
vreemde firma’s die in België werkzaam zijn.
9.Artikel 146, §1, van het Koninklijk Besluit tot uitvoering van het Wetboek
van de Inkomstenbelastingen (1964) bepaalt dat het minimum der winsten dat
belastbaar is ten name van vreemde firma’s die in België werkzaam zijn en
belastbaar zijn volgens de vergelijkingsprocedure bepaald in artikel 248, §1,
eerste lid, van dit wetboek, wordt bepaald als volgt:
- 1°, fabrieken, constructiewerkplaatsen, groeven, pannenbakkerijen, steenbakkerijen, spoorwegexploitaties: 90 000 BEF per bediende en arbeider (gemiddeld getal over het beschouwde jaar);
- 2°, landbouwbedrijven, tuinbouwbedrijven of groentenkwekerijen, boomkwekerijen: forfaitaire schaal vastgesteld voor de Belgische belastingplichtigen
van het aangrenzende gewest die een soortgelijk beroep uitoefenenen;
- 3°, banken, krediet- en wisselinstelling: 250 000 BEF per bediende (gemiddeld getal over het beschouwde jaar);
- 4°, levensverzekeringen: 100 BEF per 1000 BEF geïnde premies;
- 5°, zeeverzekeringen: 70 BEF per 1000 BEF geïnde premies;
- 6°, andere verzekeringen: 75 BEF per 1000 BEF geïnde premies;
- 7°, alle andere bedrijven of ondernemingen: 80 BEF per 1000 BEF ontvangsten, met een minimum van 145.000 BEF per bediende en arbeider (gemiddeld
getal over het beschouwde jaar).
Krachtens §2 van die wetsbepaling mag het bedrag van de overeenkomstig §1
vastgestelde belastbare winst in geen geval lager zijn dan 140 000 BEF.
10.Uit die bepalingen volgt dat bij gebrek aan bewijskrachtige gegevens,
Belgische ondernemingen anders worden belast dan vreemde ondernemingen
voor dewelke een stelsel geldt van forfaitaire winsten. Die regeling heeft niet tot
noodzakelijk gevolg dat de vreemde onderneming steeds zwaarder wordt belast
dan de Belgische onderneming.
11.Krachtens artikel 6.3 van het Beneluxverdrag is het Hof verplicht een prejudiciële vraag te stellen.
Dictum
Het Hof,
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Houdt iedere nadere uitspraak aan tot het Benelux-Gerechtshof uitspraak heeft
gedaan over volgende vragen:
“Moeten de artikelen 2, a en f en artikel 59 van het Verdrag van 3 februari
1958 tot instelling van de Benelux Economische Unie aldus worden uitgelegd
dat zij zich verzetten tegen de toepassing van de artikelen 248, §2, van het
Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964), juncto artikel 146 van het koninklijk besluit van 4 maart 1965 tot uitvoering van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen, daar die wetsbepalingen een forfaitair minimum belastbaar
inkomen vaststellen dat alleen geldt voor vreemde firma’s ?”.
23 februari 2006 – 1° kamer – Voorzitter en verslaggever: de h. Verougstraete, voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal – Advocaten: mrs.
Wouters en Claeys Boúúaert.

Nr. 109
1° KAMER - 24 februari 2006

AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — HERSTELPLICHT —
ZAKEN - AANSPRAKELIJKHEID VOOR EEN ZAAK DIE MEN IN BEWARING HEEFT - GEBREK VAN DE
ZAAK - BEWIJS
Uit het gedrag van de zaak kan de rechter niet wettig besluiten tot het bestaan van een
gebrek van de zaak, waarvoor degene die ze onder zijn bewaring heeft aansprakelijk is,
dan indien hij elke andere oorzaak dan het gebrek uitsluit1. (Art. 1384, eerste lid, B.W.)
(H. e.a. T. R. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.05.0112.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 19 oktober 2004 gewezen
door het Hof van Beroep te Bergen.
Raadsheer Christine Matray heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Philippe de Koster heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eisers voeren in hun memorie een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1315 et 1384, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 870 van het Gerechtelijk Wetboek;
- artikel 80, §1, 2°, van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen voor het werd opgeheven bij de wet van 22 augustus 2002 (artikel 11).
Aangevochten beslissingen
1 Cass., 28 feb. 1992, A.R. 7724, nr 343; zie Cass., 26 sept. 2002, A.R. C.00.0648.F, nr 486.
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Het bestreden arrest verwerpt de hypothese van een ongeval dat te wijten is aan een
toevallig feit (artikel 80, §1, 2°, van de wet van 9 juli 1975) en verklaart bijgevolg de
vordering van verweerster tegen [verweerder] niet-gegrond, maar verklaart daarentegen
haar vordering tegen de eisers gegrond, veroordeelt hen, om, naast de kosten, aan
verweerster een voorlopig bedrag van 1.239,41 euro in hoofdsom te betalen en belast een
geneesheer-deskundige om de letsels en de arbeidsongeschiktheid te bepalen die zij heeft
opgelopen.
De redenen van de bestreden beslissing:
"De bestuurder, die zoals hier, de controle over zijn voertuig verliest en niet kan
stoppen voor een te voorziene hindernis, hier de vangrail van de snelweg, kan zich slechts
aan zijn aansprakelijkheid onttrekken indien hij bewijst dat hij de controle over zijn voertuig heeft verloren ten gevolge van een toevallig feit of van overmacht.
(...)
De verbalisanten vermelden dat:
- 'de rechtervoorband geklapt is en nog op de velg zit; enkel het loopvlak is weg;
- de linkervoorband geklapt is;
- de rechtervoorband klapt wegens een reden die we niet exact kunnen bepalen';
(...)
Er dient vastgesteld dat de omstandigheden van het klappen (in de technische zin van
het woord) van een of meer banden van het voertuig niet heel duidelijk vaststaan en
vooral dat de oorzaak van dat ongeval niet bepaald kon worden;
Het klopt dat het strafdossier nergens verwijst naar een externe factor die de totstandkoming van een toevallig feit bewijst;
Anderzijds vertoont een voertuig, wanneer een van de banden ervan plots klapt, een
ongewoon kenmerk dat schade kan veroorzaken. Het is door een gebrek aangetast in de
zin van artikel 1384, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek;
(...)
Het vermoeden van schuld dat ingevolge artikel 1384, eerste lid, van het Burgerlijk
Wetboek rust op de bewaarder van de zaak die door een gebrek is aangetast, kan slechts
worden omgekeerd indien wordt bewezen dat de schade niet door het gebrek van de zaak,
maar door een vreemde oorzaak is ontstaan; de onoverkomelijke onwetendheid omtrent
het gebrek van de zaak neemt de aansprakelijkheid van de bewaarder van de zaak voor de
schade die de zaak veroorzaakte niet weg (Cass., 14 mei 1999, nr. 283 - www.juridat.be);
Een dergelijk bewijs wordt hier niet geleverd en, bijgevolg verantwoorden de [eisers]
hun weigering om [verweerster] te vergoeden niet naar recht;
De voorwaarde voor de dekking door [de tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen partij] bedoeld in artikel 80 van de wet van 9 juli 1975 is niet vervuld en het hoger
beroep ten principale is gegrond".
Grieven
Artikel 80, §1, 2°, van de wet van 9 juli 1975 bepaal(de) date elke benadeelde van het
Gemeenschappelijk Waarborgfonds de vergoeding kan bekomen van de schade voortvloeiende uit lichamelijke letsels die door een motorrijtuig zijn veroorzaakt wanneer geen
enkele erkende verzekeringsonderneming tot die vergoeding verplicht is "om reden van
een toevallig feit" waardoor de bestuurder van het voertuig dat het ongeval veroorzaakte,
vrijuit gaat.
Uit het ongewone gedrag van een zaak kan de rechter slechts afleiden dat die zaak door
een gebrek is aangetast waardoor de aansprakelijkheid van degene die ze onder zijn bewa-
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ring heeft in het gedrang komt, indien hij iedere andere oorzaak dan het gebrek, met name
het toevallig feit, uitsluit
In deze zaak heeft het arrest niet uitgesloten dat het ongeval een andere oorzaak kon
hebben dan de gebrekkigheid van een of meer banden van eisers voertuig.
Het heeft er immers op gewezen dat de "omstandigheden van het klappen (in de technische zin van het woord) van een of meer banden van het voertuig niet heel duidelijk vaststaan en vooral dat de oorzaak van dat ongeval niet bepaald kon worden".
De omstandigheid dat er plots een band klapte, bewijst het bestaan van een gebrek niet,
aangezien zij de mogelijkheid niet uitsluit dat de klapband een andere oorzaak heeft.
Anders gezegd, de rechter vermocht niet het gebrek van eisers voertuig af te leiden uit
het " plotse" klappen van een van de banden ervan zonder vast te stellen dat de klapband
zeker niet te wijten is aan een andere oorzaak die geen verband houdt met de gebrekkigheid ervan.
Met toepassing van artikel 1384, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek, of van de artikelen 1315 van het Burgerlijk Wetboek en 870 van het Gerechtelijk Wetboek, dient niet
de bewaarder van de zaak te bewijzen dat haar ongewone gedrag niet te wijten is aan een
gebrek. De rechter of de partij die beweert dat het ongewone gedrag van de zaak te wijten
is aan een gebrek dienen het gebrek te bewijzen en, daartoe, vast te stellen dat er geen
enkele andere oorzaak is.
Doordat het arrest die vaststelling niet heeft gemaakt, kon het niet naar recht beslissen
dat "een voertuig, wanneer een van de banden ervan plots klapt, door een gebrek is aangetast in de zin van artikel 1384, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek", zodat het ongeval
dat eiser is overkomen niet te wijten is aan een toevallig feit (schending van de in de
aanhef van het middel aangewezen wetsbepalingen, inzonderheid van artikel 1384, eerste
lid, van het Burgerlijk Wetboek).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Wanneer de rechter artikel 1384, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek
toepast, kan hij uit het gedrag van de zaak niet wettig besluiten tot het bestaan
van een gebrek van de zaak dan indien hij elke andere oorzaak dan het gebrek
uitsluit.
Het arrest zegt dat "de omstandigheden van het klappen (in de technische zin
van het woord) van een of meer banden van het voertuig niet heel duidelijk vast
staan" en dat "de oorzaak van dat ongeval niet bepaald kon worden", dat "het
strafdossier nergens verwijst naar een externe factor die de totstandkoming van
een toevallig feit bewijst", dat "een voertuig, wanneer een van de banden ervan
plots klapt, een ongewoon kenmerk vertoont dat schade kan veroorzaken" en dat
"het door een gebrek is aangetast in de zin van artikel 1384, eerste lid, van het
Burgerlijk Wetboek".
Het arrest dat het bestaan van een gebrek louter uit het ongewone gedrag van
het voertuig ten gevolge van een meer klapbanden afleidt zonder elke andere
oorzaak uit te sluiten, is niet naar recht verantwoord.
Het middel is gegrond.
De vernietiging van de beslissing om de eisers ertoe te veroordelen verweersters schade te vergoeden, strekt zich uit tot de beslissing waarbij verweersters
vordering tegen verweerder wordt vernietigd, aangezien het dictum waartegen
geen enkele gedingpartij een ontvankelijk cassatieberoep kon instellen, bijge-
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volg, op het vlak van de omvang van de vernietiging, niet onderscheiden was.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest behalve in zoverre het eiseres akte verleent van
haar gedinghervatting en het verweerders hoger beroep tegen de eisers nietontvankelijk verklaart;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het
gedeeltelijk vernietigde arrest;
Houdt de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter
over;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Luik.
24 februari 2006 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Echement, afdelingsvoorzitter –
Verslaggever: mevr. Matray – Gelijkluidende conclusie van de h. de Koster, advocaatgeneraal met opdracht – Advocaten: mrs. De Bruyn en Gérard.

Nr. 110
3° KAMER - 27 februari 2006

ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING — ALGEMEEN - ONGEVAL GETROFFENE - DERDE-AANSPRAKELIJKE - OVEREENKOMST - OVEREENKOMST VERZEKERINGSINSTELLING - TEGENSTELBAAR KARAKTER - VOORWAARDE
De overeenkomst die tot stand gekomen is tussen de getroffene door een ongeval en de
derde aansprakelijke kan alleen tegen de ziekte- en invaliditeitsverzekeraar worden
aangevoerd als hij daarmee instemt1. (Art. 76quater, §2, vijfde lid, Z.I.V.-Wet; Art. 136,
§2, vijfde lid, Gecoördineerde Z.I.V.-wet van 14 juli 1994)
(LANDSBOND DER CHRISTELIJKE MUTUALITEITEN T. F. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.04.0306.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 29 januari 2004 gewezen
door het Hof van Beroep te Luik.
De eerste voorzitter heeft de zaak bij beschikking van 7 februari 2006 naar de
derde kamer verwezen.
Raadsheer Daniel Plas heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
Eiser voert in zijn verzoekschrift twee middelen aan waarvan het eerste als
1 Zie Cass., 12 juni 1986, A.R. 7414, nr 642; 8 feb. 1990, A.R. 8522, nr 354; 11 okt. 1999, A.R.
C.98.0421.N, nr 522.
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volgt is gesteld:
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 21 en 26 van de wet van 17 april 1878 houdende de voorafgaande titel
van het Wetboek van Strafvordering zoals zij luidden zowel voor als na hun wijziging bij
artikel 2 van de wet van 10 juni 1998 die op 27 juli 1998 in werking is getreden;
- de artikelen 1165, 1249, 1251, 1252, 2044, 2049, 2051, 2242, 2244, 2246, 2247,
2248, 2251, 2257, 2262, zoals het luidde voor zijn wijziging bij de wet van 10 juni 1998,
en 2262bis van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 70, inzonderheid §2, vierde en vijfde lid, van de wet van 9 augustus 1963
tot instelling en organisatie van een regeling voor verplichte geneeskundige verzorging en
uitkeringen, thans artikel 76quater, §2, inzonderheid vierde en vijfde lid, van de
genoemde wet van 9 augustus 1963, als gewijzigd bij artikel 1, 1°, van het koninklijk
besluit nr. 19 van 4 december 1978, en 136, §2, inzonderheid het vierde, vijfde, zesde en
zevende lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest, dat het beroepen vonnis wijzigt, zegt dat de hogere beroepen van
de verweerders ontvankelijk en gegrond zijn en dat het incidenteel beroep van eiser tegen
de verweerders niet gegrond is, dat eisers oorspronkelijke vordering tegen de verweerders
niet gegrond is en wijst ze af, en veroordeelt hem in de kosten van beide instanties van de
verweerders, op grond dat hoewel "het hof [van beroep] vaststelt dat (de verweerders)
helemaal geen kritiek oefenen op de door (eiser) uiteengezette beginselen inzake de aard
van de door hem ingestelde rechtsvordering, met name dat de vordering tot terugbetaling
van de toegekende prestaties niet de uitoefening vormt van een rechtsvordering die onderscheiden is van die van de getroffene, maar de uitoefening, bij afzonderlijke vordering,
van de rechtsvordering tot betaling van de vergoedingen van de getroffene zelf, in wiens
plaats hij van rechtswege is getreden" en hoewel "de partijen het eveneens erover eens
zijn dat de verjaring van de rechtsvordering van (eiser) is gestuit door de burgerlijke
partijstelling van zijn verzekerde voor de correctionele rechtbank waar de (verweerders)
werden berecht", "betwisten (de verweerders)" daarentegen "terecht de wijze waarop
(eiser) (artikel 136, §[2], vijfde lid, van de gecoördineerde wet van 14 juli 1994) toepast in
het kader van de verjaring", want, "de betwiste overeenkomst wordt niet aangevoerd met
betrekking tot de aan de getroffene betaalde vergoeding, dat wil zeggen tot de inhoud
ervan, maar als feit dat de overeenkomst alleen door zijn bestaan de verjaringstermijn doet
lopen aangezien de mutualiteit niet over meer rechten dan de getroffene zelf beschikt".
Grieven
Betaling met indeplaatsstelling onderstelt in beginsel dat een derde andermans schuld
betaalt en daardoor in alle opzichten de plaats van de schuldeiser jegens de schuldenaar
inneemt. Als die betaling is gebeurd, leidt indeplaatsstelling ertoe dat alle rechten, rechtsvorderingen en zekerheden van de subrogerende schuldeiser "overgedragen worden" aan
de indeplaatsgestelde. De regels die zijn vastgelegd in de artikelen 1250 en volgende van
het Burgerlijk Wetboek gaan uit van die beginselen, ongeacht of de indeplaatsstelling
krachtens de wet dan wel krachtens een overeenkomst is ontstaan: in de regel veronderstelt betaling met indeplaatsstelling dat de indeplaatsgestelde andermans schuld betaalt en
niet zijn eigen schuld, behoudens uitdrukkelijk andersluidende wettelijke bepaling.
En die andersluidende bepaling vindt men precies in artikel 136, §1, vierde lid, van de
wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen
gecoördineerd op 14 juli 1994 die, op dat punt, letterlijk de tekst overneemt van artikel
76quater, §2, vierde lid, van de wet van 9 augustus 1963 tot instelling en organisatie van
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een regeling voor verplichte geneeskundige verzorging en uitkeringen, en die bepaalt dat:
"De verzekeringsinstelling rechtens in de plaats treedt van de rechthebbende; deze indeplaatsstelling geldt, tot beloop van het bedrag van de verleende prestaties, voor het geheel
van de sommen die krachtens een Belgische wetgeving, een buitenlandse wetgeving of
het gemeen recht verschuldigd zijn en die de in het eerste lid bedoelde schade geheel of
gedeeltelijk vergoeden."
Het betreft hier een geval van wettelijke quasi-indeplaatsstelling, waarin de regels van
de indeplaatsstelling, luidens de wet, worden toegepast, terwijl de verzekeringsinstelling
nochtans haar eigen schuld betaalt: met uitzondering van dat laatste gegeven zijn alle
grond- en vormvereisten, en de gevolgen van het instituut, behoudens wettelijke uitzondering, dezelfde als die van de wettelijke indeplaatsstelling.
Door indeplaatsstelling gaat de oorspronkelijk schuldvordering over op de indeplaatsgestelde: er gebeurt een overdracht van schuldvordering ten voordele van de indeplaatsgestelde derde; op het ogenblik van de quasi-indeplaatsstelling wordt de schuldvordering
zelf van de aangeslotene tegen de derde aansprakelijke met alle toebehoren helemaal en
definitief aan de verzekeringsinstelling overgedragen.
De verzekeringsinstelling oefent geen rechtsvordering uit die onderscheiden is van die
van de getroffene, maar zij oefent door een afzonderlijke vordering de rechtsvordering uit
tot betaling van de vergoedingen van de getroffene, in wiens plaats zij van rechtswege is
getreden.
Daaruit volgt dat de daad van de aangeslotene tot stuiting van de verjaring van de
rechtsvordering tot vergoeding, met name door zich voor het strafgerecht burgerlijke
partij te stellen tegen de derde aansprakelijke, de [verjaring] stuit van de subrogatoire
rechtsvordering van de verzekeringsinstelling tegen de schuldenaar, die bovendien tegen
haar alleen de excepties kan opwerpen die hij, voor de indeplaatsstelling, tegen de subrogerende schuldeiser had kunnen opwerpen, aangezien geen enkele exceptie die nadien is
ontstaan aan de indeplaatsgestelde kan worden tegengeworpen.
Ingevolge artikel 2244 van het Burgerlijk Wetboek, duurt de stuitende kracht van de
uitdovende verjaring van de burgerlijke partijstelling tot het geding definitief is beëindigd,
aangezien de dagvaarding haar stuitende kracht enkel verliest als ze wegens een vormgebrek nietig is, als de eiser op geldige wijze afstand doen van zijn geding of wanneer de
rechtsvordering wordt afgewezen.
De overeenkomst tussen de getroffene en de derde aansprakelijke kan overigens niet
tegen de verzekeringsinstelling worden aangevoerd zonder haar instemming, zoals is
bepaald in artikel 136, §2, vijfde lid, van de gecoördineerde wet van 14 juli 1994, dat de
tekst overneemt van de artikelen 76quater, §2, vijfde lid, van de wet van 9 augustus 1963,
gewijzigd bij de wet van 30 december 1988, en van de oorspronkelijke tekst van artikel
70, §2, vijfde lid, van de wet van 9 augustus 1963, waarbij het zesde lid van §2, van
artikel 136 van de gecoördineerde wet van 14 juli 1994 daaraan overigens toevoegt dat
"degene die schadeloosstelling verschuldigd is, de verzekeringsinstelling van zijn voornemen om de rechthebbende schadeloos te stellen verwittigt".
De overeenkomst die wordt gesloten tussen de derde aansprakelijke en de getroffene, in
wiens rechten de verzekeringsinstelling van rechtsweg is getreden, heeft alleen gevolgen
tussen de getroffene en de derde aansprakelijke, overeenkomstig de artikelen 1165, 2044,
2049 en 2052 van het Burgerlijke Wetboek en zelfs krachtens de bepalingen van de
wetten inzake de ziekte- en invaliditeitsverzekering die een quasi-indeplaatsstelling
invoeren ten voordele van de verzekeringsinstelling in de rechten van de getroffene die zij
heeft vergoed en ten nadele van de derde aansprakelijke, om al haar betalingen terug te
vorderen, waarbij die overeenkomst ten aanzien van die verzekeringsinstelling geen enkel
gevolg heeft, zelfs niet met betrekking tot de verjaring van de rechtsvordering tot vergoe-
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ding en terugbetaling van haar uitgaven die zij tegen die derde aansprakelijke kan
instellen, aangezien de verjaring van de rechtsvordering van de getroffene tijdig werd
gestuit.
Het bestreden arrest dat, enerzijds, aanneemt dat eiser als verzekeringsinstelling van
zijn aangeslotene, in diens rechten en rechtsvorderingen ten aanzien van de verweerders
was getreden, die aansprakelijk waren voor de schade die deze aangeslotene had geleden
en waarvoor eiser de betalingen had gedaan waarvan hij thans de terugbetaling eiste, en,
anderzijds, erkent dat de aangeslotene van eiser door zich burgerlijke partij te stellen de
uitdovende verjaring van haar rechtsvordering tegen de verweerders tot vergoeding van
haar schade, geldig had gestuit, zodat de verjaring van eisers rechtsvordering geldig was
gestuit door die burgerlijke partijstelling van de aangeslotene voor de correctionele rechtbank, die trouwens niet beweert dat er vanwege eisers aangeslotene afstand van geding
zou zijn geweest, welke afstand bovendien de rechten van de indeplaatsgestelde schuldeiser niet zou hebben beïnvloed, maar aangezien het vaststelt dat tussen de verweerders en
de aangeslotene van eiser op 22 maart 199[0] een overeenkomst is gesloten, beslist dat die
overeenkomst het feit oplevert "waardoor de verjaringstermijn opnieuw is beginnen te
lopen" van eisers rechtsvordering, "aangezien de mutualiteit niet over meer rechten dan de
getroffene zelf beschikt", zodat "de nieuwe verjaringstermijn van (eiser) op 22 maart 1995
verstreek", aan de overeenkomst tussen de verweerders en eisers aangeslotene een uitwerking toekent die zij niet kan hebben met betrekking tot de verjaring van de subrogatoire
rechtsvordering van eiser tegen de verweerders, alle in het middel aangewezen wetsbepalingen schendt en inzonderheid artikel 136, meer bepaald §2, vierde en vijfde lid, van de
op 14 juli 1994 gecoördineerde wet, en de artikelen 70, inzonderheid §2, vierde en vijfde
lid, van de wet van 9 augustus 1963 en 76quater, §2, vierde en vijfde lid, van de wet van 9
augustus 1963, als gewijzigd bij het koninklijk besluit van 4 december 1978.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1. Eerste middel
Over de door de verweerder opgeworpen grond van niet-ontvankelijkheid: het
middel is vaag:
Het middel verwijt het bestreden arrest dat het, met name met schending van
de bepalingen van de wetgeving inzake ziekte- en invaliditeitsverzekering die het
vermeldt, aanneemt dat de overeenkomst tussen de verweerders en de aangeslotene van de eiser, tegen laatstgenoemde kan worden aangevoerd, waardoor het
aan die overeenkomst een uitwerking verleent die zij niet kan hebben met betrekking tot de verjaring van zijn rechtsvordering tegen de verweerders.
De vermelding van de wetsbepalingen waarvan de schending wordt aangevoerd is regelmatig wanneer, zoals hier, het verzoekschrift ze afzonderlijk voor
elk middel aanwijst, ongeacht de plaats in het middel waar die aanwijzing
gebeurt.
De wet van 6 augustus 1993 heeft overigens geen invloed op de door het
middel bedoelde bepalingen.
Over de door de verweerder tegen het middel opgeworden gronden van nietontvankelijkheid: het middel geeft niet duidelijk aan waarin elke aangevoerde
bepaling is geschonden en verwijst niet naar een artikel dat te dezen toepasselijk
is:
Het middel voert meer bepaald de schending aan van twee leden van een
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artikel uit de wetgeving inzake ziekte- en invaliditeitsverzekering waarvan de
verwijzingen weliswaar in de loop van de jaren zijn gewijzigd maar waarvan de
inhoud niettemin dezelfde is gebleven.
De schending van die bepalingen, of van één van hen, volstaat om, als het
middel gegrond zou zijn, tot vernietiging te leiden.
De gronden van niet-ontvankelijkheid kunnen niet worden aangenomen.
Over het middel zelf:
Naar luid van artikel 76quater, §2, vijfde lid , van de wet van 9 augustus 1963
tot instelling en organisatie van een regeling voor verplichte geneeskundige
verzorging en uitkeringen, zoals het op het geschil van toepassing is, kan de
overeenkomst die tot stand gekomen is tussen de rechthebbende en degene die
schadeloosstelling verschuldigd is, niet tegen de verzekeringsinstelling worden
aangevoerd zonder haar instemming.
Het arrest dat niet vaststelt dat een dergelijke instemming bestaat en zijn
beslissing dat de eisers rechtsvordering verjaard is steunt op het bestaan van een
overeenkomst tussen de verweerders en eisers aangeslotene, schendt die bepaling.
Het middel is in die mate gegrond.
Over de overige grieven:
Het tweede middel dat tot geen ruimere vernietiging kan leiden hoeft niet te
worden onderzocht.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest behalve in zoverre het uitspraak doet over de
ontvankelijkheid van het hoger beroep van de verweerders;
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.
27 februari 2006 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Echement, afdelingsvoorzitter –
Verslaggever: de h. Plas – Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advocaatgeneraal – Advocaten: mrs. T'Kint, Gérard en De Gryse.
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3° KAMER - 27 februari 2006

WERKLOOSHEID — RECHT OP UITKERING - SAMENWONEN MET EEN ZELFSTANDIGE AANGIFTE - GEEN AANGIFTE - SANCTIE - UITZONDERING - AANMERKELIJKE HULP AAN DE
ZELFSTANDIGE - VERLENEN VAN HULP - GEEN HULP - BEGRIP
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Wanneer de werkloze niet in staat is de zelfstandige met wie hij samenwoont aanmerkelijk
te helpen, geeft zijn aangifteverzuim geen aanleiding tot uitsluiting, sanctie en
terugvordering; die uitzondering kan door de werkloze niet worden aangevoerd alleen op
grond dat hij slechts manuele hulp aan de zelfstandige verleent en dat deze bijgevolg niet
kan worden gelijkgesteld met de door de zelfstandige uitgeoefende functie, die een
intellectuele bagage impliceert1. (Art. 50, eerste lid, Werkloosheidsbesluit 1991)
(R.V.A. T. L.)

ARREST (vertaling)

(A.R. S.04.0142.F)

RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 12 mei 2004 gewezen door
het Arbeidshof te Bergen.
Raadsheer Daniel Plas heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
CASSATIEMIDDELEN
Eiser voert in zijn verzoekschrift de volgende drie middelen aan.
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
artikel 7, §11, eerste lid, van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders;
artikel 580, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek;
de artikelen 44, 45 (dat artikel 45, zoals het oorspronkelijk van toepassing was en zoals
het van toepassing was na wijziging bij de koninklijke besluiten van 31 december 1992,
29 januari 1993, 26 maart 1996), 71, eerste lid, 5°, en 154, eerste lid (dat artikel 154, zoals
het van toepassing was vóór de wijziging bij het koninklijk besluit van 29 juni 2000) van
het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering;
artikel 18 van het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering, zoals het van toepassing was vóór de wijziging bij het ministerieel besluit van 27 april 1994;
artikel 149 van de Grondwet.
Aangevochten beslissingen
De directrice van het werkloosheidsbureau heeft bij één van de drie beslissingen
waarvan zij op 18 april 1997 verweerder, volledig uitkeringsgerechtigde werkloze, in
kennis heeft gesteld, laatstgenoemde voor de duur van de dag van 16 januari 1997 uitgesloten van het recht op werkloosheidsuitkeringen, op grond dat hij in de loop van die dag
had gewerkt voor rekening van de handelsvennootschap waarvan hij een vijfde van het
kapitaal bezat, zonder dat hij zijn controlekaart kon voorleggen bij vordering door een
daartoe bevoegd persoon, en heeft zij hem uitgesloten van het recht op uitkeringen voor
1 Zie Cass., 6 mei 1996, A.R. S.95.0078.F, nr. 149, met concl. O.M.; 5 nov. 2001, A.R. S.00.0082.F,
nr. 598; art. 50, eerste lid, Werkloosheidsbesluit, vóór de opheffing ervan bij K.B. 27 april 2001. Het
O.M. concludeerde tot vernietiging van het bestreden arrest, behalve in zoverre het het hoger beroep
ontvankelijk verklaart. Het was de mening toegedaan dat het derde onderdeel van het eerste middel
en het tweede middel gegrond waren. Het meende evenwel dat het geen belang had het eerste, tweede
en vierde onderdeel van het eerste middel en het derde middel te onderzoeken die, volgens het O.M.,
niet tot ruimere cassatie hadden kunnen leiden.
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een duur van vier weken, met ingang van 21 april 1997. Het arrest, alvorens recht te doen
over de uitsluiting van het recht op uitkeringen voor de dag van 16 januari 1997, verzoekt
de partijen de vraag van de toelaatbaarheid van dat recht voor die dag te onderzoeken in
het licht van verweerders precieze situatie binnen die naamloze vennootschap en doet
voorts de sanctie van uitsluiting van het genot van de uitkeringen voor een duur van vier
weken teniet.
Om aldus te beslissen, grondt het arrest zijn beslissing - na te hebben geoordeeld dat het
ministerieel besluit van 27 april 1994, dat artikel 18 van het ministerieel besluit van 26
november 1991 houdende toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering heeft
gewijzigd, als onwettig moet worden aangemerkt omdat het de in zijn aanhef aangevoerde
dringende noodzakelijkheid, op grond waarvan het ministerieel besluit niet voor advies
aan de afdeling wetgeving van de Raad van State voorgelegd hoeft te worden, niet verantwoordt - op de volgende redenen :
"De desbetreffende beslissing die [eiser] op 18 april 1997 heeft genomen, moet nietig
verklaard worden, aangezien het gegrond is op een onwettig ministerieel besluit. De
onwettigheid van het ministerieel besluit staat [eiser] niet toe zich te beroepen op de vroegere tekst van het ministerieel besluit van 26 november 1991, aangezien deze op het ogenblik van de beslissing niet meer van kracht was (...). Dit blijkt uit een arrest van 4
november 2002 van het Hof van Cassatie, luidens hetwelk 'de opheffing van een koninklijk besluit dat een beslissing door meerdere andere heeft vervangen, de vroegere versie
van de beslissing, vóór de vervanging ervan, niet doet herleven'.
Het openbaar ministerie wijst erop dat de zaak betrekking heeft op de subjectieve
rechten van de sociaal verzekerde (het recht op werkloosheidsuitkeringen voor de dag van
16 januari 1997), zodat de onwettigheid van de bepaling waarop de beslissing is gegrond,
een rechtsvacuüm tot gevolg heeft en het [arbeids]hof op grond van het administratief
dossier [van eiser] moet nagaan of (verweerder) al dan niet recht had op werkloosheidsuitkeringen voor die dag (...).
Verweerder geeft te dezen toe dat hij op 16 januari 1997 werkte voor rekening van de
naamloze vennootschap Car Wash Libre J.-J. [Eiser] heeft zijn beslissing genomen op
grond van artikel 45, eerste lid, van het koninklijk besluit van 25 november 1991, aangezien hij oordeelde dat het ging om een activiteit voor rekening van een derde. Welnu, en
zoals het openbaar ministerie opmerkt, (verweerder) bezit 20 pct. van het kapitaal van de
vennootschap. Hij is geen bestuurder en de statuten vermelden niet dat hij een actieve
vennoot is. Laatstgenoemde hoedanigheid vloeit niet zomaar voort uit zijn hoedanigheid
van aandeelhouder.
Het [arbeids]hof verzoekt de partijen bijgevolg om de vraag van de toelaatbaarheid van
het recht op werkloosheidsuitkeringen voor die dag van 16 januari 1997 te onderzoeken in
het licht van (verweerders) precieze situatie binnen de (naamloze vennootschap) Car
Wash Libre J.-J. Wat dat betreft moet erop gewezen worden dat (verweerder) en (een
andere persoon), die enkel in speciën op het kapitaal hebben ingeschreven zonder rechtstreeks of onrechtstreeks enig bijzonder voordeel te ontvangen, volgens de statuten van de
vennootschap 'gewone inschrijvers' zijn (statuten, V° inbreng in speciën). De partijen
zullen die toelaatbaarheid onderzoeken in het licht van de hoedanigheid, van de betrokkene, van inschrijver en/of aandeelhouder en van zijn hoedanigheid van actieve vennoot.
Wat betreft het tweede gedeelte van die beslissing, dat betrekking had op de sanctie van
vier weken uitsluiting doordat [verweerder] zijn controlekaart niet kon voorleggen, moet
worden beslist dat die sanctie is genomen op grond van een onwettig koninklijk besluit.
Die beslissing moet worden tenietgedaan. Krachtens het beginsel van de scheiding van de
machten kan het [arbeids]hof niet in de plaats van de administratie treden en kan het, na
vernietiging van de beslissing, niet in haar plaats een nieuwe sanctie opleggen (Cass., 17
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december 2001, R.V.A. t/ Rocchetti). De sanctie van vier weken moet dus gewoon vernietigd worden".
Grieven
Eerste onderdeel
Artikel 18 van het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering, zoals het oorspronkelijk én in zijn latere
versies van toepassing was, strekt er enkel toe de regels en de voorwaarden te preciseren
voor de voorafgaande aangifte van de werkloze, luidens welke de activiteit die hij voor
rekening van een derde verricht hem geen loon of materieel voordeel oplevert. Dat artikel
18 is dus slechts van toepassing indien de werkloze een voorafgaande aangifte heeft
gedaan. Verweerder heeft erkend dat hij geen aangifte heeft gedaan. Artikel 18 van het
ministerieel besluit van 26 november 1991 kon dus niet de wettelijke grondslag vormen
voor de eerste van de drie administratieve beslissingen die hem op 18 april 1997 ter
kennis zijn gebracht. De grondslag voor die beslissing was artikel 45 van het koninklijk
besluit van 25 november 1991, dat oorspronkelijk én in zijn latere versies bepaalde dat
elke activiteit die de werkloze voor een derde verricht en hem een loon of een materieel
voordeel oplevert, als arbeid wordt beschouwd in de zin van artikel 44 van het koninklijk
besluit en de toekenning van werkloosheidsuitkeringen bijgevolg uitsluit, en dat elke activiteit verricht voor een derde, tot bewijs van het tegendeel, vermoed wordt een loon of
een materieel voordeel op te leveren. Het arrest kent aan de administratieve beslissing van
18 april 1997 dus een wettelijke grondslag toe die de hare niet is.
Het arrest, dat die beslissing nietig verklaart omdat het steunt op het ministerieel besluit
van 27 april 1994, dat artikel 18 van het ministerieel besluit van 26 november 1991
wijzigt doch als onwettig moet worden beschouwd, schendt bijgevolg artikel 18 van het
ministerieel besluit van 26 november 1991, zoals het in zijn eerdere versies van toepassing was, en schendt daarenboven de artikelen 44 en 45 van het koninklijk besluit van 25
november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering.
Tweede onderdeel
Wanneer de directeur van het werkloosheidsbureau een werkloze van het recht op
werkloosheidsuitkeringen uitsluit en de werkloze het beroep uitoefent dat bepaald is in
artikel 7, §11, eerste lid, van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, ontstaat er tussen eiser en de werkloze een geschil
over het recht op uitkeringen voor de periode waarin hij ervan werd uitgesloten, geschil
waarover het arbeidsgerecht uitspraak moet doen krachtens artikel 580, 2°, van het
Gerechtelijk Wetboek.
Indien ervan wordt uitgegaan dat de eerste van de drie, jegens verweerder genomen
administratieve beslissingen als nietig kan worden aangemerkt wegens onwettigheid van
het ministerieel besluit van 27 april 1994, moet het arbeidshof de zaak beoordelen op
grond van de versies van artikel 18 van het ministerieel besluit van 26 november 1991,
zoals zij van kracht waren vóór het ministerieel besluit van 27 april 1994.
Het arbeidshof, dat deze versies niet onderzoekt op grond dat het geconfronteerd zou
worden met een rechtsvacuüm, dat er in werkelijkheid geen is, schendt artikel 18 van het
ministerieel besluit van 26 november 1991, in de versies zoals die van kracht waren vóór
het ministerieel besluit van 27 april 1994, en komt evenmin de verplichtingen na die voor
dat hof voortvloeien uit artikel 7, § 11, van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders en uit artikel 580, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek (schending van die wetsbepalingen).
Derde onderdeel
Nadat eiser betoogd had dat de vroegere versie van artikel 18 van het ministerieel
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besluit van 26 november 1991 moest worden toegepast, in zoverre de aan dat artikel 18
aangebrachte wijzigingen onwettig waren, voerde hij in zijn laatste conclusie vóór het
arrest aan dat de administratieve beslissing "geldig blijft, in zoverre ze gegrond is op de
artikelen 44 en 45 van het koninklijk besluit (van 25 november 1991)".
Het arrest antwoordt niet op dat verweer. Het omkleedt zijn beslissing dat de administratieve beslissing als nietig moest worden aangemerkt wegens onwettigheid van het
ministerieel besluit van 27 april 1994, bijgevolg niet regelmatig met redenen (schending
van artikel 149 van de Grondwet).
Vierde onderdeel
Zoals het arrest vaststelt, was de eerste beslissing, in zoverre zij verweerder een sanctie
van vier weken uitsluiting van het genot van de werkloosheidsuitkeringen oplegt, ingegeven door het feit dat verweerder, tijdens zijn werk voor de vennootschap Car Wash
Libre J.-J., niet had voldaan aan zijn verplichting om zijn controlekaart aan elke bevoegde
persoon voor te leggen. Die verplichting is voorgeschreven bij artikel 71, eerste lid, 5°,
van het koninklijk besluit van 25 november 1991, en haar sanctie bij artikel 154 van
datzelfde koninklijk besluit. Het [wordt] daarentegen nergens vermeld in het ministerieel
besluit van 27 april 1994, dat artikel 18 van het ministerieel besluit van 26 november 1971
wijzigt, noch in dat artikel 18.
Het arrest, dat de aan verweerder door de administratieve beslissing opgelegde sanctie
vernietigt omdat zij werd genomen op grond van een onwettig ministerieel besluit,
schendt bijgevolg de artikelen 71, eerste lid, 5°, en 154 van het koninklijk besluit van 25
november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, alsook artikel 18 van het
ministerieel besluit van 26 november 1991, zoals het oorspronkelijk en in zijn latere
versies van toepassing was.
Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
de artikelen 50 en 153 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de
werkloosheidsreglementering (artikel 50 vóór de opheffing ervan bij het koninklijk besluit
van 27 april 2001 en artikel 153 vóór de wijziging ervan bij het koninklijk besluit van 29
juni 2000).
Aangevochten beslissingen
De directrice van het werkloosheidsbureau heeft verweerder, bij een op 18 april 1997
ter kennis gebrachte beslissing, vanaf 3 februari 1994 uitgesloten van het genot van de
werkloosheidsuitkeringen en heeft hem, bij wijze van sanctie, van het genot van die uitkeringen uitgesloten voor een duur van acht weken, met ingang van 19 mei 1997, op grond
dat hij niet aangegeven had dat hij sinds 3 februari 1994, datum van oprichting van de
naamloze vennootschap Car Wash Libre J.-J., waarvan zijn echtgenote zaakvoerder was,
met een zelfstandige samenwoonde. Het arrest vernietigt deze beslissing.
Het arrest, dat erop wijst dat verweerder met name betoogde dat hij niet in staat was
zijn echtgenote aanmerkelijk te helpen, aangezien de door haar uitgeoefende functies een
intellectuele bagage vereisten die hij niet bezat, omdat hij zijn basisonderwijs niet
voltooid had en amper kon lezen en schrijven, vernietigt de voorgaande beslissing op de
volgende gronden :
"Zijn echtgenote oefent de zelfstandige activiteit van zaakvoerder uit. Er moet dus in
het licht van die activiteit worden nagegaan of (verweerder) in staat was de zelfstandige
met wie hij samenwoont, aanmerkelijk te helpen. Welnu, de activiteit van zaakvoerder
bestaat onder meer in het stellen van de daden van dagelijks beheer die bestemd zijn om
de handelsbedrijvigheid van de vennootschap te verzekeren. Aangezien het wassen of het
afdrogen van voertuigen - een occasionele activiteit die gratis uitgeoefend werd - handar-
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beid is, kan deze niet gelijkgesteld worden met een activiteit van dagelijks beheer van een
vennootschap. (Verweerder) is dan wel in staat om in (de vennootschap) al dan niet occasionele en al dan niet bezoldigde hulp te verlenen, maar is daarentegen niet in staat zijn
echtgenote aanmerkelijk te helpen in haar zelfstandige activiteit van zaakvoerder van de
vennootschap. Bijgevolg moet de beslissing van 18 april 1997 worden vernietigd, in
zoverre zij (verweerder) uitsluit van het genot van de werkloosheidsuitkeringen vanaf 3
februari 1994. Aangezien het [arbeids]hof (die beslissing) vernietigt, moet tevens de
administratieve sanctie vernietigd worden waarbij (verweerder) voor een periode van acht
weken uitgesloten wordt, op grond van het niet-nakomen van de verplichting om [eiser] in
te lichten".
Grieven
Volgens artikel 50, eerste lid, van het koninklijk besluit van 25 november 1991, zoals
het op het geschil van toepassing is, kan de werkloze die met een zelfstandige samenwoont slechts uitkeringen genieten indien hij hiervan aangifte doet op het tijdstip van de
uitkeringsaanvraag of bij de aanvang van het samenwonen, deze aangifte is evenwel niet
vereist wanneer de werkloze niet in staat is de zelfstandige met wie hij samenwoont
aanmerkelijk te helpen.
Om te stellen dat verweerder niet in staat was zijn echtgenote aanmerkelijk te helpen,
kan niet volstaan worden met de vaststelling dat zijn activiteit slechts manueel mag zijn
(wagens wassen en afdrogen), terwijl de functie van zijn echtgenote (bestuurster en voorzitster van de raad van bestuur) intellectueel van aard is. Het arrest erkent dat haar taak
erin bestaat over de goede werking en de ontwikkeling van de vennootschap te waken.
Haar echtgenoot verleent haar een aanmerkelijke hulp bij het verrichten van die opdracht,
door werk te verrichten dat wel manueel doch noodzakelijk is om het doel van de
vennootschap te verwezenlijken. Het arrest, dat enkel steunt op het manueel karakter van
de activiteit van verweerder om hieruit te besluiten dat hij zijn echtgenote niet aanmerkelijk heeft kunnen helpen, schendt bijgevolg artikel 50 van het koninklijk besluit van 25
november 1991 houdende de werkloosheidsuitkeringen, in de versies die op het geschil
van toepassing zijn, alsook artikel 153 van datzelfde koninklijk besluit, dat een sanctie
oplegt indien de werkloze de vereiste aangifte niet heeft gedaan.
Derde middel
Geschonden wettelijke bepalingen
de artikelen 50, 110, §1 (inzonderheid 1°) en 3, 114, §1, 2 en 3, en 153, eerste en
tweede lid, van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, artikel 50 vóór de opheffing ervan bij het koninklijk besluit van 27 april
2001 en artikel 153 vóór de wijziging ervan bij het koninklijk besluit van 29 juni 2000.
Aangevochten beslissingen
De directrice van het werkloosheidsbureau heeft verweerder, bij een derde, op 18 april
1997 ter kennis gebrachte beslissing, vanaf 3 februari 1994 uitgesloten van het recht op
werkloosheidsuitkeringen voor werknemers met gezinslast en heeft hem vanaf die datum
het genot van de werkloosheidsuitkeringen voor samenwonende werknemers toegekend,
nadat zij hem gedurende 13 weken, met ingang van 14 juli 1997, van het genot van die
uitkeringen had uitgesloten en beslist had de uitkeringen terug te vorderen die hij vanaf 3
februari 1994 ten onrechte en op bedrieglijke wijze had verkregen. Het arrest doet die
administratieve beslissing teniet.
Het arrest grondt die vernietiging op de volgende redenen :
"Die (administratieve) beslissing is gegrond op dezelfde redenen als de tweede beslissing, die door het [arbeids]hof is tenietgedaan. De in de derde beslissing bedoelde sanctie
bestraft hetzelfde verzuim van (verweerder) om [eiser] op de hoogte te brengen van de
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activiteit van bestuurder van zijn echtgenote. Die beslissing moet worden tenietgedaan om
dezelfde redenen als die waarop de vernietiging van de in de tweede beslissing bedoelde
sanctie steunt. Er bestaat dus grond tot vernietiging van de twee beslissingen tot uitsluiting van het genot van de werkloosheidsuitkeringen, die [eiser] op 18 april 1997 genomen
heeft op grond van de niet-naleving van artikel 50, eerste lid, (van het koninklijk besluit
van 25 november 1991).
Daarenboven is het paradoxaal dat de twee sancties in de twee beslissingen hetzelfde
feit bestraffen - te hebben 'verzuimd de vereiste aangifte te doen' van het samenleven met
een zelfstandige - en dat feit nu eens met 13 weken uitsluiting bestraffen, dan weer met 8
weken, wat de totale uitsluiting op 21 weken brengt. In dat geval moet er één enkele
administratieve sanctie worden opgelegd".
Grieven
Artikel 110, §1, van het koninklijk besluit van 25 november 1991 bepaalt wat onder
werknemer met gezinslast moet worden verstaan. Dit statuut, op grond waarvan de werkloze uitkeringen kan genieten waarvan het dagelijks basisbedrag verhoogd wordt in de zin
van artikel 114, §2, van het koninklijk besluit, kan evenwel niet worden toegekend indien
de werkloze met een zelfstandige samenwoont. In dat geval wordt het bedrag van de
werkloosheidsuitkering niet verhoogd. Het bedrag van de uitkering is dan dit van de
samenwonende werknemer (artikel 114, §3). Artikel 153 van het koninklijk besluit
bepaalt de op te leggen sanctie in geval van onjuiste aangifte van de werkloze of bij
ontstentenis van aangifte.
Sinds verweerders echtgenote benoemd werd tot bestuurster van de vennootschap Car
Wash Libre J.-J., woonde verweerder met een zelfstandige samen. Verweerder kon in elk
geval, en ongeacht het feit of hij al dan niet verzuimd had zijn nieuwe situatie aan te
geven, geen aanspraak meer maken op uitkeringen voor werknemers met gezinslast.
Hij kon alleen nog uitkeringen voor samenwonende werknemers genieten. Dit is de
rechtzetting die in de derde administratieve beslissing is geschied. Die beslissing is, zoals
de tweede beslissing, niet gegrond op artikel 50 van het koninklijk besluit van 25
november 1991, maar op artikel 110, eerste lid, van dat koninklijk besluit.
Het arrest, dat de derde, op 18 april 1997 aan verweerder ter kennis gebrachte administratieve beslissing tenietdoet, op grond dat zij hetzelfde verzuim als de tweede beslissing
bestrafte en dus om dezelfde redenen tenietgedaan moest worden, schendt bijgevolg de in
de aanhef van het middel aangegeven wetsbepalingen, inzonderheid artikel 110, §1, van
het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering.

BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
Derde onderdeel
Het arrest antwoordt met geen enkele overweging op de conclusie waarin eiser
betoogt dat zijn beslissing om verweerder voor de dag van 16 januari 1997 uit te
sluiten van het genot van de werkloosheidsuitkeringen, met terugvordering van
het overeenstemmende bedrag, geldig bleef in zoverre zij gegrond was op de
artikelen 44 en 45 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de
werkloosheidsreglementering.
Het arrest, dat beslist dat die administratieve beslissing nietig verklaard moet
worden wegens onwettigheid van het ministerieel besluit van 26 november 1991
houdende toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering, is niet regel-
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matig met redenen omkleed.
Het onderdeel is gegrond.
Vierde onderdeel
De verplichting, voor de werkloze, om zijn controlekaart onmiddellijk voor te
leggen bij elke vordering door een daartoe bevoegd persoon, is bepaald in artikel
71, eerste lid, 5°, van het koninklijk besluit van 25 november 1991, en indien de
werkloze, op het ogenblik van de vordering, een in artikel 45 van dat besluit
bedoelde activiteit verricht, staat de niet-nakoming van die verplichting de
toepassing toe van de sanctie die opgelegd wordt bij artikel 154, eerste lid, van
dat besluit, zoals het op het geschil van toepassing is.
Het arrest, dat beslist de sanctie te vernietigen waarbij verweerder van het
genot van de uitkeringen voor een duur van vier weken uitgesloten wordt wegens
niet-nakoming van die verplichting, omdat die sanctie is opgelegd op grond van
een onwettig ministerieel besluit, verantwoordt zijn beslissing niet naar recht.
Het onderdeel is gegrond.
Tweede middel
Artikel 50, eerste lid, van het koninklijk besluit van 25 november 1991 bepaalt
dat de werkloze geen aangifte hoeft te doen wanneer hij niet in staat is de zelfstandige met wie hij samenwoont aanmerkelijk te helpen.
Onder aanmerkelijke hulp kan elke hulp worden verstaan, zonder dat er een
onderscheid gemaakt dient te worden naar gelang van de intellectuele of manuele
aard ervan.
Het arrest vermeldt dat de echtgenote van verweerder de functie van zaakvoerder van de naamloze vennootschap Car Wash Libre J.-J. uitoefent en dat die
activiteit bestaat in het stellen van de daden van dagelijks beheer die bestemd
zijn om de handelsbedrijvigheid van de vennootschap te verzekeren, en beslist
vervolgens dat verweerder niet in staat is zijn echtgenote aanmerkelijk te helpen,
op grond dat die hulp manueel is, terwijl de activiteit van dagelijks beheer van
een vennootschap intellectueel van aard is.
Uit de vaststelling alleen dat de hulp die hij zijn echtgenote verleende, slechts
manueel was en bijgevolg niet gelijkgesteld kon worden met de door haar uitgeoefende functie, die een intellectuele bagage impliceert, heeft het arbeidshof niet
wettig kunnen afleiden dat verweerder niet in staat was zijn echtgenote aanmerkelijk te helpen en schendt het derhalve voormeld artikel 50, eerste lid.
Het middel is gegrond.
De vernietiging van de beslissing waarbij de administratieve beslissing tenietgedaan wordt die verweerder vanaf 3 februari 1994 van het recht op uitkeringen
uitsluit en hem een sanctie van acht weken uitsluiting, met ingang van 19 mei
1997, oplegt, leidt tot vernietiging van de beslissing die op dezelfde onwettigheid
gegrond is en waarbij het arbeidshof de administratieve beslissing tenietdoet die
verweerder van het recht op uitkeringen voor werknemers met gezinslast uitsluit,
maar hem het recht op uitkeringen voor samenwonende werknemers, met ingang
van 3 februari 1994, toekent, en hem een sanctie van 13 weken uitsluiting, met
ingang van 14 juli 1997, oplegt.
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De overige grieven
Er bestaat geen grond tot onderzoek van het eerste en tweede onderdeel van
het eerste middel of van het derde middel, die niet kunnen leiden tot ruimere
cassatie.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre het het hoger beroep
ontvankelijk verklaart.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het
gedeeltelijk vernietigde arrest.
Gelet op artikel 1017, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, veroordeelt
eiser in de kosten.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Arbeidshof te Brussel.
27 februari 2006 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Echement, afdelingsvoorzitter –
Verslaggever: de h. Plas – Grotendeels gelijkluidende conclusie2 van de h. Leclercq,
eerste advocaat-generaal – Advocaat: mr. Simont.

Nr. 112
3° KAMER - 27 februari 2006

WERKLOOSHEID — RECHT OP UITKERING - LANGDURIGE WERKLOOSHEID - PERSOON
TEN LASTE - BEGRIP - GEHANDICAPTE
Inzake langdurige werkloosheid wordt het begrip persoon ten laste gedefinieerd aan de
hand van het begrip werknemer met gezinslast en bepaalt de reglementering niet dat een
kind dat een persoon ten laste vormt, voor twee personen moet worden gerekend indien
het gehandicapt is1.(Artt. 82, §1, eerste lid, 3°, en tweede lid, 87 en 110, §1,
Werkloosheidsbesluit 1991)
(R.V.A. T. W.)

ARREST (vertaling)

(A.R. S.05.0013.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, dat op 26 oktober 2004 is
gewezen door het Arbeidshof te Luik, afdeling Namen.
Raadsheer Philippe Gosseries heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
Eiser voert in zijn verzoekschrift volgend middel aan.
2 Ibid.
1 Werkloosheidsbesluit na wijziging bij K.B. 27 april 2001.
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Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 82, §1, eerste lid, 3°, en tweede lid, 87 en 110, §1, van het koninklijk
besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering (artikel 82, §1,
als gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 8 maart 1995 en 22 november 1995, wat
betreft het eerste lid, en bij het koninklijk besluit van 27 april 2001, wat betreft het tweede
lid);
- de artikelen 6, 71, 72, 81, 82, §4, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen
(1964) (paragraaf 4 van artikel 82, zoals het in dat artikel is gevoegd bij de wet van 5
januari 1976);
- de artikelen 6, 132, tweede lid, en 135 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen
(1992).
Aangevochten beslissingen
Het arrest vernietigt, met bevestiging van het beroepen vonnis, de op 3 oktober 2001
aan verweerster ter kennis gebrachte beslissing, op grond waarvan de directeur van het
werkloosheidsbureau haar recht op werkloosheidsuitkeringen heeft geschorst wegens de
lange duur van haar werkloosheid.
Het arrest grondt deze beslissing op de volgende redenen:
"Noch [artikel 82, §1, eerste lid, 3°, van het koninklijk besluit van 25 november 1991
houdende de werkloosheidsreglementering] noch het ministerieel besluit [van 26
november 1991] preciseren wat onder persoon ten laste moet worden verstaan en evenmin
hoe de aftrek moet worden berekend;
Artikel 87 geeft enkel een aanwijzing over het begrip gezin en verwijst wat dat betreft
naar de personen waarvan het samenwonen met de werkloze een invloed heeft op het
bedrag van de uitkeringen, en dus naar artikel 110 van datzelfde koninklijk besluit;
Aldus wil artikel 87 de personen identificeren met wier inkomsten rekening wordt
gehouden; de echtgenoot of de levensgezel met wie de werkloze een gezin vormt of, bij
afwezigheid van echtgenoot of levensgezel, de persoon of personen met wie de werkloze
een zelfde gezin vormt;
Het doel van dat artikel bestaat dus niet in de definiëring van het begrip persoon ten
laste of in de verduidelijking of de verwijzing die artikel 87 alleen maakt naar het begrip
gezin, tot het begrip persoon ten laste uitgebreid moet worden - quod non, aangezien er in
dat geval iets aan de tekst zou worden toegevoegd; in de zin van die bepaling zouden dus
enkel personen ten laste zijn, de echtgenoot of levensgezel die niet over een inkomen
beschikt (artikel 110, §1, eerste lid, 1°, en tweede lid) of, bij afwezigheid van echtgenoot,
de kinderen die recht geven op uitkeringen (artikel 110, §1, eerste lid, 2°);
Een dergelijke verwijzing is echter volledig ongepast;
Artikel 110 van het koninklijk besluit geeft immers slechts een definitie van de werknemer met gezinslast. Het gaat om een ander begrip dan dat van persoon ten laste en het
doet wat dat betreft weinig ter zake dat het kind ten laste al dan niet voor twee gerekend
wordt: één enkel kind ten laste volstaat om op uitkeringen recht te geven, zodat die verordenende bepaling geen betrekking kan hebben op die vraag, zelfs impliciet;
Het doel van de twee bepalingen is immers zeer verschillend, aangezien artikel 82
bepaalt dat de persoon ten laste recht geeft op een aftrek op het inkomen, terwijl artikel
110, van zijn kant, enkel bepaalt of de werknemer de omschrijving van werknemer met
gezinslast kan hebben, wat hem recht geeft op hogere uitkeringen om aan de financiële
behoeften van zijn gezin te voldoen;
Welnu, enkel de samenwonende werknemer die dus geen werkloosheidsuitkeringen
voor werknemers met gezinslast geniet, kan wegens langdurige werkloosheid geschorst
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worden;
Die bepaling kan dus niet als grondslag dienen voor de definiëring van het begrip
persoon ten laste;
Artikel 82 [van het koninklijk besluit van 25 november 1991] verwijst daarentegen
uitdrukkelijk naar het belastbaar inkomen: het is de hoogte van dat inkomen dat zal
bepalen of de werkloze voldoet aan de objectieve voorwaarden voor de toepassing van de
bepalingen die de schorsing van het recht op uitkeringen wegens langdurige werkloosheid
toestaan;
Het is dus logischer, zoals de eerste rechter beslist heeft, om de fiscale betekenis van
persoon ten laste in aanmerking te nemen (cf. artikel 135 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen), aangezien het nettobedrag van het door de belastingadministratie
bepaalde inkomen beïnvloed zal worden door het bij dezelfde administratie in aanmerking
genomen aantal personen ten laste;
Welnu, een gehandicapte persoon ten laste (of het nu gaat om een volwassene of een
kind) wordt vanuit fiscaal oogpunt voor twee gerekend (cf. artikel 132 van datzelfde
wetboek). Het is dus volstrekt normaal om dezelfde verrekening te doen: voor een gehandicapt kind, dat een persoon ten laste is, moet met toepassing van artikel 82 van het
koninklijk besluit van 25 november 1991 eveneens een dubbele aftrek worden toegekend;
Te dezen moet er dus een driedubbele aftrek worden toegekend voor de twee kinderen
ten laste, aangezien een van beiden is erkend als een gehandicapt kind;
Het hoger beroep is dus niet gegrond, ongeacht het feit dat de bevoegde minister een
parlementaire vraag in tegengestelde zin heeft beantwoord, dat de rechtspraak al dan niet
overwegend in tegengestelde zin uitspraak heeft gedaan, of nog dat de tekst van artikel 82
[van het koninklijk besluit van 25 november 1991] niet uitdrukkelijk verwijst naar het
fiscaal begrip persoon ten laste in de zin van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen.
Grieven
Eerste onderdeel
Artikel 82, §1, eerste lid, 3°, van het koninklijk besluit van 25 november 1991
houdende de werkloosheidsreglementering, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 8
maart 1995 en 22 november 1995, bepaalt dat de werkloze die verwittigd wordt van de
nakende schorsing van zijn recht op uitkeringen wegens de lange duur van zijn werkloosheid, een beroep kan indienen, gesteund op het feit dat het jaarlijks nettobelastbaar
inkomen van zijn gezin, abstractie gemaakt van de uitkeringen die hij geniet, het bij die
bepaling vastgestelde bedrag, verhoogd "per persoon ten laste" voor een tevens geïndexeerd bedrag, niet overschrijdt.
Het tweede lid van artikel 82, paragraaf 1, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 27
april 2001, bepaalt inzonderheid dat het in het eerste lid bedoelde nettobelastbaar inkomen
wordt bepaald overeenkomstig artikel 6 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen en
dat rekening wordt gehouden met het inkomen van de personen bedoeld in artikel 87
waarmee de werkloze op de dag van de verwittiging samenwoont.
Volgens artikel 87 van dat koninklijk besluit, wordt voor het begrip 'gezin' bedoeld in
artikel 82, enkel rekening gehouden met die gezinsleden waarvan het samenwonen met de
werkloze invloed heeft op het bedrag van zijn uitkeringen.
Zoals het arrest vermeldt, verwijst dat artikel 87 aldus naar artikel 110 van dat koninklijk besluit en naar de definitie van werknemer met gezinslast. Volgens artikel 110, § 1,
moet onder werknemer met gezinslast worden verstaan, de werknemer die samenwoont
met hetzij een echtgenoot (of een partner) die noch over beroepsinkomens noch over
vervangingsinkomens beschikt, hetzij een of meer kinderen (of aanverwanten) die niet
over dergelijke inkomens beschikken.
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Uit de uitdrukkelijke verwijzing van artikel 82, §1, tweede lid, naar artikel 87, en naar
de door het arrest erkende impliciete verwijzing van die bepaling naar artikel 110 van het
koninklijk besluit van 25 november 1991, blijkt dat, voor de toepassing van artikel 82, §1,
eerste lid, een kind als een persoon ten laste van de werkloze kan worden aangemerkt,
zonder evenwel voor twee te kunnen worden gerekend indien het gehandicapt is.
Zo preciseert artikel 110 het begrip persoon ten laste in de zin van artikel 82, §1, eerste
lid, 3°.
Het arrest, dat beslist dat artikel 110 niet zou toestaan om het begrip persoon ten laste te
preciseren in de zin van dat artikel 82, §1, eerste lid, 3°, schendt bijgevolg de in de aanhef
van het middel bedoelde bepalingen van het koninklijk besluit van 25 november 1991
(schending van de artikelen 82, §1, eerste lid, 3°, en tweede lid, 87 en 110, §1, van het
koninklijk besluit).
Tweede onderdeel
Volgens artikel 6 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964), wordt het
belastbaar inkomen gevormd door de gezamenlijke netto-inkomsten van verschillende
categorieën, "verminderd met de in de artikelen 71 en 72 vermelde lasten". Die artikelen
71 en 72 sommen de lasten op die afgetrokken kunnen worden van het totale nettobelastbaar inkomen, maar hebben in geen geval betrekking op de verminderingen wegens
gezinslast, welke bedoeld worden in artikel 81 van datzelfde wetboek.
Volgens artikel 6 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, wordt het
belastbare inkomen gevormd door het totale netto-inkomen, "verminderd met de aftrekbare bestedingen". Deze bestedingen worden vermeld in de artikelen 104 tot 116 van dat
wetboek.
De regel volgens welke, bij de bepaling van het aantal personen ten laste van de belastingplichtige, een gehandicapt kind voor twee wordt gerekend, is van zijn kant vastgelegd
in artikel 82, §4, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964), dat hierin is
gevoegd bij de wet van 5 januari 1976, en is overgenomen in artikel 132, tweede lid, van
de coördinatie van dat wetboek in 1992.
Die regel wordt in geen enkele bepaling van de reglementering van de inkomstenbelastingen vermeld waarnaar artikel 82, tweede lid, van het koninklijk besluit van 25
november 1991 verwijst, door te verwijzen naar artikel 6 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen.
Artikel 82, §1, tweede lid, bepaalt dat het nettobelastbaar inkomen van de werkloze,
bedoeld in artikel 82, §1, eerste lid, 3°, wordt bepaald overeenkomstig artikel 6 van het
Wetboek van de Inkomstenbelastingen, en verwijst aldus enkel voor de bepaling van dat
inkomen naar de belastingwetgeving.
Met betrekking tot de bepaling van het aantal personen van het gezin wier inkomens in
rekening moeten worden gebracht, verwijst artikel 82, §1, tweede lid, daarentegen niet
naar de belastingwetgeving maar alleen naar artikel 87 van het koninklijk besluit van 25
november 1991. Elke verwijzing naar de belastingwetten is bijgevolg uitgesloten, in
zoverre deze betrekking hebben op het bijzondere geval waarin een kind ten laste voor
twee kan worden gerekend.
Het arrest, dat beslist dat een gehandicapt kind, voor de toepassing van artikel 82, §1,
eerste lid, 3°, van het koninklijk besluit van 25 november 1991, voor twee moet worden
gerekend en dat verweerster, die twee kinderen ten laste heeft van wie er één gehandicapt
is, bijgevolg drie verhogingen per persoon ten laste kan genieten bij het bepalen van het
bedrag van haar gezinsinkomen vanaf hetwelk haar recht op werkloosheidsuitkeringen
niet kan worden geschorst, schendt derhalve, naast de in de aanhef van het middel
bedoelde bepalingen van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering,
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ook de artikelen 6, 71, 72, 81, 82, §4, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen
(1964), alsook de artikelen 132, tweede lid, en 135 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste onderdeel
Krachtens artikel 82, §1, eerste lid, 3°, van het koninklijk besluit van 25
november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, kan eiser, wanneer
hij verwittigd wordt van het feit dat zijn recht op uitkeringen geschorst zal
worden wegens de lange duur van zijn werkloosheid, bij de directeur een administratief beroep indienen, gesteund op het feit dat het jaarlijks nettobelastbaar
inkomen van zijn gezin, abstractie gemaakt van de uitkeringen die hij geniet, het
bij die bepaling vastgestelde bedrag, verhoogd per persoon ten laste voor een
tevens in de tekst vermelde bedrag, niet overschrijdt.
Het tweede lid van die eerste paragraaf bepaalt dat het in het eerste lid
bedoelde nettobelastbaar inkomen wordt bepaald overeenkomstig artikel 6 van
het Wetboek van de Inkomstenbelastingen en dat rekening wordt gehouden met
het inkomen van de personen bedoeld in artikel 87 waarmee de werkloze op de
dag van de ontvangst van de verwittiging van de schorsing van zijn recht op
uitkeringen samenwoont.
Volgens artikel 87 van dat koninklijk besluit, wordt voor het begrip gezin
bedoeld in de artikelen 82, enkel rekening gehouden met die gezinsleden
waarvan het samenwonen met de werkloze invloed heeft op het bedrag van zijn
uitkeringen.
Krachtens artikel 110, §1, 2°, a), van datzelfde besluit, wordt onder werknemer
met gezinslast de werknemer verstaan die niet samenwoont met een echtgenoot
doch uitsluitend samenwoont met één of meerdere kinderen, op voorwaarde dat
hij aanspraak kan maken op gezinsbijslagen voor ten minste één ervan of dat
geen onder hen over beroeps- of vervangingsinkomens beschikt.
Uit de vergelijking van die bepalingen kan worden afgeleid dat het begrip
persoon ten laste, in de zin van artikel 82, §1, eerste lid, 3°, van het koninklijk
besluit van 25 november 1991, gedefinieerd wordt in artikel 110 van dat besluit
en dat dit artikel niet bepaalt dat een kind dat een persoon ten laste vormt, voor
twee personen moet worden gerekend indien het gehandicapt is.
Het arrest dat, teneinde te beslissen dat het gehandicapte kind van verweerster
voor twee personen ten laste gerekend moet worden, de toepassing van artikel
110 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 verwerpt, schendt de in dat
onderdeel aangegeven bepalingen.
Het onderdeel is gegrond.
Dictum,
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het
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vernietigde arrest.
Gelet op artikel 1017, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, veroordeelt
eiser in de kosten.
Verwijst de zaak naar het Arbeidshof te Bergen.
27 februari 2006 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Echement, afdelingsvoorzitter –
Verslaggever: de h. Gosseries – Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advocaat-generaal – Advocaat: mr. Simont.

Nr. 113
3° KAMER - 27 februari 2006

BEROEPSZIEKTE - JAARLIJKSE TEGEMOETKOMING - PENSIOEN - CUMULATIE - VERMINDERING ONWETTIGHEID VAN HET KONINKLIJK BESLUIT - GEVOLG
De niet-naleving van de substantiële vormvereiste om het advies van de Raad van State in
te winnen, zonder dat de aangevoerde dringende noodzakelijkheid verantwoord is, leidt
tot de onwettigheid van het K.B. 13 jan. 1983 tot uitvoering van artikel 66 van de wetten
betreffende de schadeloosstelling voor beroepsziekten, gecoördineerd op 3 juni 1970 1.
(Artt. 35, eerste lid, en 66, Beroepsziektenwet; Art. 3, §1, Wet Raad van State; Art. 2, K.B
13 jan. 1983)
(G. T. FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN)

ARREST (vertaling)

(A.R. S.05.0033.F)

I. RECHTGSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 8 januari 2003 gewezen door
het Arbeidshof te Bergen.
Raadsheer Daniel Plas heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
Eiser voert in zijn verzoekschrift twee middelen aan waarvan het eerste als
volgt is gesteld:
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 3, §1, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd bij koninklijk besluit
van 12 januari 1973 en gewijzigd bij de wet van 9 augustus 1980, zoals het van kracht
was voor zijn wijziging bij de wetten van 4 juli 1989 en 4 augustus 1996;
- artikel 35, inzonderheid eerste lid, van de wetten betreffende de schadeloosstelling
voor beroepsziekten, gecoördineerd op 3 juni 1970;
- de artikelen 108 en 159 van de Grondwet.
1 Zie Cass., 9 sept. 2002, A.R. S.00.0125.F, nr 426; 25 nov. 2002, A.R. S.02.0016.F, nr 627; zie ook
Cass., 17 sept. 2001, A.R. S.99.0198.N, nr 465, met concl. adv.-gen. WERQUIN; 7 okt. 2004, A.R.
C.03.0117.F, nr 465 met concl. adv.-gen. HENKES.
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Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest dat voor recht zegt dat het preferentieel tarief, dat in artikel 2,
tweede lid, van het koninklijk besluit van 13 januari 1983 is bepaald, voor de beroepsziekte doofheid niet kan worden toegekend, beslist aldus impliciet maar zeker dat de
cumulatie van eisers rustpensioen en de vergoeding voor die beroepsziekte, geregeld
wordt door artikel 2, eerste lid, van datzelfde koninklijk besluit, op grond van alle redenen
die hier geacht worden te zijn weergegeven en inzonderheid op grond dat:
"1. De vraag die aan het [arbeids]hof wordt gesteld, is of (eiser) aanspraak kan maken
op het preferentieel tarief dat is bedoeld in het koninklijk besluit van 13 januari 1983 tot
uitvoering van artikel 66 van de wetten betreffende de schadeloosstelling voor beroepsziekten en dat voor de beroepsziekte doofheid.
2. In dit geval wijzen de partijen erop dat de betrokkene aan drie beroepsziekten lijdt:
silicose, been- en gewrichtsaandoeningen veroorzaakt door mechanische trillingen, doofheid.
(Verweerder) erkent het preferentieel tarief voor silicose en voor de been- en gewrichtsaandoeningen.
(Verweerder) bereikt op 27 februari 1997 de pensioenleeftijd en ontvangt het wettelijk
rustpensioen.
3. De stellingen van de partijen kunnen als volgt worden samengevat:
A. (Verweerder) betoogt dat de vergoeding voor beroepsziekte, krachtens artikel 2,
tweede lid, van het koninklijk besluit van 13 januari 1983, tegen het preferentieel tarief
wordt toegekend aan de mijnwerker die de volgende voorwaarden vervult:
- ofwel tijdens zijn loopbaan elke verdere beroepsactiviteit ten gevolge van een
beroepsziekte hebben moeten stopzetten;
- ofwel de ondergrondse arbeid hebben moeten verlaten teneinde op de bovengrond
tewerkgesteld te worden.
De voorwaarden zijn niet vervuld voor de beroepsziekte doofheid: aangezien de
beroepsziekte die tot het stopzetten van de beroepsactiviteit heeft geleid de been- en
gewrichtsaandoeningen waren.
B. (Eiser) betoogt dat voornoemd artikel 2, tweede lid, niet vereist dat het stopzetten
van de activiteit het gevolg is van de beroepsziekte die wordt vergoed: het volstaat dat die
stopzetting volgt uit om het even welke beroepsziekte.
4. Artikel 2 van het koninklijk besluit van 13 januari 1983 tot uitvoering van artikel 66
van de wetten betreffende de schadeloosstelling voor beroepsziekten, bepaalt dat:
'Vanaf de eerste dag van de maand vanaf dewelke een recht ontstaat op een rust- of
overlevingspensioen krachtens een Belgische of buitenlandse regeling voor rust- en overlevingspensioen, worden de jaarlijkse vergoedingen van de getroffene of de rechthebbenden verminderd tot de bedragen vastgesteld overeenkomstig artikel 1 van het koninklijk besluit van 17 juli 1974, waarbij bijslagen worden verleend aan sommige gerechtigden van de wetten betreffende de schadeloosstelling voor beroepsziekten, gecoördineerd op 3 juni 1970.
Wanneer het gaat om een rust- en overlevingspensioen van een mijnwerker die gedurende zijn loopbaan omwille van een beroepsziekte elke verdere beroepsactiviteit heeft
moeten stopzetten of de ondergrondse arbeid heeft moeten verlaten teneinde op de bovengrond tewerkgesteld te worden, wordt voor de toepassing van dit besluit per percent blijvende ongeschiktheid het bedrag in aanmerking genomen dat van toepassing is voor de
getroffenen van wie de blijvende ongeschiktheid meer dan 65 pct. bedraagt.'
Het eerste lid van de tekst bepaalt dat de vergoedingen voor beroepsziekte die krach-
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tens artikel 1 van dat koninklijk besluit kunnen worden gecumuleerd met de vergoedingen
die in andere sociale zekerheidsstelsels worden toegekend, vanaf de eerste dag van de
maand die volgt op degene waarin het recht op een rust- of overlevingspensioen is
ontstaan, worden verminderd;
Het tweede lid bepaalt dat wanner het gaat om een rust- en overlevingspensioen van
een mijnwerker die gedurende zijn loopbaan omwille van een beroepsziekte elke verdere
beroepsactiviteit heeft moeten stopzetten of de ondergrondse arbeid heeft moeten verlaten
teneinde op de bovengrond tewerkgesteld te worden, voor de toepassing van dit besluit
per percent blijvende ongeschiktheid het bedrag in aanmerking wordt genomen dat van
toepassing is voor de getroffenen van wie de blijvende ongeschiktheid meer dan 65 pct.
bedraagt.
Dat percentage wordt door de partijen preferentieel tarief genoemd.
5. Zoals verweerder betoogt wordt dat preferentieel tarief toegekend voor de beroepsziekte die tot het stopzetten van elke beroepsactiviteit heeft geleid.
6. Het staat vast dat de been- en gewrichtsaandoeningen tot het stopzetten van die
beroepsactiviteit hebben geleid (beslissing van 13 juni 1973 tot toekenning van het invaliditeitspensioen) terwijl (eiser) niet aantoont dat de ziekte van doofheid, die in 1993 wordt
aangevoerd, geleid heeft tot het stopzetten van elke beroepsactiviteit, wat in 1973 door de
been- en gewrichtsaandoeningen is gebeurd".
Grieven
Ingevolge artikel 108 van de Grondwet maakt de Koning de verordeningen en neemt de
besluiten die voor de uitvoering van de wetten nodig zijn, zonder ooit de wetten zelf te
mogen schorsen of vrijstelling van hun uitvoering te mogen verlenen.
Naar luid van artikel 159 van de Grondwet passen de hoven en rechtbanken de
besluiten en verordeningen alleen toe in zoverre zij met de wetten overeenstemmen.
Het in het middel aangewezen artikel 3, §1, van de gecoördineerde wetten op de Raad
van State legt aan de ministers de verplichting van openbare orde op om, buiten het geval
van hoogdringendheid, elk voorontwerp van reglementair besluit aan het met redenen
omkleed advies van de afdeling wetgeving van de Raad van State te onderwerpen.
Hoewel het in de regel aan de ministers staat om de hoogdringendheid te beoordelen,
waardoor zij de tekst van de ontwerpen van reglementaire besluiten niet aan het met
redenen omkleed advies van de afdeling wetgeving van de Raad van State moeten onderwerpen, dienen de rechters, om te voldoen aan hun opdracht van toetsing van de wettelijkheid die hun door artikel 159 van de Grondwet is toevertrouwd, zelfs ambtshalve, na te
gaan of de bevoegde minister, die beslist om het advies van de Raad van State niet te
vragen, aldus zijn bevoegdheid niet heeft overschreden of afgewend door het wettelijk
begrip hoogdringendheid te miskennen.
Het koninklijk besluit van 13 januari 1983 is genomen zonder het advies van de Raad
van State. De hoogdringendheid wordt enkel hierdoor gemotiveerd dat "het besparingseffect vanaf 1 januari 1983 uitwerking moet hebben". Die motivering van de hoogdringendheid, die in artikel 6 van het koninklijk besluit krachtens hetwelk de bepaalde maatregelen
met terugwerkende kracht op 1 januari 1983 uitwerking hebben, zonder meer wordt weergegeven, is niet pertinent, aangezien het de precieze en bijzondere omstandigheden niet
verduidelijkt waarom de afdeling wetgeving niet kon worden geraadpleegd, zelfs niet
binnen een termijn van drie dagen, zonder de verwezenlijking in het gedrang te brengen
van het doel dat door de geplande maatregelen wordt nagestreefd evenals hun nut en doeltreffendheid.
Het niet naleven van de verplichting van openbare orde om de Raad van State te raadplegen, zonder dat de hoogdringendheid is gerechtvaardigd, leidt tot onwettigheid van het
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koninklijk besluit van 13 januari 1983 zodat het bestreden arrest, dat de cumulatieregel uit
artikel 2, eerste lid, van dat koninklijk besluit toepast, artikel 3, §1, van de gecoördineerde
wetten op de Raad van State en de artikelen 108 en 159 van de Grondwet schendt.
Het schendt bijgevolg eveneens artikel 35, inzonderheid eerste lid, van de gecoördineerde wetten betreffende de schadeloosstelling voor beroepsziekten die, in de regel, en
bij ontstentenis van een bepaling die de cumulatie beperkt tussen de vergoeding van een
beroepsziekte en de vergoedingen die krachtens een ander stelsel van sociale zekerheid of
sociale voorzorg zijn toegekend, aan de getroffene die ten gevolge van een beroepsziekte
blijvend arbeidsongeschikt is, het recht toekent op een vergoeding die volgens de graad
van die arbeidsongeschiktheid is bepaald.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Eerste middel
Het arrest, dat voor recht zegt dat het preferentieel tarief, dat in artikel 2,
tweede lid, van het koninklijk besluit van 13 januari 1983 tot uitvoering van
artikel 66 van de wetten betreffende de schadeloosstelling voor beroepsziekten,
gecoördineerd op 3 juni 1970, is bepaald, voor de beroepsziekte doofheid niet
kan worden toegekend, beslist aldus noodzakelijk dat de cumulatie van eisers
rustpensioen en de vergoeding voor die beroepsziekte geregeld wordt door
artikel 2, eerste lid, van datzelfde koninklijk besluit, waarvan het tweede lid
alleen maar een afwijkende bepaling is.
Het aannemen van het koninklijk besluit van 13 januari 1983 werd niet voorafgegaan door de raadpleging van de afdeling wetgeving van de Raad van State.
Het staat in de regel aan de ministers om, onder voorbehoud van hun politieke
verantwoordelijkheid, de hoogdringendheid te beoordelen waardoor zij de tekst
van de ontwerpen van reglementaire besluiten niet aan het met redenen omkleed
advies van de afdeling wetgeving van de Raad van State moeten onderwerpen.
De rechters dienen evenwel, om te voldoen aan hun opdracht van toetsing van
de wettelijkheid die hun door artikel 159 van de Grondwet is toevertrouwd, na te
gaan of de bevoegde overheid, die beslist om het advies van de Raad van State
niet te vragen, aldus haar bevoegdheid niet heeft overschreden of afgewend door
het wettelijk begrip hoogdringendheid te miskennen.
In dit geval verantwoordt de aanhef van het koninklijk besluit van 13 januari
1983 de hoogdringendheid door de overweging dat "het besparingseffect vanaf 1
januari 1983 uitwerking moet hebben".
Een dergelijke overweging geeft enkel de reden aan waarom de inwerkingtreding van het koninklijk besluit met terugwerkende kracht tot 1 januari 1983
noodzakelijk blijkt, maar verduidelijkt niet de bijzondere omstandigheden waardoor de geplande maatregelen dermate dringend moeten worden genomen dat de
Raad van State zelfs niet binnen een termijn van drie dagen kan worden geraadpleegd; zij voldoet niet aan de wettelijke vereiste van bijzondere motivering van
de hoogdringendheid.
Het niet naleven van de substantiële vormvereiste van de vraag om advies aan
de Raad van State, zonder dat de aangevoerde hoogdringendheid wordt gerechtvaardigd, leidt tot onwettigheid van het koninklijk besluit van 13 januari 1983.
Het arrest dat dit besluit toepast schendt bijgevolg de in het middel aange-
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wezen bepalingen.
Het middel is gegrond.
De andere grieven
Het tweede middel, dat niet tot ruimere cassatie kan leiden, hoeft niet te
worden onderzocht.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre het het hoger beroep
ontvankelijk verklaart en het beroepen vonnis bevestigt met betrekking tot
verweerders beslissing van 16 november 1992 en de kosten van eerste aanleg.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het
gedeeltelijk vernietigde arrest.
Gelet op artikel 53, tweede lid, van de gecoördineerde wetten betreffende de
schadeloosstelling voor beroepsziekten, dient de verweerder in de kosten te
worden veroordeeld.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Arbeidshof te Brussel.
27 februari 2006 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Echement, afdelingsvoorzitter –
Verslaggever: de h. Plas – Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advocaatgeneraal – Advocaten: mrs. Draps en Geinger.

