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Nr. 250
2° KAMER - 2 mei 2006

STEDENBOUW — SANCTIES - STRAFSANCTIE VOOR HET INSTANDHOUDEN VAN INBREUKEN AGRARISCH GEBIED MET EEN BIJZONDERE WAARDE
De wijziging van artikel 145bis, §1, vierde lid, Stedenbouwdecreet 1999, door het decreet
van 22 april 2005, waarbij de "agrarische gebieden met bijzondere waarde" werden
geschrapt uit de lijst van de in deze bepaling gegeven opsomming van ruimtelijk
kwetsbare gebieden, is niet relevant voor het gelijkluidend begrip in artikel 146, vierde lid,
Stedenbouwdecreet 1999; een "landschappelijk waardevol agrarisch gebied" blijft dus
ook na deze wijziging een "agrarisch gebied met bijzondere waarde" in de zin van artikel
146, vierde lid, Stedenbouwdecreet 19991. (Artt. 145bis, §1, vierde lid, en 146, vierde lid,
Decr. Vl. R. 18 mei 1999)
(C. e.a. T. V.)

ARREST
(A.R. P.05.1649.N)

I. Rechtspleging voor het Hof
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te
Antwerpen, correctionele kamer, van 8 november 2005.
De eisers voeren in een memorie die aan dit arrest is gehecht, vier middelen
aan.
Raadsheer Etienne Goethals heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.
II. Beslissing van het Hof
Beoordeling
Eerste middel
1. De eisers voeren aan dat landschappelijk waardevol agrarisch gebied niet
behoort tot het bestemmingsgebied "agrarisch gebied met bijzondere waarde" zoals bepaald in artikel 146, vierde lid, Stedenbouwdecreet 1999, om de reden dat:
- dit laatste bestemmingsgebied, dat zijn oorsprong vindt in het decreet van 21
oktober 1997 betreffende het natuurbehoud in het natuurlijk milieu, zoals alle
overige in artikel 146, vierde lid, Stedenbouwdecreet 1999, opgesomde bestemmingsgebieden, als ruimtelijk kwetsbaar gebied uitsluitend gericht is op het behoud van de natuur, en niet van de landschapswaarden;
- bij de toepassing van artikel 145bis, §1, Stedenbouwdecreet 1999, waarin
vóór de wijziging bij decreet van 22 april 2005 hetzelfde begrip "agrarisch gebied met bijzondere waarde" voorkwam, dit niet het landschappelijk waardevol
agrarisch gebied omvatte. Immers, ondanks het verbod bepaald in het laatste lid
van deze paragraaf voor de ruimtelijk kwetsbare gebieden, waaronder bedoelde
1 Zie Cass., 22 feb. 2005, A.R. P.04.1346.N, nr. 109, met concl. van proc.-gen. DE SWAEF; Cass., 13
sept. 2005, A.R. P.05.0479.N, nr. 428.
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agrarische gebieden met bijzondere waarde, kon en kan nog steeds overeenkomstig het eerste lid van voormeld artikel, bij wijze van uitzondering, voor werken
in landschappelijk waardevol agrarisch gebied een stedenbouwkundige vergunning worden verleend die strijdig is met de bestemmingsvoorschriften van het
geldende gewestplan of algemeen plan van aanleg;
- het begrip "agrarisch gebied met bijzondere waarde" in artikel 146, vierde
lid, Stedenbouwdecreet 1999 is overgenomen van artikel 145bis, §1, vierde lid,
Stedenbouwdecreet 1999 vóór deze laatste bepaling bij decreet van 22 april 2005
werd gewijzigd, en het heeft bijgevolg dezelfde betekenis behouden;
- ook de voorbereidende werken van artikel 146, vierde lid, Stedenbouwdecreet 1999 zoals gewijzigd bij decreet van 4 juni 2003, bevestigen het inzicht van
de decreetgever om het instandhoudingsmisdrijf in landschappelijk waardevol
agrarisch gebied af te schaffen.
2. Het begrip landschappelijk waardevol agrarisch gebied wordt omschreven
in het koninklijk besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de
toepassing van de ontwerp-gewestplannen en gewestplannen. Krachtens artikel
15 van dit koninklijk besluit is het begrip "landschappelijk waardevolle gebieden" een nadere aanwijzing binnen de categorie "landelijke gebieden". Het betreft bijgevolg niet noodzakelijk agrarische gebieden, al heeft die aanwijzing wel
vooral betrekking op agrarische gebieden.
Dit artikel 15 omschrijft "landschappelijk waardevolle gebieden" als "gebieden
waarvoor bepaalde beperkingen gelden met het doel het landschap te beschermen of aan landschapsontwikkeling te doen. In deze gebieden mogen alle handelingen en werken worden uitgevoerd die overeenstemmen met de in grondkleur
aangegeven bestemming, voor zover zij de schoonheidswaarde van het landschap niet in gevaar brengen".
Het landschappelijk waardevolle heeft bijgevolg betrekking op de schoonheidswaarde van het landschap. Een vergunningsaanvraag wordt niet alleen getoetst aan een planologisch criterium (de bestemming) maar ook aan een esthetisch criterium: kunnen de beoogde handelingen en werken worden overeengebracht met de eisen van vrijwaring van het landschap? De voorwaarden die in
een landschappelijk waardevol agrarisch gebied kunnen worden opgelegd, mogen niet van die aard zijn dat handelingen of werken die overeenstemmen met de
agrarische bestemming, rechtstreeks of onrechtstreeks zouden worden verboden.
De voorwaarden kunnen wel betrekking hebben op landschapsinkleding, gebruikte materialen, bouwhoogte, bouwvolume en plaats van inplanting.
Aldus blijkt dat het statuut van landschappelijk waardevol agrarisch gebied essentieel wordt bepaald door de bestemming agrarisch gebied. Het karakter van
landschappelijk waardevol gebied betreft de uitvoeringswijze van de werken.
Vanuit dat oogpunt valt te begrijpen dat voor de toepassing van de regels inzake
zonevreemde constructies geen onderscheid wordt gemaakt tussen gewone agrarische gebieden en landschappelijk waardevolle gebieden.
3. In artikel 146, derde en vierde lid, Stedenbouwdecreet 1999 gaat het evenwel niet om het vergunnen van zonevreemde constructies in landschappelijk
waardevol agrarisch gebied, maar om het wel of niet verder strafbaar stellen van
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werken, handelingen of wijzigingen die zonder vergunning of in strijd met de
vergunning worden in stand gehouden en waardoor de schoonheidswaarde van
het landschap wordt aangetast.
Indien men het landschappelijk waardevol agrarisch gebied vergelijkt met de
bijzondere bestemmingsgebieden "agrarisch gebied met ecologisch belang" of
"vallei- en brongebieden", valt het op dat voor die laatste gebieden beperkingen
inzake werken en handelingen worden opgelegd, niet alleen met het oog op het
specifiek natuurlijk milieu van planten en dieren maar ook om de landschappelijke waarde niet te schaden. Voor de opsomming van artikel 146, vierde lid, Stedenbouwdecreet 1999 is de bescherming van het specifiek natuurlijk milieu aldus niet het enige criterium. Voor de bescherming en handhaving van de schoonheidswaarde van het landschap komt ook het landschappelijk waardevol agrarisch gebied onder de noemer "agrarisch gebied met bijzondere waarde" in aanmerking.
4. Het decreet van 22 april 2005 wijzigt artikel 145bis, §1, vierde lid, Stedenbouwdecreet 1999 door de "agrarische gebieden met bijzondere waarde" te
schrappen uit de lijst van de in deze bepaling gegeven opsomming van ruimtelijk
kwetsbare gebieden. Deze schrapping steunt op de door de rechtspraak gegeven
interpretatie van artikel 146, vierde lid, Stedenbouwdecreet 1999 dat ook het
landschappelijk waardevol agrarisch gebied als "agrarisch gebied met bijzondere
waarde" moet worden beschouwd. De decreetgever heeft daarbij beklemtoond
dat de "verduidelijkende wijziging" in artikel 145bis Stedenbouwdecreet 1999
niets uit te staan heeft met het begrip ruimtelijk kwetsbare gebieden in artikel
146 Stedenbouwdecreet 1999 welke gebieden in het kader van de handhaving afzonderlijk moeten worden beschouwd. Bijgevolg is de interpretatie van het begrip "ruimtelijk kwetsbaar gebied" in artikel 145bis Stedenbouwdecreet 1999
voortaan evenmin nuttig voor het gelijkluidend begrip in artikel 146, vierde lid,
Stedenbouwdecreet 1999.
5. De appelrechters oordelen bijgevolg wettig "dat de omschrijving van artikel
146, vierde lid, Stedenbouwdecreet 1999 en 145bis Stedenbouwdecreet 1999 niet
dezelfde is, hetgeen bevestigt dat de decreetgever aan deze bepalingen een andere reikwijdte wilde verlenen; dat de omschrijving landschappelijk waardevol
agrarisch gebied duidelijk aangeeft dat dat gebied een bijzondere waarde heeft".
6. Met hun motivering beantwoorden de appelrechters het verweer van de eisers, en leggen zij uit waarom zij aansluiten bij de rechtspraak van het Hof.
Daarmee geven zij aan die rechtspraak geen algemene en als regel geldende
draagwijdte.
7. Het middel kan niet worden aangenomen.
(...)
Dictum
Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eisers in de kosten.
2 mei 2006 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:
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de h. Goethals – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandewal, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. W. Mertens, Hasselt en A. Vermote, Brussel.

Nr. 251
2° KAMER - 2 mei 2006

1º MISDRIJF — SOORTEN — AFLOPEND. VOORTGEZET. VOORTDUREND
MISDRIJF - STEDENBOUW - ONROEREND BEBOUWD GOED - HOOFDFUNCTIE - NIET-VERGUNDE
VERGUNNINGSPLICHTIGE FUNCTIEWIJZIGING - PERMANENTE BEWONING - AARD
2º STEDENBOUW — BOUWVERGUNNING - ONROEREND BEBOUWD GOED HOOFDFUNCTIE - NIET-VERGUNDE VERGUNNINGSPLICHTIGE FUNCTIEWIJZIGING - PERMANENTE
BEWONING - MISDRIJF - OGENBLIK VAN VOLTREKKING
3º MISDRIJF — SOORTEN — AFLOPEND. VOORTGEZET. VOORTDUREND
MISDRIJF - STEDENBOUW - ONROEREND BEBOUWD GOED - HOOFDFUNCTIE - NIET-VERGUNDE
VERGUNNINGSPLICHTIGE FUNCTIEWIJZIGING - PERMANENTE BEWONING - INSTANDHOUDINGSMISDRIJF
- AARD
4º STEDENBOUW — BOUWVERGUNNING - ONROEREND BEBOUWD GOED HOOFDFUNCTIE - NIET-VERGUNDE VERGUNNINGSPLICHTIGE FUNCTIEWIJZIGING - PERMANENTE
BEWONING - INSTANDHOUDINGSMISDRIJF - AARD
5º STEDENBOUW — HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT.
BETALING VAN EEN MEERWAARDE - HERSTELMAATREGELEN - AARD
6º STEDENBOUW — HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT.
BETALING VAN EEN MEERWAARDE - INSTANDHOUDINGSMISDRIJF - STRAFBAAR
KARAKTER - OPHEFFING - VERVAL VAN DE STRAFVORDERING - GEVOLGEN - HERSTELVORDERING
1º en 2º Het misdrijf van uitvoering van een niet-vergunde maar vergunningsplichtige
gehele of gedeeltelijke wijziging van de hoofdfunctie van een onroerend bebouwd goed
wordt voltrokken door het geven, zonder de vereiste voorafgaande vergunning, van een
in artikel 99, §1, eerste lid, 6°, Stedenbouwdecreet 1999 bedoelde nieuwe functie; de
omstandigheid dat de hoofdfunctie wonen een zekere continuïteit veronderstelt, staat niet
in de weg dat de wijziging van de functie van een onroerend bebouwd goed van
verblijfsrecreatie naar wonen, zich op een welbepaald ogenblik voordoet. (Artt. 99, §1,
eerste lid, 6°, en 146, Decr. Vl. R. 18 mei 1999).
3º en 4º Het misdrijf van instandhouding van een niet-vergunde maar vergunningsplichtige
functiewijziging bestaat in het schuldig verzuim om aan het bestaan van de aldus
wederrechtelijk doorgevoerde functiewijziging een einde te maken, wat inzonderheid blijkt
uit het verdere gebruik van het onroerend bebouwd goed overeenkomstig de nietvergunde gewijzigde functie; als voortdurend misdrijf, dit is een misdrijf dat bestaat in een
ononderbroken en door de dader bestendigde wederrechtelijke toestand, onderscheidt
het zich van de wederrechtelijke functiewijziging doordat het noodzakelijk daarop volgt.
(Artt. 99, §1, eerste lid, 6°, en 146, Decr. Vl. R. 18 mei 1999).
5º De in artikel 149, §1, eerste lid, Stedenbouwdecreet 1999 bedoelde herstelmaatregelen
hebben een civielrechtelijk karakter; als bijzondere vorm van vergoeding of teruggave
strekken zij ertoe een einde te maken aan de met de wet strijdige toestand die uit het
misdrijf is ontstaan en waardoor het algemeen belang wordt geschaad 1 (Art. 44, Sw.; Art.
1 Cass., 13 dec. 2005, A.R. P.05.0693.N, met concl. van proc.-gen. DE SWAEF.
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161, Sv.; Art. 149, §1, eerste lid, Decr. Vl. R. 18 mei 1999).
6º De opheffing van het strafbare karakter van het misdrijf van instandhouding heeft alleen
het verval van de op dat misdrijf gesteunde strafvordering tot gevolg; deze wijziging
brengt evenwel niet mee dat de instandhouding, die strafbaar was in de periode waarin
zij plaatsvond, niet langer de grondslag kan uitmaken van een herstelvordering, noch dat
de strafrechter voor wie de herstelvordering werd ingesteld op het ogenblik dat de
instandhouding nog strafbaar was, daardoor zijn bevoegdheid verliest 2 (Art. 149, §1,
Decr. Vl. Parlement 18 mei 1999).
(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BEROEP TE GENT T. S. e.a.)

ARREST
(A.R. P.06.0100.N)

I. Rechtspleging voor het Hof
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te Gent,
correctionele kamer, van 1 december 2005.
De eiser voert in een verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, twee middelen aan.
Raadsheer Etienne Goethals heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.
II. Voorgaande rechtspleging
De verweerders worden vervolgd om bij inbreuk op de artikelen 99, §1, 6° en
artikel 146, eerste lid, 1°, derde en vierde lid, Stedenbouwdecreet 1999, zonder
voorafgaande vergunning de hoofdfunctie van een onroerend bebouwd goed geheel of gedeeltelijk te hebben gewijzigd van de functiecategorie verblijfsrecreatie
naar de functiecategorie wonen. Deze functiewijziging is vergunningsplichtig gesteld door artikel 2, §1, van het besluit van de Vlaamse regering van 14 april
2000 tot bepaling van de vergunningsplichtige functiewijzigingen en van de werken, handelingen en wijzigingen waarvoor geen stedenbouwkundige vergunning
nodig is.
De appelrechters preciseren dat deze telastlegging "vanaf 1 mei 2000 tot en
met 7 februari 2003" en als "het instandhouden van de (...) wederrechtelijke toestand" moet worden bepaald. Daar het gebouw niet gelegen is in een ruimtelijk
kwetsbaar gebied, wordt de strafvordering en de erop geënte herstelvordering
met toepassing van artikel 146, derde lid, van voormeld decreet, in de mate dat
het niet vernietigd werd door het Arbitragehof (arrest nummer 14/2005 van 19
januari 2005), niet langer ontvankelijk verklaard.
III. Beslissing van het Hof
Beoordeling
Eerste middel
1. Het middel voert aan dat de telastlegging niet het voortdurend misdrijf van
instandhouding maar een voortgezet misdrijf van ongeoorloofde functiewijziging
inhoudt, waarvoor de strafsanctie bedoeld in artikel 146, eerste lid, Stedenbouw2 Ibid.
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decreet 1999 ook in niet ruimtelijk kwetsbare gebieden nog steeds geldt.
2. Artikel 146, eerste lid, 1°, Stedenbouwdecreet 1999 stelt strafbaar zowel de
uitvoering, de voortzetting als de instandhouding van de bij artikelen 99 tot 101
bepaalde handelingen, werken of wijzigingen zonder of in strijd met de voorafgaande vergunning,
Krachtens artikel 99, §1, eerste lid, 6°, Stedenbouwdecreet 1999 mag niemand
zonder voorafgaande stedenbouwkundige vergunning de hoofdfunctie van een
onroerend bebouwd goed geheel of gedeeltelijk wijzigen met het oog op een
nieuwe functie zoals in die bepaling bedoeld.
3. Door het geven, zonder de vereiste voorafgaande vergunning, van een in die
bepaling bedoelde nieuwe functie aan het onroerend bebouwd goed, wordt het
misdrijf van uitvoering van een niet-vergunde maar vergunningsplichtige functiewijziging voltrokken.
De omstandigheid dat de hoofdfunctie wonen - wat, bij ontstentenis van een
wettelijke omschrijving overeenkomstig het gewone taalgebruik moet worden
begrepen als "gehuisvest zijn" - een zekere continuïteit veronderstelt, staat niet
eraan in de weg dat de wijziging van de functie van een onroerend bebouwd
goed van verblijfsrecreatie naar wonen, zich op een welbepaald ogenblik voordoet.
4. Het misdrijf van instandhouding van deze niet-vergunde maar vergunningsplichtige functiewijziging bestaat in het schuldig verzuim om aan het bestaan van
de aldus wederrechtelijk doorgevoerde functiewijziging een einde te maken, wat
inzonderheid blijkt uit het verdere gebruik van het onroerend bebouwd goed
overeenkomstig de niet-vergunde gewijzigde functie.
Als voortdurend misdrijf, dit is een misdrijf dat bestaat in een ononderbroken
en door de dader bestendigde wederrechtelijke toestand, onderscheidt het zich
van de wederrechtelijke functiewijziging doordat het noodzakelijk daarop volgt.
De permanente bewoning maakt aldus geen constitutief deel uit van het misdrijf van uitvoering van de in deze zaak aan de orde zijnde vergunningsplichtige
functiewijziging. De permanente bewoning is de wederrechtelijke toestand die
volgt op dit misdrijf. Uit de permanente bewoning kan alleen worden afgeleid
dat het misdrijf van uitvoering van de bedoelde functiewijziging heeft plaats gevonden.
5. Het staat aan de rechter om in feite te oordelen wanneer de wederrechtelijke
functiewijziging werd uitgevoerd en bijgevolg vanaf wanneer de wederrechtelijke functiewijziging werd in stand gehouden.
Het Hof gaat alleen na of de rechter uit zijn vaststellingen gevolgen afleidt die
daarmee geen verband houden of op grond daarvan niet kunnen worden verantwoord.
6. Te dezen stellen de appelrechters vast: "waar de beide [verweerders] zelf
verklaarden dat zij sinds 22 december 1998 ononderbroken wonen op het adres
(...) en geen andere verblijf- of woonplaats hebben, werd het misdrijf van het niet
vergund wijzigen van de hoofdfunctie van het onroerend goed, voor zover het
bewezen zou zijn, gepleegd op 22 december 1998. Het openbaar ministerie heeft
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echter enkel vervolging ingesteld voor de periode vanaf 1 mei 2000 tot en met 7
februari 2003 - periode tijdens dewelke (...) de wederrechtelijke toestand door de
beide [verweerders] werd in stand gehouden - zodat het hof (van beroep) hier en
nu niet te oordelen heeft over het misdrijf van het uitvoeren van de niet vergunde
bestemmingswijziging".
Deze beslissing is naar recht verantwoord.
7. Het middel kan niet worden aangenomen.
Tweede middel
8. Het middel voert aan dat, ongeacht de opheffing van de strafbaarstelling van
de instandhouding, de appelrechters de tijdig voor hen aangebrachte herstelvordering moeten beoordelen.
9. De in artikel 149, §1, eerste lid, Stedenbouwdecreet 1999 bedoelde herstelmaatregelen hebben een civielrechtelijk karakter. Als bijzondere vorm van vergoeding of teruggave strekken zij ertoe een einde te maken aan de met de wet
strijdige toestand die uit het misdrijf is ontstaan en waardoor het algemeen belang wordt geschaad.
De opheffing van het strafbare karakter van het misdrijf van instandhouding
heeft alleen het verval van de op dat misdrijf gesteunde strafvordering tot gevolg.
Deze wijziging brengt evenwel niet mee dat de instandhouding, die strafbaar was
in de periode waarin zij plaatsvond, niet langer de grondslag kan uitmaken van
een herstelvordering, noch dat de strafrechter voor wie de herstelvordering werd
ingesteld op het ogenblik dat de instandhouding nog strafbaar was, daardoor zijn
bevoegdheid verliest.
Het middel is gegrond.
Ambtshalve onderzoek van beslissing op de strafvordering
10. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen
zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, wat de beslissing over de herstelvordering betreft.
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest.
Veroordeelt de verweerders tot de helft van de kosten van het cassatieberoep;
laat de overige kosten ten laste van de Staat.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Antwerpen.
2 mei 2006 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:
de h. Goethals – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandewal, advocaat-generaal.
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2° KAMER - 2 mei 2006

1º MISDRIJF — ALGEMEEN. BEGRIP. MATERIEEL EN MOREEL
BESTANDDEEL. EENHEID VAN OPZET - EENHEID VAN OPZET - VERSCHEIDENE
MISDRIJVEN - GEVOLGEN - VERJARING - AANVANG - LAATSTE STRAFBAAR FEIT - VOORWAARDEN
2º VERJARING — STRAFZAKEN — STRAFVORDERING — TERMIJNEN VERSCHEIDENE MISDRIJVEN - EENHEID VAN OPZET - AANVANG - LAATSTE STRAFBAAR FEIT VOORWAARDEN
3º MISDRIJF — ALLERLEI - FEITEN GEPLEEGD GEDURENDE VERSCHILLENDE PERIODES GEEN PRECISERING VAN DATUM - GEVOLGEN - VERJARING
4º VERJARING — STRAFZAKEN — STRAFVORDERING — TERMIJNEN FEITEN GEPLEEGD GEDURENDE VERSCHILLENDE PERIODES - GEEN PRECISERING VAN DATUM GEVOLGEN
5º MISDRIJF — ALLERLEI - MISDRIJF GEPLEEGD OP EEN NIET BEPAALD TIJDSTIP TUSSEN
TWEE DATA - VERJARING - TOETSING DOOR HET HOF - ONMOGELIJKHEID - GEVOLGEN
6º VERJARING — STRAFZAKEN — STRAFVORDERING — ALGEMEEN VEROORDELENDE BESLISSING - MISDRIJF GEPLEEGD OP EEN NIET BEPAALD TIJDSTIP TUSSEN TWEE
DATA - TOETSING DOOR HET HOF - ONMOGELIJKHEID - GEVOLGEN
7º VERWIJZING NA CASSATIE — STRAFZAKEN - STRAFVORDERING VEROORDELENDE BESLISSING - MISDRIJF GEPLEEGD OP EEN NIET BEPAALD TIJDSTIP TUSSEN TWEE
DATA - VERJARING - TOETSING DOOR HET HOF - ONMOGELIJKHEID - GEVOLGEN
1º en 2º Wanneer verscheidene misdrijven de uitvoering zijn van éénzelfde misdadig opzet,
vangt de verjaring van de strafvordering aan vanaf het laatste strafbare feit, op
voorwaarde dat, behoudens stuiting of schorsing van de verjaring, geen van de vroegere
feiten van het daaropvolgende feit gescheiden is door een langere termijn dan de
verjaringstermijn1. (Art. 65, Sw.; Artt. 21 tot 24, V.T.Sv.)
3º en 4º De rechter die een aantal feiten bewezen verklaart als gepleegd gedurende
verschillende periodes en die verder geen datum preciseert, moet bij de controle of de
strafvordering wel of niet door verjaring vervallen is, rekening houden met de volledige
tijdspanne binnen dewelke die feiten zijn gepleegd; indien aldus geen precieze
aanvangsdatum van de verjaring kan worden vastgesteld, dient de rechter rekening te
houden met de voor beklaagde meest gunstige datum2. (Artt. 21 tot 24, V.T.Sv.)
5º, 6º en 7º Wanneer de bestreden beslissing de beklaagde veroordeelt met de vermelding
dat hij de feiten heeft gepleegd op een niet bepaald tijdstip tussen twee data, en het Hof
aan de hand van de processtukken waarop het vermag acht te slaan, niet kan nagaan of
de strafvordering al dan niet verjaard was, vernietigt het Hof de veroordelende beslissing
met verwijzing3. (Art. 149, Ger.W.; Artt. 21 tot 24, V.T.Sv.)
(L. e.a. T. S. e.a.)

ARREST
(A.R. P.06.0125.N)
1 Cass., 31 mai 2005, A.R. P.05.0536.N, nr. 305.
2 Zie R. VERSTRAETEN, Handboek strafvordering, Antwerpen, Maklu, p. 134, nr. 216.
3 Cass., 10 dec. 1997, A.R. P.97.0729.F, nr. 546; zie Cass., 7 nov. 2000, A.R. P.99.0048.N, nr. 604.
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I. Rechtspleging voor het Hof
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te Antwerpen, correctionele kamer, van 14 december 2005.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, zes middelen aan.
De eiseres voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht vijf middelen aan.
Raadsheer Jean-Pierre Frère heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.
II. Beslissing van het Hof
Beoordeling
(...)
Eerste middel van L. G.
3. Wanneer verscheidene misdrijven de uitvoering zijn van eenzelfde misdadig
opzet, vangt de verjaring van de strafvordering aan vanaf het laatste strafbare
feit, op voorwaarde dat, behoudens stuiting of schorsing van de verjaring, geen
van de vroegere feiten van het daaropvolgende feit gescheiden is door een langere termijn dan de verjaringstermijn.
Wanneer de rechter in dergelijk geval een aantal feiten bewezen verklaart als
gepleegd gedurende verschillende periodes en hij verder geen datum preciseert,
houdt dat de mogelijkheid in dat die feiten gepleegd zijn op elk ogenblik binnen
de aangewezen periodes.
Dat betekent eveneens dat de rechter bij de controle of de strafvordering wel of
niet door verjaring vervallen is, rekening moet houden met de volledige tijdspanne binnen dewelke die feiten zijn gepleegd. Indien aldus geen precieze aanvangsdatum van de verjaringstermijn kan worden bepaald, dient de rechter rekening te
houden met de voor de beklaagde meest gunstige datum.
4. Wanneer de bestreden beslissing de beklaagde veroordeelt met de vermelding dat hij de feiten heeft gepleegd op een niet bepaald tijdstip tussen twee datums, moet het Hof aan de hand van de processtukken waarop het vermag acht te
slaan, kunnen nagaan of de strafvordering al dan niet verjaard was.
5. De appelrechters "(stellen) vast dat de feiten van de telastlegging A.a.2, zich
vereenzelvigen met de feiten van de telastlegging A.a.1".
Voorts veroordelen de rechters de eiser met toepassing van artikel 65 Strafwetboek, wegens de vermengde 25 feiten van de telastlegging A.a.1, tot één enkele
straf. Die telastlegging vermeldt dat de feiten meermaals gepleegd zijn op niet
nader bepaalde tijdstippen, gedurende telkens verschillende periodes waarvan de
begindatum en de einddatum zijn vermeld. Het arrest preciseert evenwel niet op
welke datum of datums die feiten zijn gepleegd.
Met het oog op de controle van de verjaring van de strafvordering wegens de
telastlegging A.a.1, oordelen de appelrechters dat de feiten 1 tot 10 en 13 tot 25,
"zo bewezen, de uiting zijn van eenzelfde misdadig opzet, zonder dat tussen de
feiten onderling een termijn gelijk aan of langer dan de geldende verjaringstermijn van drie jaar is verlopen, zodat de verjaring van de strafvordering slechts
begint te lopen vanaf de datum van het laatste feit, namelijk 2 september 1992".
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De appelrechters laten dat oordeel uitsluitend steunen op de aanvangsdatum
van elke tijdspanne binnen dewelke de opeenvolgende feiten zijn gepleegd.
6. Noch uit het arrest, noch uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan
blijkt enige nuttige stuiting of schorsing van de verjaring die voor alle feiten van
de telastlegging kan gelden.
Het Hof kan niet nagaan of de strafvordering voor het geheel van de feiten die
de appelrechters bewezen verklaren en die zij bij de bepaling van de strafmaat in
aanmerking nemen, wel of niet was verjaard op de dag waarop het arrest is uitgesproken.
Het middel is gegrond.
(...)
Het Hof,
Verleent akte van de afstand van het cassatieberoep van L. G. in zoverre dat
betrekking heeft op de vrijspraak voor de feiten van de telastlegging A,b.
Vernietigt het bestreden arrest voor het overige.
Zegt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest.
Laat de kosten ten laste van de Staat.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Brussel;
2 mei 2006 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:
de h. Frère – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandewal, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. L. Kools en I. Van hoogenbemt, Mechelen en G. Van Gassen, Brussel.

Nr. 253
2° KAMER - 3 mei 2006

CASSATIE — VERNIETIGING. OMVANG — STRAFZAKEN —
STRAFVORDERING — BEKLAAGDE EN VERDACHTE - VERSCHILLENDE
MISDRIJVEN - VEROORDELING TOT ÉÉN STRAF - ONWETTIGHEID VAN DE SCHULDIGVERKLARING
WEGENS EEN TELASTLEGGING - UITWERKINGEN
Wanneer het Hof vaststelt dat de bestreden beslissing de schuldigverklaring aan één van
de telastleggingen, noch bijgevolg, de straf voor het geheel van de telastleggingen, naar
recht verantwoordt, vernietigt het de bestreden beslissing in zoverre zij de beklaagde
schuldig verklaart aan deze telastlegging en in zoverre zij uitspraak doet over de gehele
straf1.
(K.)

ARREST (vertaling)
(A.R. P.05.1508.F)
1 Zie Cass., 30 mei 2000, A.R. P.98.0405.N, nr. 329.
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I. Rechtspleging voor het Hof
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, dat op 7 oktober 2005 door de
Correctionele Rechtbank te Luik 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 Sylviane Velu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. Beslissing van het Hof
Over het ambtshalve aangevoerde middel afgeleid uit de schending van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek:
Het bestreden vonnis legt eiser een geldboete van 100 euro op, gebracht op
550 euro, of een vervangende gevangenisstraf van 15 dagen en een verval van
het recht tot sturen gedurende een maand wegens verschillende vermengde telastleggingen, inzonderheid het in het verkeer brengen van een voertuig op de
openbare weg, op 1 oktober 2004, zonder dat de aansprakelijkheid waartoe dit
aanleiding kon geven door een verzekering was gedekt (telastlegging C).
Het vonnis vermeldt dat, "op 1 oktober 2004, om 20 uur 40, wordt [eiser] door
de politie gecontroleerd aan het stuur van een voertuig BMW 325tds met blauwe
kleur. Hij geeft toe niet verzekerd te zijn noch over een inschrijvingsbewijs te
beschikken, het inschrijvingsbewijs is sinds 1 augustus 2004 vervallen. A posteriori zal hij het bewijs leveren dat hij het voertuig voor de periode na 1 oktober
2004 heeft verzekerd".
Eiser heeft op 7 oktober 2004, in het kader van het strafonderzoek, een internationale verzekeringskaart neergelegd van het voormelde voertuig met als geldigheidsduur: "01.10.2004 tot 14.10.2004, beide data inbegrepen".
In de laatste zin van de voormelde considerans, geeft het bestreden vonnis aan
dit stuk een interpretatie die niet verenigbaar is met de bewoordingen ervan en
schendt het bijgevolg de bewijskracht ervan.
Het verantwoordt aldus de schuldigverklaring van eiser aan de telastlegging C
niet naar recht, noch, bijgevolg, de straf die voor het geheel van de telastleggingen is opgelegd.
Wat de overige telastleggingen betreft die door de appelrechters bewezen zijn
verklaard, werden de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen in acht genomen en is de beslissing overeenkomstig de wet gewezen.
Er is geen grond tot onderzoek van het middel dat door eiser is aangevoerd en
dat niet tot ruimere cassatie of tot cassatie zonder verwijzing kan leiden.
Dictum,
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het eiser schuldig verklaart aan telastlegging C en in zoverre het uitspraak doet over het geheel van de straf.
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.

1020

HOF VAN CASSATIE

3.5.06 - Nr. 253

Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde vonnis.
Veroordeelt eiser in de helft van de kosten van zijn cassatieberoep en laat de
andere helft ten laste van de Staat.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de Correctionele Rechtbank te Hoei, zitting houdende in hoger beroep.
3 mei 2006 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:
mevr. Velu – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-generaal – Advocaat: mr. R. Swennen, Luik.

Nr. 254
2° KAMER - 3 mei 2006

1º STRAF — ANDERE STRAFFEN - BIJZONDERE VERBEURDVERKLARING - ZAKEN WELKE
GEDIEND HEBBEN TOT HET PLEGEN VAN HET MISDRIJF - VOORWAARDE VAN EIGENDOM
2º STRAF — ANDERE STRAFFEN - BIJZONDERE VERBEURDVERKLARING - MENSENHANDEL
- HUISJESMELKERS - ZAKEN WELKE GEDIEND HEBBEN TOT HET PLEGEN VAN HET MISDRIJF VOORWAARDE VAN EIGENDOM - VERPLICHTE VERBEURDVERKLARING
3º VREEMDELINGEN - MENSENHANDEL - HUISJESMELKERS - BIJZONDERE
VERBEURDVERKLARING - ZAKEN WELKE GEDIEND HEBBEN TOT HET PLEGEN VAN HET MISDRIJF VOORWAARDE VAN EIGENDOM - VERPLICHTE VERBEURDVERKLARING
4º STRAF — ANDERE STRAFFEN - BIJZONDERE VERBEURDVERKLARING - MENSENHANDEL
- HUISJESMELKERS - ZAKEN WELKE GEDIEND HEBBEN TOT HET PLEGEN VAN HET MISDRIJF VOORWAARDE VAN EIGENDOM - VERPLICHTE VERBEURDVERKLARING
5º VREEMDELINGEN - MENSENHANDEL - HUISJESMELKERS - BIJZONDERE
VERBEURDVERKLARING - ZAKEN WELKE GEDIEND HEBBEN TOT HET PLEGEN VAN HET MISDRIJF VOORWAARDE VAN EIGENDOM - VERPLICHTE VERBEURDVERKLARING
6º STRAF — ANDERE STRAFFEN - BIJZONDERE VERBEURDVERKLARING - AARD
7º GRONDWET — GRONDWET 1994 (ART. 1 TOT 99) — ARTIKEL 16 - STRAF
VAN VERBEURDVERKLARING - BIJZONDERE VERBEURDVERKLARING - AARD
8º STRAF — ANDERE STRAFFEN - BIJZONDERE VERBEURDVERKLARING - MENSENHANDEL
- HUISJESMELKERS - VERPLICHTE VERBEURDVERKLARING - VOORWAARDEN
9º VREEMDELINGEN - MENSENHANDEL - HUISJESMELKERS - BIJZONDERE
VERBEURDVERKLARING - VERPLICHTE VERBEURDVERKLARING - VOORWAARDEN
10º STRAF — ANDERE STRAFFEN - BIJZONDERE VERBEURDVERKLARING - ZAKEN WELKE
GEDIEND HEBBEN TOT HET PLEGEN VAN HET MISDRIJF - ARTIKEL 1, AANVULLEND PROTOCOL
E.V.R.M. - DRAAGWIJDTE
11º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ALLERLEI - ARTIKEL 1, AANVULLEND PROTOCOL E.V.R.M. - DRAAGWIJDTE - BIJZONDERE
VERBEURDVERKLARING - ZAKEN WELKE GEDIEND HEBBEN TOT HET PLEGEN VAN HET MISDRIJF
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12º PREJUDICIEEL GESCHIL - ARBITRAGEHOF - BEGRIP
13º GRONDWETTELIJK HOF - PREJUDICIËLE VRAAG - BEGRIP
1º De artt. 42, 1°, en 43, Sw. maken de verplichte verbeurdverklaring van zaken welke
gediend hebben tot het plegen van de misdaad of het wanbedrijf, afhankelijk van de
voorwaarde dat zij eigendom van de veroordeelde zijn1.
2º en 3º Het vroegere art. 77bis, §5, Vreemdelingenwet, dat de rechter de mogelijkheid gaf
om de zaken welke gediend hadden tot het plegen van het misdrijf verbeurd te verklaren,
inzonderheid de onroerende goederen bedoeld in §1bis van het voormelde artikel, als
deze niet het eigendom van de veroordeelde zijn, had niet tot gevolg dat de
verbeurdverklaring van die zaken facultatief werd wanneer zij het eigendom van de
veroordeelde waren2.
4º en 5º Het art. 433terdecies Sw., dat art. 77bis, §5, Wet Voorlopige Hechtenis vervangt,
bepaalt dat zelfs ingeval de zaken waarop zij betrekking heeft niet het eigendom van de
veroordeelde zijn, de bijzondere verbeurdverklaring die bij art. 42, 1°, van het voormelde
wetboek is voorgeschreven toepasselijk is op diegenen die misbruik maken van
andermans
bijzonder kwetsbare positie door
de verkoop, verhuur of
terbeschikkingstelling van goederen met de bedoeling een abnormaal profijt te realiseren;
die bepaling heeft alleen de verplichting om de voormelde straf van verbeurdverklaring uit
te spreken uitgebreid tot de zaken die niet het eigendom zijn van de veroordeelde,
zonder afbreuk te doen aan de rechten van derden3.
6º en 7º De verbeurdverklaring is een straf en geen maatregel van onteigening ten
algemenen nutte; zij treft de veroordeelde zonder schadeloosstelling. (Art. 16, Gw. 1994)
8º en 9º Wanneer de rechter de verplichte verbeurdverklaring oplegt die bij de artt. 42, 1°,
en 433terdecies Sw. is voorgeschreven nadat hij heeft vastgesteld dat de voorwaarden
die door die bepalingen zijn vastgesteld vervuld zijn, moet noch mag hij de oplegging van
die straf verbinden aan een afweging van de eigendomsbelangen tegenover de
noodwendigheden van openbaar nut.
10º en 11º Art. 1, Aanvullend protocol E.V.R.M., verbiedt de verplichte verbeurdverklaring
niet, die krachtens de wet wordt uitgesproken, van de zaken welke gediend hebben tot
het plegen van misdaden of wanbedrijven.
12º en 13º Wanneer de vraag gegrond is op grondwettelijke regels die geen verband
houden met de beslissing die in het geding wordt bekritiseerd, of verwijst naar een
toestand die niet deze van de eiser is, is zij niet prejudicieel in de zin van Hoofdstuk II,
Titel I, Bijzondere Wet Arbitragehof.
(T.)

ARREST (vertaling)
(A.R. P.06.0220.F)

I. Rechtspleging voor het Hof
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 10 januari 2006 gewezen
door het Hof van Beroep te Luik, correctionele kamer.
Eiser voert een middel aan in een memorie waarvan een voor eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
1 Zie concl. O.M. in Pas. 2006, nr. 254.
2 Ibid.
3 Ibid.
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Raadsheer Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. Beslissing van het Hof
Over het middel:
Eerste onderdeel:
De artikelen 42, 1°, en 43 van het Strafwetboek maken de verplichte verbeurdverklaring van zaken welke gediend hebben tot het plegen van de misdaad of het
wanbedrijf, afhankelijk van de voorwaarde dat zij eigendom van de veroordeelde
zijn.
Het vroegere artikel 77bis, §5, van de Wet van 15 december 1980 betreffende
de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van
vreemdelingen, schafte de voorwaarde van eigendom af. Dit artikel gaf de rechter immers de mogelijkheid om de zaken welke gediend hadden tot het plegen
van het misdrijf, verbeurd te verklaren, inzonderheid de onroerende goederen bedoeld in artikel 1bis van het voormelde artikel wanneer deze niet het eigendom
van de veroordeelde waren.
De voormelde wettelijke bepalingen hadden niet tot gevolg dat de verbeurdverklaring van die zaken facultatief wordt, met inbegrip van de voormelde onroerende goederen, die aangezien zij eigendom van de veroordeelde zijn, hadden
gediend voor het plegen van een misdaad of een wanbedrijf.
De verbeurdverklaring van die onroerende goederen was dus enkel facultatief
als zij de veroordeelde niet toebehoorden.
Het artikel 433terdecies van het Strafwetboek, dat artikel 77bis, §5, van de
Wet betreffende de Voorlopige Hechtenis vervangt, bepaalt dat zelfs ingeval de
zaken waarop zij betrekking heeft niet het eigendom van de veroordeelde zijn, de
bijzondere verbeurdverklaring die bij artikel 42, 1°, van het voormelde wetboek
is voorgeschreven toepasselijk is op diegenen die misbruik maken van andermans bijzonder kwetsbare positie door de verkoop, verhuur of terbeschikkingstelling van goederen met de bedoeling een abnormaal profijt te realiseren. Artikel 433terdecies voegt daaraan toe dat zij in dezelfde omstandigheden ook moet
worden toegepast op het roerend of onroerend goed dat wordt gekocht, verhuurd
of ter beschikking gesteld in omstandigheden die bij wet strafbaar zijn .
In de conclusie die hij voor de appelrechters heeft neergelegd en waarvan hij
op de bladzijden 5 en 6 van zijn memorie een uittreksel overneemt, heeft eiser
aangegeven dat hij, samen met zijn echtgenote, eigenaar was van de onroerende
goederen bestemd voor de activiteit die het voorwerp van de vervolgingen uitmaakt.
Het middel berust dus op de bewering dat het voormelde artikel 433terdecies
de facultatieve verbeurdverklaring van zaken die de veroordeelde toebehoren,
heeft vervangen door een verplichte verbeurdverklaring.
Zoals hierboven aangegeven was de verbeurdverklaring van die zaken reeds
verplicht onder de oude wet, waarbij de nieuwe zich ertoe heeft beperkt om de
verplichting om de voormelde straf uit te spreken uit te breiden tot de zaken die
de veroordeelde niet toebehoren, zonder afbreuk te doen aan de rechten van der-
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den.
Het middel dat van een verkeerde juridische veronderstelling uitgaat, faalt naar
recht.
Tweede onderdeel :
Eiser heeft een conclusie neergelegd waarin hij in hoofdzaak aanvoert dat de
verbeurdverklaring van de onroerende goederen die in de vorderingen zijn bedoeld in een onevenredige straf zou resulteren, inzonderheid omdat een gedeelte
van die gebouwen niet voor de tenlastegelegde activiteit was bestemd.
Het arrest beantwoordt die kritiek door in de plaats van de ongenuanceerde
verbeurdverklaring die door de eerste rechter is uitgesproken, een verbeurdverklaring te stellen die beperkt is "tot de kamers en andere lokalen die aan de
vreemdelingen zijn gegeven die in het onderzoeksdossier staan genoteerd".
De rechters dienden daarenboven niet te antwoorden op de bewering dat een
dergelijke beperking "absurd zou zijn".
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Derde onderdeel :
Naar luid van artikel 16 van de Grondwet, kan niemand van zijn eigendom
worden ontzet dan ten algemenen nutte, in de gevallen en op de wijze bij de wet
bepaald en tegen billijke en voorafgaande schadeloosstelling.
De verbeurdverklaring is een straf en geen maatregel van onteigening ten algemenen nutte. Zij treft de misdadiger zonder schadeloosstelling.
De rechter legt de verplichte verbeurdverklaring die bij de artikelen 42, 1°, en
433terdecies van het Strafwetboek zijn voorgeschreven op nadat hij heeft vastgesteld dat de voorwaarden die door die bepalingen zijn vastgesteld vervuld zijn.
Hij moet noch mag de oplegging van die straf verbinden aan een afweging van
de eigendomsbelangen tegenover de noodwendigheden van openbaar nut.
Artikel 1 van het Aanvullend protocol bij het Verdrag tot Bescherming van de
Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden verbiedt overigens niet de
verplichte verbeurdverklaring, krachtens de wet, van de zaken welke gediend
hebben tot het plegen van misdaden of wanbedrijven.
In zoverre het onderdeel de schending van de voormelde grondwettelijke en
verdragsbepalingen aanvoert, faalt het naar recht.
Eiser bevestigt overigens dat de appelrechters, door de verbeurdverklaring te
bevelen van de kamers en lokalen bestemd voor de activiteit waaraan hij schuldig werd verklaard, hem ernstig mentaal leed hebben berokkend, waardoor zij de
artikelen 3 van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de
Fundamentele Vrijheden en 7 van het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten schenden.
Voor de appelrechters heeft eiser een conclusie neergelegd waarin hij de verbeurdverklaring van zijn onroerende goederen aanvecht die door de eerste rechter is bevolen. Met aanvoering van artikel 1 van het voormelde Aanvullend Protocol, heeft hij opgeworpen dat die straf een sanctie is die niet in verhouding
staat tot de openbare orde die hij zogezegd zou hebben verstoord.
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Hij heeft daarentegen niet aangevoerd dat die straf ten aanzien van hemzelf
een onmenselijke of vernederende behandeling zou betekenen.
In zoverre het onderdeel niet voor de eerste maal voor het Hof kan worden
aangevoerd, is het niet ontvankelijk.
In subsidiaire orde vraagt eiser dat een prejudiciële vraag zou gesteld worden
aan het Arbitragehof over de conformiteit van de artikelen 42, 1°, en 433terdecies van het Strafwetboek, met de artikelen 16 en 17 van de Grondwet.
Zoals hierboven vermeld, is artikel 16 van de Grondwet niet van toepassing op
de straf van verbeurdverklaring.
Artikel 17 van de Grondwet betreft alleen de algemene verbeurdverklaring van
goederen. Het verbiedt een straf die, als ze op het volledige vermogen slaat, geen
individueel karakter meer zou hebben en de familie van de misdadiger zou treffen.
Eiser voert niet aan dat de norm die hij aan grondwettelijk toezicht wil onderwerpen, een dergelijke straf zou willen invoeren.
Overigens, als met de norm die moet worden onderzocht alleen bedoeld wordt
in hoeverre de facultatieve verbeurdverklaring van zaken die de veroordeelde
niet toebehoren vervangen wordt door hun verplichte verbeurdverklaring, beoogt
de vraag een toestand die geen verband houdt met die van eiser aangezien die
verklaart eigenaar van de verbeurdverklaarde goederen te zijn.
Wanneer de vraag gegrond is op grondwettelijke regels die geen verband houden met de beslissing die in het geding wordt bekritiseerd, of verwijst naar een
toestand die niet deze van eiser is, is zij niet prejudicieel in de zin van Hoofdstuk
II, Titel I, van de Bijzondere Wet op het Arbitragehof. Er is bijgevolg geen grond
om haar die vraag te stellen.
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.
3 mei 2006 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:
de h.. de Codt – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-generaal –
Advocaat: mr. Simont.

Nr. 255
2° KAMER - 3 mei 2006

1º RECHTBANKEN — STRAFZAKEN — ALGEMEEN - OPENBAARHEID VAN DE
TERECHTZITTINGEN - GESLOTEN DEUREN - BESLISSING - VORM
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2º AANRANDING VAN EERBAARHEID EN VERKRACHTING - VONNISGERECHT OPENBAARHEID VAN DE TERECHTZITTINGEN - GESLOTEN DEUREN - BESLISSING - VORM
3º RECHTBANKEN — STRAFZAKEN — ALGEMEEN - OPENBAARHEID VAN DE
TERECHTZITTINGEN - VERWERPING VAN HET VERZOEK TOT BEHANDELING VAN DE ZAAK MET
GESLOTEN DEUREN - VORM
4º AANRANDING VAN EERBAARHEID EN VERKRACHTING - VONNISGERECHT OPENBAARHEID VAN DE TERECHTZITTINGEN - VERWERPING VAN HET VERZOEK TOT BEHANDELING
VAN DE ZAAK MET GESLOTEN DEUREN - VORM
1º en 2º Wanneer het vonnisgerecht met toepassing van art. 190, eerste lid, Sv., beveelt
dat de zaak met gesloten deuren wordt behandeld indien een van de partijen of het
slachtoffer het vraagt, namelijk met het oog op de bescherming van zijn persoonlijke
levenssfeer, kan die beslissing zowel uit het proces-verbaal van de terechtzitting als uit
de beslissing op de strafvordering blijken en moet ze dus geen afzonderlijk vonnis of
arrest uitmaken1.
3º en 4º Wanneer het vonnisgerecht, gelast met vervolgingen gegrond op de artt. 372 tot
378 Sw., een verzoek tot behandeling met gesloten deuren verwerpt en beslist dat de
terechtzitting openbaar blijft, moet zijn desbetreffende beslissing geen vonnis of een
arrest uitmaken. (Art. 190, eerste lid, Sv.)
(H.)

ARREST (vertaling)
(A.R. P.06.0299.F)

I. Rechtspleging voor het Hof
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 12 januari 2006 gewezen
door het Hof van Beroep te Bergen, correctionele kamer.
Eiser voert twee middelen 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 de beide middelen samen:
Enerzijds moeten de vonnisgerechten, krachtens artikel 148, eerste lid, van de
Grondwet, wanneer de openbaarheid van de terechtzitting gevaar oplevert voor
de openbare orde of de goede zeden, bij vonnis of arrest verklaren dat zij bevelen
dat de zaak met gesloten deuren wordt behandeld.
Anderzijds, naar luid van artikel 190, tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering, dat bij artikel 211 van datzelfde wetboek van toepassing is gemaakt
op het hof van beroep, wanneer de vervolgingen op de artikelen 372 tot 378 van
het Strafwetboek zijn gegrond, kan het vonnisgerecht bevelen dat de zaak met
gesloten deuren wordt behandeld, indien een van de partijen of het slachtoffer
het vraagt, namelijk met het oog op de bescherming van zijn persoonlijke levenssfeer. In dat geval kan de beslissing om de zaak met gesloten deuren te behande1 Zie Cass., 18 jan. 2000, A.R. P.99.0379.F, nr. 38.
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len zowel blijken uit het proces-verbaal van de terechtzitting als uit de beslissing
op de strafvordering en moet ze dus geen afzonderlijk vonnis of arrest uitmaken.
Uit die bepalingen noch uit enige andere bepaling volgt dat wanneer het vonnisgerecht, waarbij de vervolgingen die op de artikelen 372 tot 378 van het Strafwetboek zijn gegrond zijn aanhangig gemaakt, een verzoek tot behandeling met
gesloten deuren verwerpt en beslist dat de terechtzitting openbaar blijft, zijn desbetreffende beslissing geen vonnis of arrest moet uitmaken.
Voor het overige hebben de rechters, aangezien de openbaarheid van de debatten de regel is, door in het proces-verbaal van de terechtzitting te vermelden dat
na de opschorting van de terechtzitting, het hof van beroep "verklaart dat er geen
grond is om te bevelen dat de terechtzitting met gesloten deuren wordt gehouden", de vraag zoals zij in de conclusie was gesteld, beantwoord.
De middelen kunnen niet worden aangenomen.
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.
3 mei 2006 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:
de h. Close – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-generaal – Advocaat: mr. D. Glorieux, Doornik.

Nr. 256
2° KAMER - 3 mei 2006

1º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ARTIKEL 5 — ARTIKEL 5.3 - VOORLOPIGE HECHTENIS NA UITLEVERING - REDELIJKE
TERMIJN - BEOORDELING
2º VOORLOPIGE HECHTENIS — VONNISGERECHT - UITGEWEZEN VEROORDEELDE
DIE VERZET HEEFT GEDAAN - VERZOEK TOT INVRIJHEIDSTELLING - ARTIKEL 5.3 E.V.R.M. REDELIJKE TERMIJN - BEOORDELING
3º UITLEVERING - UITGEWEZEN VEROORDEELDE DIE VERZET HEEFT GEDAAN - VOORLOPIGE
HECHTENIS NA UITLEVERING - VERZOEK TOT INVRIJHEIDSTELLING - ARTIKEL 5.3 E.V.R.M. REDELIJKE TERMIJN - BEOORDELING
4º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - TOEPASSINGSGEBIED - ONDERZOEKSGERECHT DAT UITSPRAAK
DOET OVER EEN VERZOEK TOT INVRIJHEIDSTELLING

5º VOORLOPIGE HECHTENIS — VONNISGERECHT - ONDERZOEKSGERECHT DAT
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- ARTIKEL 6.1 E.V.R.M. -

TOEPASSELIJKHEID
6º RECHTEN VAN DE MENS — INTERNATIONAAL VERDRAG
BURGERRECHTEN EN POLITIEKE RECHTEN - ARTIKEL 14.3 TOEPASSINGSGEBIED - ONDERZOEKSGERECHT DAT UITSPRAAK DOET OVER EEN VERZOEK TOT
INVRIJHEIDSTELLING

7º VOORLOPIGE HECHTENIS — VONNISGERECHT - ONDERZOEKSGERECHT DAT
UITSPRAAK DOET OVER EEN VERZOEK TOT INVRIJHEIDSTELLING - ARTIKEL 14.3, E.V.R.M. TOEPASSELIJKHEID
8º RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE) - EERBIEDIGING VAN DE REDELIJKE TERMIJN BESTAAN
9º VOORLOPIGE HECHTENIS — ALGEMEEN - ALGEMEEN RECHTSBEGINSEL EERBIEDIGING VAN DE REDELIJKE TERMIJN - BESTAAN
10º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ARTIKEL 5 — ARTIKEL 5.3 - REDELIJKE TERMIJN - BEOORDELING - HOUDING VAN DE
OPGESLOTEN PERSOON

11º VOORLOPIGE HECHTENIS — VONNISGERECHT - VERZOEK TOT
INVRIJHEIDSTELLING - ARTIKEL 5.3 E.V.R.M. - REDELIJKE TERMIJN - BEOORDELING - HOUDING
VAN DE OPGESLOTEN PERSOON

12º VERWIJZING NA CASSATIE — STRAFZAKEN - OPDRACHT VAN HET GERECHT OP
VERWIJZING - ANTWOORD OP HET CASSATIEARREST - VERPLICHTING
13º VERWIJZING NA CASSATIE — STRAFZAKEN - VERNIETIGING MET VERWIJZING GEVOLGEN
1º, 2º en 3º Het rechtscollege waarbij een verzoek tot invrijheidstelling aanhangig is
gemaakt dat is neergelegd door een uitgewezen veroordeelde die verzet doet tegen zijn
veroordeling, kan de eerbiediging van de redelijke termijn die bij art. 5.3, E.V.R.M. is
bepaald alleen toetsen aan de hechtenis die op Belgisch grondgebied is ondergaan sinds
de aflevering van de titel waarop zij is gegrond; bijgevolg dient het alleen acht te slaan op
de rechtspleging waarop de hechtenis van de beklaagde of de beschuldigde is gegrond
en die volgt op zijn veroordeling1. (Art. 5.3, Verdrag Rechten van de Mens; Art. 27, §§1
en 2, Wet Voorlopige Hechtenis 1990)
4º, 5º, 6º en 7º De artt. 6.1, E.V.R.M. en 14.3, I.V.B.P.R. zijn niet van toepassing op de
onderzoeksgerechten die uitspraak doen over een verzoek tot voorlopige
invrijheidstelling2. (Art. 6.1, Verdrag Rechten van de Mens; Art. 14.3, I.V.B.P.R.; Art. 27,
Wet Voorlopige Hechtenis 1990)
8º en 9º Er bestaat geen "algemeen rechtsbeginsel van het recht op eerbiediging van de
redelijke termijn".
10º en 11º De rechter die beslist dat de redelijke termijn als bepaald in art. 5.3, E.V.R.M.,
niet is overschreden, moet daarbij niet noodzakelijk uitspraak doen over "de houding" van
de opgesloten persoon.
12º Het gerecht op verwijzing moet niet antwoorden op het cassatiearrest dat de zaak bij
hem aanhangig maakt.
1 Cass., 2 jan. 2002, A.R. P.01.1740.F, nr. 1; Cass., 8 maart 2006, A.R. P.06.0341.F, nr. 138.
2 Zie Cass., 28 jan. 1992, A.R. 6302, nr. 278; Cass., 20 juli 1992, A.R. 131, nr. 577; Cass., 16 okt.
1996, A.R. P.96.1278.F, nr. 385; Cass., 23 maart 2005, A.R. P.05.0332.F, nr. 182.
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13º Wanneer het Hof een beslissing vernietigt en de zaak verwijst naar een hof of naar een
rechtbank van dezelfde hoedanigheid als het hof of de rechtbank die de vernietigde
beslissing heeft gewezen, plaatst dit de partijen, binnen de perken van de vernietiging, in
de toestand waarin zij zich bevonden voor de rechter die deze beslissing heeft gewezen 3.
(Artt. 426 en 427, Sv.)
(X.)

ARREST (vertaling)
(A.R. P.06.0607.F)

I. Rechtspleging voor het Hof
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 18 april 2006 op verwijzing
gewezen door het Hof van Beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling,
ten gevolge van een arrest van 5 april 2006 van het Hof.
Eiser voert drie middelen 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 eerste middel:
In zoverre het middel een schending van artikel 6.1 van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele vrijheden aanvoert
en van artikel 14.3 van het Internationaal Verdrag betreffende Burgerrechten en
Politieke Rechten, die niet van toepassing zijn op de onderzoeksgerechten die
uitspraak doen over een verzoek tot invrijheidstelling, door aan te voeren dat eiser "het recht heeft dat zijn zaak binnen een redelijke termijn of zonder buitensporige vertraging wordt gehoord", faalt het naar recht.
Het faalt eveneens naar recht in zoverre het een schending aanvoert van een
"algemeen rechtsbeginsel van eerbiediging van de redelijke termijn" dat niet bestaat.
Zoals het bestreden arrest vermeldt kon het hof van beroep, waarbij een verzoek tot invrijheidstelling is aanhangig gemaakt dat is neergelegd door een uitgeleverde veroordeelde is die verzet doet tegen zijn veroordeling, "de eerbiediging
van de redelijke termijn die bij artikel 5.3 van het Verdrag tot Bescherming van
de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden is bepaald alleen toetsen
aan de hechtenis die op Belgisch grondgebied is ondergaan sinds de aflevering
van de titel waarop zij is gegrond". In zoverre het middel oordeelt dat het aan de
kamer van inbeschuldigingstelling stond om "de chronologie van het onderzoek
en van de vervolgingen te onderzoeken" evenals "de teneur van de feiten en van
het onderzoek" faalt het eveneens naar recht, vermits de kamer van inbeschuldigingstelling alleen acht mocht slaan op de rechtspleging waarop de hechtenis van
eiser is gegrond en die volgt op zijn veroordeling.
In zoverre het middel kritiek oefent op de feitelijke beoordeling van de kamer
3 Cass., 26 april 2006, A.R. P.06.0058.F, nr. 240.
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van inbeschuldigingstelling met betrekking tot "de complexiteit van de zaak" en
in zoverre het aanvoert "dat verschillende dossiers waarvan de rechtspleging is
geregeld na de aankomst van [eiser] op het Belgisch grondgebied, het voorwerp
hebben uitgemaakt van een vaststelling op een eerdere sessie dan die van 18 september", zou het onderzoek ervan een onderzoek van feitelijke gegevens vereisen, waarvoor het Hof van Cassatie niet bevoegd is, zodat het niet ontvankelijk
is.
In zoverre het middel de miskenning van het algemene beginsel van eerbiediging van het recht van verdediging aanvoert, is het onduidelijk en, bijgevolg,
eveneens niet ontvankelijk.
Voor het overige heeft de kamer van inbeschuldigingstelling, door rekening te
houden met de complexiteit van de zaak doch ook met "de specificiteit van de
rechtspleging voor het hof van assisen", inzonderheid het feit dat dit rechtscollege per sessie zetelt en dat de wet termijnen oplegt voor de samenstelling van de
bijzondere lijst van de gezworenen en hun oproeping, naar recht kunnen beslissen dat de redelijke termijn die in het voormelde artikel 5.3 is bedoeld niet was
overschreden.
Het middel kan in zoverre niet worden aangenomen.
Over het tweede middel:
In zoverre het middel gegrond is op artikel 97 van de Grondwet teneinde een
gebrek aan motivering aan te voeren en in zoverre dit het arrest verwijt de eerder
neergelegde conclusie voor de anders samengestelde kamer van inbeschuldigingstelling niet te beantwoorden, waarnaar eiser alleen maar verwees zonder ze over
te nemen, faalt het naar recht.
In zoverre het middel oordeelt dat het gerecht op verwijzing moet antwoorden
op het cassatiearrest dat de zaak aldaar aanhangig maakt, faalt het eveneens naar
recht.
De rechter die beslist dat de redelijke termijn als bepaald in artikel 5.3 van het
Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, niet is overschreden, moet daarbij niet noodzakelijk uitspraak doen over
"de houding" van de opgesloten persoon. In zoverre het middel het tegendeel
aanvoert, faalt het eveneens naar recht.
Wanneer het Hof krachtens de artikelen 426 en 427 van het Wetboek van
Strafvordering, een beslissing vernietigt en de zaak verwijst naar een hof of naar
een rechtbank van dezelfde hoedanigheid als het hof of de rechtbank die het vernietigd arrest of vonnis heeft gewezen, plaatst dit de partijen, binnen de perken
evenwel van de vernietiging, in de toestand waarin zij zich bevonden voor de
rechter die deze beslissing heeft gewezen.
In zoverre het middel oordeelt dat de kamer van inbeschuldigingstelling, op
verwijzing, niet kon beslissen dat de redelijke termijn niet is overschreden op andere gronden dan die van het eerder verbroken arrest, faalt het eveneens naar
recht.
(...)
Ambtshalve onderzoek
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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.
3 mei 2006 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:
de h. Close – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. D. Paci, C. Couquelet en A. Tempels, Brussel.

Nr. 257
1° KAMER - 5 mei 2006

1º ONTEIGENING TEN ALGEMENEN NUTTE - BILLIJKE SCHADELOOSSTELLING DRAAGWIJDTE - TECHNISCH RAADSMAN - KOSTEN - OPNEMING - WETTIGHEID
2º GRONDWET — GRONDWET 1994 (ART. 1 TOT 99) — ARTIKEL 16 - BILLIJKE
SCHADELOOSSTELLING - DRAAGWIJDTE - TECHNISCH RAADSMAN - KOSTEN - OPNEMING WETTIGHEID
3º GERECHTSKOSTEN — ALGEMEEN - ONTEIGENING TEN ALGEMENEN NUTTE TECHNISCH RAADSMAN - KOSTEN - TERUGVORDERBAARHEID
1º, 2º en 3º Het arrest dat de kosten van een technisch raadsman niet beschouwt als
gerechtskosten en het noodzakelijke oorzakelijk verband vaststelt tussen de onteigening
ten algemenen nutte en de voornoemde kosten die door de onteigende zijn gemaakt,
verantwoordt zijn beslissing naar recht dat die kosten opgenomen moeten worden in de
billijke schadeloosstelling die aan de onteigende wordt toegekend123. (Art. 16, Gw. 1994)
(S.C. ASSOCIATION INTERCOMMUNALE POUR L'EXPLOITATION DU CIRCUIT DE SPA - FRANCORCHAMPS T. T. et
crts)

Aanvullende conclusie van advocaat-generaal A. HENKES (vertaling):
(...)
II. VERHAALBAARHEID ALS SCHADEVERGOEDING
(samenvatting hoofdconclusie)
3. Totnogtoe weigert het Hof de "verhaalbaarheid" van die kosten inzake onteigening
ten algemenen nutte, met een verplicht beroep op het gerechtelijk deskundigenonderzoek,
op grond dat "het beroep op de medewerking van een technisch adviseur een maatregel is
die de verweerders zelf nuttig achtten, buiten de maatregelen waarin de wet voorziet; dat
zij door hun toedoen de uit de onteigening voortvloeiende schade niet ten laste van de
onteigenende overheid konden verzwaren".

1 Zie Cass., 2 sept. 2004, A.R. C.01.0186.F, nr. 375 met concl. O.M. in Pas., 2004.
2 Zie concl. O.M. in Pas., 2006, nr. 257.
3 Het niet-gepubliceerde deel van de aanvullende conclusie omvat een verklarende inleiding over de
opportuniteit ervan en hun plan. Voor de volledige - Franse - tekst, zie J.T. 2006, p. 339 e.v.
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Die regel, die voor het eerst is vermeld in een arrest van 7 juni 19564(1), wordt
bevestigd in twee arresten van 30 april 19595(2) en 14 juni 19906(3).
4. Blijft die regel nog van toepassing na het heel belangrijk arrest van 2 september 2004
dat aanneemt dat het honorarium en de kosten van een advocaat of technisch raadsman
teruggevorderd kunnen worden als schade in de zin van artikel 1151 van het Burgerlijk
Wetboek wanneer ze het noodzakelijke gevolg zijn van de wanuitvoering van de
overeenkomst?
A priori zou dat arrest hier geen rol kunnen spelen, aangezien de expertisekosten, die
ten persoonlijken titel door de onteigende partij zijn gedragen, buiten de kosten vallen die
de wet verplicht te maken (inzonderheid ook in het belang van die partij) om haar een
billijke schadeloosstelling te waarborgen, geen schade zijn die het noodzakelijke gevolg
kan zijn van de onrechtmatige wanuitvoering van een burgerrechtelijke contractuele
verbintenis, die in deze aangelegenheid per definitie onbestaande is.
5. We herinneren eraan dat het arrest van 2 september 2004, dat op de verhaalbaarheid
van de verdedigingskosten (advocatenhonorarium en kosten van een technisch raadsman)
de beginselen toepast van het burgerrechtelijke vergoeding van een onrechtmatig
veroorzaakte schade, beslist dat a) de verdedigingskosten een schade zijn b) wanneer ze
noodzakelijk zijn c) om herstel te krijgen voor een andere door een contractuele fout
veroorzaakte schade.
6. Die regel vertoont drie bijzondere kenmerken.
Enerzijds vormen, in dit herstelscenario, de kosten van een advocaat, van een technisch
deskundige, die een rechtzoekende heeft gemaakt om zijn recht te verdedigen een
aantasting van zijn gewettigde belangen, hetgeen een onontbeerlijke theoretische
voorwaarde is om die kosten als herstelbare schade naar het
burgerlijkeaansprakelijkheidsrecht te beschouwen.
Anderzijds heeft de tweede schade (de verdedigingskosten) een onderscheiden oorzaak
van de eerste schade (de contractuele fout) en is zij aan de omstandigheden gebonden.
Met toepassing van de theorie van de gelijkwaardigheid van de voorwaarden die de
basis vormt van het burgerrechtelijke vergoeding, zou er gesteld kunnen worden dat de
schade die bestaat in de verdedigingkosten er niet zou zijn zonder de schade voor het
herstel waarvan die kosten zijn gemaakt. De tweede schade, nl. de verdedigingskosten,
zou dus haar oorzaak vinden in die welke de te vergoeden schade veroorzaakte, aangezien
er zonder die oorspronkelijke oorzaak (en dito schade) geen tweede schade zou zijn. De
verdedigingskosten zouden dus, in concreto, een noodzakelijk gevolg van de contractuele
fout zijn, en ze zouden vergoed worden als bestanddeel van de daardoor veroorzaakte
schade zodra er een geschil ontstaat.
Het Hof redeneert blijkbaar anders. Het beslist dat de oorzaak van de tweede schade
(nl. de verdedigingskosten) niet de oorzaak is van de schade voor het herstel waarvan ze
werden gemaakt (de contractuele fout), maar de noodzaak, de behoefte, om ze te maken
teneinde dat herstel te verkrijgen. In se is de contractuele fout dus noodzakelijk maar
onvoldoende als oorzaak van de tweede schade.
Met andere woorden, de te herstellen schadegevallen, namelijk het eerste (dat
voorvloeit uit de onrechtmatige wanuitvoering) en het tweede (de verdedigingskosten)
hebben onderscheiden oorzaken en de eigen oorzaak van de tweede schade is de
noodzaak, de behoefte om die kosten te maken, zonder welke ze niet verhaald kunnen
worden.
4 Cass., 7 juni 1956, A.C., 1956, 838.
5 Cass., 30 april 1959, A.C., 1959, 686.
6 Cass., 14 juni 1990, A.R. 8556, nr. 594.
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Aldus voegt het Hof een variante toe aan het begrip noodzakelijk oorzakelijk verband
uit het gemeen recht inzake burgerrechtelijke vergoeding, namelijk de "oorzakelijke
noodzaak".
Ten slotte is de "ideologische" grondslag van die nieuwe regel ingebed in de
hedendaagse opvatting van de noodzakelijke voorwaarden om daadwerkelijk zijn rechten
te genieten en om ze, indien nodig, te verdedigen.
Het materieel en procedureel recht is zo complex dat een rechtzoekende bijna
systematisch een beroep moet doen op een raadsman om zijn rechten te doen gelden,
zodat ze bijna altijd een noodzakelijkheid zijn. Technische bijstand wordt in zekere zin
een onontbeerlijke voorwaarde om daadwerkelijk zijn rechten te kunnen genieten.
Aangezien voor die bijstand betaald moet worden, moet deze gedekt worden teneinde
dat genot daadwerkelijk te waarborgen.
Aldus ligt de oorzaak van die kosten in de noodzakelijkheid om zijn recht te doen
gelden.
7. Die theoretische grondslag die aan de basis ligt van de in het arrest van 2 september
2004 vermelde regel van de verhaalbaarheid, net als het begrip van de oorzakelijke
noodzaak, rechtvaardigen in deze zaak dat de verdedigingskosten verhaald kunnen
worden.
Inzake onteigening ten algemenen nutte doet die eigendomsontneming immers schade
ontstaan waarvoor de Grondwet in een billijke schadeloosstelling voorziet.
Die schadeloosstelling moet de door de onteigende geleden schade in haar geheel
dekken.
De kosten van een (technisch) raadsman die de onteigende gemaakt heeft in het raam
van een dergelijke procedure ter verdediging van zijn recht om een billijke
schadeloosstelling te krijgen, vormen een schade die samengaat met die van de
eigendomsontneming. In dat opzicht moet zij eveneens gedekt worden door de billijke
schadeloosstelling.
8. Zoals eerder gezegd, berust de bestreden beslissing, in hoofdzaak, op de overweging
dat de onteigende die een billijke schadeloosstelling wil krijgen, dezelfde wapens moet
hebben als de onteigenende overheid en recht heeft op een billijk proces, hetgeen de
bijstand van een technisch raadsman vereist, waarvan de kosten een schade vormen die
het noodzakelijke gevolg is van, in concreto, de onteigening.
Die beslissing, die noch op de artikelen 1017, 1022 en 1023 van het Gerechtelijk
Wetboek doelt, noch op de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek, en die
zegt dat de kosten van een technisch raadsman een schadepost van de onteigening zijn die
gedekt moet worden door de "billijke en voorafgaande schadeloosstelling" is naar recht
verantwoord gelet op de in het arrest van 2 september 2004 onthulde regel van de
vergoeding van de verdedigingskosten, althans zoals ik die heb menen te begrijpen en
hierboven heb weergegeven.
Bijgevolg kan het middel, dat het bestreden arrest verwijt dat het de onteigende een
vergoeding toekent die de kosten dekt van zijn verdediging door een technisch raadsman,
en dat het aldus de in het middel aangewezen wettelijke bepalingen schendt, niet worden
aangenomen.
III.- VERHAALBAARHEID OP GROND VAN ARTIKEL 6.1. E.V.R.M..(Arrest van
het Arbitragehof van 19 april 2006)
9. Voornoemd arrest van het Arbitragehof van 19 april 2006 is een nieuw juridisch
gegeven dat we niet alleen horen te vermelden, maar waarmee we ook rekening moeten
houden bij het onderzoek van deze zaak.
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In hoofdzaak wilde de prejudiciële vraag van de Correctionele Rechtbank te Leuven,
het Hof van Beroep te Luik en de Rechtbank van Eerste Aanleg te Leuven een antwoord
krijgen op de vraag of de artikelen 1149, 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek de
artikelen 10 en 11 van de Grondwet schenden, eventueel in samenhang gelezen met
artikel 6.1 E.V.R.M., doordat de beklaagde of de verwerende partij, in tegenstelling tot
een burgerlijke partij of een eiser inzake delictuele of contractuele aansprakelijkheid, hun
advocatenkosten en -honorarium niet kunnen terugvorderen.
Het Arbitragehof heeft daarop ontkennend geantwoord en voor recht gezegd:
- "De ontstentenis van wettelijke bepalingen die toelaten het honorarium en de kosten
van een advocaat ten laste te leggen van de eisende partij of van de burgerlijke partij, die
in het ongelijk worden gesteld bij een burgerlijke aansprakelijkheidsvordering, schendt de
artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 6 van het Europees
Verdrag voor de Rechten van de Mens".
- "De discriminatie vindt haar oorsprong niet in de artikelen 1149, 1382 en 1383 van
het Burgerlijk Wetboek".
10. Volgens het Arbitragehof berust het verschil in behandeling dat voortvloeit uit de
artikelen 1149, 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek op een objectief relevant
criterium: "indien de aansprakelijkheidsvordering gegrond wordt verklaard, staat het
juridisch vast dat de verweerder of de beklaagde een fout hebben begaan, terwijl bij een
beslissing waarbij de eiser of de burgerlijke partij worden afgewezen, niet wordt
aangetoond dat zij een fout zouden hebben begaan"7.
Dat verschil in behandeling is dus gerechtvaardigd in het licht van de regels van de
burgerlijke aansprakelijkheid.
Dat verschil in behandeling is evenwel discriminatoir. Het probleem dat de verwerende
partij voor de rechter haar verdedigingskosten niet mag terugvorderen, overschrijdt
immers het domein van de burgerlijke aansprakelijkheid, aangezien het uiteindelijk zowel
betrekking heeft op de vrijheid om in rechte te treden als op de vrijheid om zich te
verdedigen. (considerans B.4.1.)
Krachtens artikel 6.1 E.V.R.M. kan het recht op een eerlijk proces de bijstand van een
raadsman impliceren, wanneer uit de omstandigheden van de zaak blijkt dat het zeer
onwaarschijnlijk is dat de betrokken persoon zijn eigen zaak naar behoren kan
verdedigen8.
En "het recht op toegang tot de rechter en het beginsel van de wapengelijkheid houden
ook de verplichting in om een evenwicht tussen de procespartijen te waarborgen en om
aan elke partij de mogelijkheid te bieden haar argumenten te doen gelden in
omstandigheden die haar niet kennelijk benadelen ten aanzien van de tegenpartij"9.
De mogelijke kostprijs van een gerechtelijke procedure kan zowel de beslissing
beïnvloeden om een vordering in te stellen, als de beslissing om zich tegen een eis of een
betichting te verweren (considerans B.4.6.).
Bijgevolg, aldus het Arbitragehof, voldoen de regels van het Belgisch positief recht
waarbij de procespartijen hun verdedigingskosten slechts vergoed kunnen krijgen op
grond van een onverantwoorde verschillende behandeling van eiser en verweerder, niet
aan de vereisten van een eerlijk proces aangezien de partijen op ongelijke wijze het risico
van een proces dragen (consideransen B.5.1.en B.7.).
7 Arbitragehof, op. cit., B. 3.3, p. 8.
8 Hof Mensenrechten, Airey t/ Ierland, 9 okt. 1979, vermeld door het Arbitragehof, op. cit.,
considerans B.4.2.
9 Hof Mensenrechten, Dombo t/ Nederland, 22 sept. 1993; Öçalan t/ Turkije, 12 maart 2003; Yvon t/
Frankrijk, 24 april 2003, vermeld door het Arbitragehof, op. cit., considerans B.4.3.
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Het is, me dunkt, niet zonder belang erop te wijzen dat het Arbitragehof, m.b.t. artikel
1023 van het Gerechtelijk Wetboek en de uitlegging die uw Hof ervan geeft10, zegt dat
"het honorarium en de kosten van een advocaat, volgens de wil van de wetgever, niet
behoren tot de gerechtskosten die van de in het ongelijk gestelde partij kunnen worden
gevorderd" (considerans B.1.2.).
11. Dat discriminatoire verschil in behandeling dat niet voortvloeit uit de voornoemde
artikelen van het Burgerlijk Wetboek is, volgens het Arbitragehof, te wijten aan het feit
dat er geen bepalingen bestaan die de rechter in staat stellen de verdedigingskosten ten
laste te leggen van de verliezende partij.
En, aldus het Arbitragehof, "het staat aan de wetgever om een concrete draagwijdte te
geven aan de algemene beginselen, zoals de toegang tot een rechter en de wapengelijkheid
en te bepalen in welke mate de verhaalbaarheid van het honorarium en de kosten van een
advocaat daartoe moet bijdragen" (considerans B.4.4.).
"Om een einde te maken aan die discriminatie, staat het (dus) aan de wetgever te
oordelen op welke wijze en in welke mate de verhaalbaarheid van het honorarium en van
de kosten van een advocaat dient te worden georganiseerd" (considerans B.6.).
Het Arbitragehof wijst nog op een ander belangrijk gevolg van het alleenrecht van de
wetgever: "Het behoort echter tot de bevoegdheid van het Hof, zonder dat het zich in de
plaats kan stellen van de wetgever, om te onderzoeken of de verschillende in het geding
zijnde partijen op discriminerende wijze worden behandeld" (considerans B.4.4.).
12. De rechtsleer noemt dit soort arresten van het Arbitragehof een "leemtearrest" in de
strikte zin van het woord11.
In die arresten komt het Arbitragehof tot de slotsom dat de Grondwet niet wordt
geschonden door de normen die het gevraagd wordt te toetsen, maar oordeelt het echter
wel dat er een schending is van de Grondwet (in de praktijk een miskenning van het
gelijkheidsbeginsel) wegens een leemte in de wetgeving die enkel de wetgever kan
verhelpen12.
Het gaat om een ander geval dan dit waar het Arbitragehof zegt dat de norm die het
toetst de Grondwet schendt omdat hij onvolledig is en doordat hij niet van toepassing is
op de desbetreffende zaak en een "gewone" uitlegging ontoereikend is om dat juridisch
vacuüm aan te vullen13.
13. Het verschil tussen een grondwetsschending die voortvloeit uit een leemte in de
wetgeving, ongeacht de grondwettigheid van de te toetsen norm, en die ten gevolge van
een juridisch vacuüm in die norm is bepalend voor de grenzen van de daaropvolgende
"correctie"bevoegdheid van de verwijzende rechter.
In geval van "delokalisering"14 van de ongrondwettigheid (d.w.z. het geval van een
leemte in de wetgeving) doen zowel de bewoordingen van de "leemtearresten" m.b.t. tot
10 Cass., 7 april 1995, A.R. C.93.0220.N, nr. 191.
11 Over dat begrip, zie. J.-CL. SCHOLSEM, “La Cour d'arbitrage et les lacunes législatives” in De
verhouding tussen het Arbitragehof, de Rechterlijke Macht en de Raad van State, Brugge/Brussel, die
Keure/la Charte, 2006, p. 213 e.v., en inzonderheid de zeer talrijke referenties in voetnoot nr. 50, p.
225; wij verwijzen de geïnteresseerde lezer er graag naar.
12 Voor een overzicht van dat soort arresten, zie C. R OSOUX en F. TULKENS, “Considérations
théoriques et pratiques sur la portée des arrêts de la Cour d'arbitrage”, in la Cour d'arbitrage: un juge
comme les autres?, Ed. du jeune barreau de Liège, 2004, noot 151, p.131.
13 Voor een overzicht van die, vrij talrijke, gevallen, zie J.-CL. SCHOLSEM, op. cit., voetnoten 46 en 47,
p. 223.
14 C. HOREVOETS en P. BOUCQUEY, “La détermination des normes constitutionnelles et les questions
préjudicielles à la Cour d'arbitrage”, A.P.T., 1998, p. 52 tot 53; G. DE LEVAL, C. HOREVOETS en M.F.
RIGAUX, “La pertinence de la question préjudicielle et l'usage de la réponse par le juge a quo”, in De
verhouding (...), op. cit. p. 271.
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de bevoegdheid van het Arbitragehof dat onderstreept dat enkel de wetgever die leemte
kan aanvullen15 en aldus een einde maken aan de ongrondwettigheid van de bewuste
juridische regeling, als een ruime, ja zelfs volstrekte, meerderheid in de rechtsleer die de
daaropvolgende bevoegdheid van de verwijzende rechter heeft bestudeerd, vermoeden dat
de rechter niet bevoegd is om die leemte aan te vullen, aangezien de getoetste norm
grondwettig is16.
In het geval van het "juridisch vacuüm" daarentegen "il ressort des arrêts de la Cour
[d'arbitrage] que le juge pourrait lui-même combler le vide juridique constaté en accordant
au justiciable le bénéfice du traitement plus favorable qui est accordé à la catégorie à
laquelle le justiciable est comparé"17.
14. In deze zaak heeft het Arbitragehof beslist dat de artikelen 1149, 1382 en 1383 van
het Gerechtelijk Wetboek (lees: Burgerlijk Wetboek) de Grondwet niet schenden, omdat
de verschillende behandeling van eiser en verweerder, m.b.t. de terugbetaling van hun
verdedigingskosten, die het gevolg is van de toepassing van die bepalingen,
gerechtvaardigd is in het licht van de regels betreffende de burgerlijke aansprakelijkheid.
De schending van de Grondwet ligt elders, namelijk in de omstandigheid dat de
wetgever verzuimd heeft het beginsel van de gelijke behandeling van de procespartijen
naar het Belgisch recht om te zetten door regels die, volgens het Arbitragehof, opgelegd
zijn door artikel 6.1. E.V.R.M., en met name dus de mogelijkheid om de
verdedigingskosten terug de vorderen van de partij die in het ongelijk wordt gesteld.
Aldus verlaat het Arbitragehof het materieel recht van de burgerrechtelijke vergoeding
en plaatst het de leemte in de wetgeving veeleer in de procedureregels die niet stroken met
de vereisten van een billijk proces.
15. Als we die leer toepassen, moeten we voor ogen houden wat de juiste draagwijdte
ervan is.
Het voornoemde arrest van het Arbitragehof legt weliswaar een verband tussen het in
artikel 6.1. E.V.R.M. opgelegde vereiste van een billijk proces en de verhaalbaarheid van
het honorarium en de kosten voor een advocaat. Het grondwettelijk hof beklemtoont
echter dat het aan de wetgever staat a) te bepalen in welke mate de verhaalbaarheid een
concrete invulling moet kunnen geven van de algemene beginselen van de toegang tot de
rechter en de wapengelijkheid die neergelegd zijn in artikel 6.1. E.V.R.M. en b) een einde
te maken aan de discriminatie van de partij die in het ongelijk is gesteld, door te oordelen
hoe en in welke mate de verhaalbaarheid moet worden geregeld.
Kan men uit die overwegingen van het Arbitragehof afleiden dat de verhaalbaarheid
uiteindelijk een automatisch gevolg is, dat rechtstreeks van toepassing is in intern
15 Zie hoger noot 19 (considerans B.4.4. van het arrest van het Arbitragehof van 19 april 2006).
16 C. HOREVOETS en P. BOUCQUEY, op. cit., p. 284 en 285; G. DE LEVAL, C. HOREVOETS en F. RIGAUX, op.
cit., p.273 en de referenties in noot 140; in die zin, J.-CL. SCHOLSEM, op. cit., p. 225-226.
17 C. HOREVOETS en P. BOUCQUEY, op.cit., p. 285, noot 593. Die werkwijze roept evenwel vragen op
over de legitimiteit ervan t.a.v. de wetgever; zie J.-CL. SCHOLSEM, op. cit., p. 221 tot 224, die eveneens
tot de slotsom komt dat het Arbitragehof in dat geval bevoegd is de verwijzende rechter toe te staan
het gebrek ongedaan te maken. Voor een recent toepassingsgeval, zie Arbrb.Brusel, 8 feb. 2006,
J.L.M.B. 2006/15, p. 631 e.v. en aanmerkingen van B. RENAULD, “Lacune législative et devoir de
juger”, p. 635 e.v.; zie ook D. MOUGENOT, “Assistance d'un médecin-conseil et procès équitable”, J.T.,
p.103; over de kiese grens tussen "leemte" in de wetgeving" en "juridisch vacuüm", zie H. BOULARBAH
en J. ENGLEBERT, “Questions d'actualité en procédure civile”, in G. DE LEVAL (coörd.), Actualité en
droit judiciaire, Brussel, Larcier, 2005, inzonderheid p.110. De correctie van de ongrondwettigheid
lijkt wel uitgesloten in strafzaken (ja zelfs in belastingzaken) waar de toepassing naar analogie
verboden is, zowel op het niveau van het grondwettelijk hof als van de verwijzende rechter. (Cass.,
29 juni 2005, A.R. P.04.0482.F, www.cass.be en Arbitragehof, arrest nr. 68/2005 van 13 april 2005;
zie ook Arbitragehof, arresten nr. 116/99 van 10 nov. 1999 en nr. 136/99 van 22 dec. 1999).
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(procedureel) recht, van de noodzakelijke naleving van artikel 6.1. E.V.R.M.? Momenteel
ben ik daar niet van overtuigd.
Ik ben er ook niet volledig van overtuigd dat men uit dat arrest van 19 april 2006 zou
kunnen afleiden dat de onmogelijkheid om verdedigingskosten te verhalen op de
verliezende partij, wat het Arbitragehof als de wil van de wetgever beschouwt en
weerspiegeld ziet in artikel 1023 van het Gerechtelijk Wetboek, gecompenseerd zou
kunnen worden door een pretoriaanse toepassing door de rechter van artikel 6.1. E.V.R.M.
in die zin dat genoemd artikel, onder de bestanddelen van het billijk proces, ook de
verhaalbaarheid voor iedereen van het honorarium en de kosten voor een advocaat zou
omvatten.
Het Arbitragehof oordeelt dat het niet bevoegd is om in de opvulling van die leemte te
voorzien. Dat is immers een exclusief voorrecht van de wetgever. De rechtsleer is wel vrij
unaniem van oordeel dat de verwijzende rechter daar evenmin toe bevoegd is.
Hoewel het Hof in deze zaak eigenlijk geen verwijzende rechter is, verschilt zijn
rechterlijke taak, namelijk de uitlegging van de wetsbepalingen die het moet toetsen, niet
van die van de verwijzende rechter.
Ik zie dus geen mogelijkheid voor het Hof om bij wijze van uitzondering een creatieve
wetgevende oplossing te vinden18, hoewel de gewone rechter, en met hem het Hof, onder
geen enkel voorwendsel, zelfs van het stilzwijgen, de duisterheid of de onvolledigheid van
de wet, mogen weigeren recht te spreken. Dit zou namelijk neerkomen op rechtsweigering
die verboden wordt door artikel 5 van het Gerechtelijk Wetboek, in onderling verband
gelezen met artikel 1140 van dat Wetboek19. Dat betekent onder meer dat de gewone
rechter, ondanks een evidente "leemte" in de wet (stilzwijgen of onvolledigheid?),
uitspraak zal moeten doen, maar op grond en binnen de perken van de toepasselijke
wetsbepalingen.
16. Kortom, wat is, gelet op het bovenstaande, de weerslag van dat arrest in deze zaak?
Zij brengt de verhaalbaarheid van de verdedigingskosten ten voordele van een eiser die
in het gelijk wordt gesteld aan de orde. Volgens uw Hof is die verhaalbaarheid
gerechtvaardigd in het recht van de burgerrechtelijke vergoeding. Aan de zijde van die
eiser is er geen enkele discriminatie op grond van artikel 6.1 E.V.R.M.. Ik denk bijgevolg
dat precies daarom het eerste middel geen ander antwoord behoeft dan datgene dat
hierboven werd voorgesteld en herhaald.
Bovendien heeft de bodemrechter geoordeeld dat de billijke schadeloosstelling de
volledige schade moet dekken die voortvloeit uit de bewuste onteigening en dat de
verdedigingskosten (deskundige) die zijn gemaakt om die vergoeding te verkrijgen, deel
uitmaken van die schade, en zulks om de redenen die hij vermeldt.
Aldus situeert hij zijn antwoord in het kader van het materieel recht van de vergoeding
van een schadegeval.
Als hij refereert aan het bij artikel 6.1 E.V.R.M. gewaarborgde recht op een billijk
proces, dan doet hij dat omdat hij van oordeel is dat de vereisten die hij meent eruit te
18 W. VAN GERVEN, "Creatieve rechtspraak", R.W. 1997-1998, p. 209-223; ADAMS, "Law is as I've
told you before. Over de zwaartekracht van rechterlijke uitspraken in België", T.P.R., 1997, p.13291397; B. BOUCKAERT, "Hoe gemotiveerd is cassatie? Pleidooi voor een waarachtig precedentenhof en
hernieuwde
motiveringscultuur",
Gandaius-Thorbecke,
21,
Antwerpen,
Kluwer
Rechtswetenschappen België, 1997.
19 Zie ook Cass., 14 juni 1956, A.C. 1956, 865 en concl. adv.-gen. GANSHOF VAN DER MEERSCH in Bull.
en Pas., I, 1956, 1113. Evenmin mag hij, dient het in deze context nog te worden herhaald, "in de
zaken die aan zijn oordeel onderworpen zijn, uitspraak doen bij wege van algemene en als regel
geldende beschikking" (art. 6, Ger.W.) want dat zijn krachtlijnen van het recht die aan de wetgever
zijn voorbehouden.
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kunnen afleiden een voorwaarde, een onontbeerlijke manier zijn voor de onteigende om
een billijke schadeloosstelling te kunnen krijgen.
In de motivering van de bestreden beslissing is het respect van een billijk proces geen
doel op zich, maar een middel om een ander doel te bereiken, het herstel van de schade
door een billijke schadeloosstelling. De gegrondheid van de verhaalbaarheid lijkt hier niet
echt voort te vloeien uit het vereiste van een billijk proces, maar veeleer een gevolg te zijn
van het bewerkstelligen ervan, dat hier wegens de omstandigheden noodzakelijk is, en
bijkomende kosten veroorzaakt die vergoed moeten worden.
Het lijkt mij bijgevolg niet geoorloofd het aldus door de bestreden beslissing begrensde
kader te verlaten en op het eerste middel een antwoord te geven dat verder gaat dan
hetgeen hierboven voorgesteld en herhaald is en past binnen het kader van het materieel
recht van de burgerlijke vergoeding, en dat zou steunen op een blijvende algemene regel
die afgeleid is uit de verplichte toepassing van artikel 6.1. E.V.R.M.
ARREST (vertaling)
(A.R. C.03.0068.F)

I. Rechtspleging voor het Hof
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 24 juni 2002 gewezen door
het Hof van Beroep te Luik.
Raadsheer Didier Batselé heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddel
Eiser voert in zijn memorie drie middelen aan.
1. Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 16 van de Grondwet;
- de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 1018, 1022 en 1023 van het Gerechtelijk Wetboek;
- de artikelen 4, 12, 13, 14 en 16 van de wet betreffende de rechtspleging bij
hoogdringende omstandigheden inzake onteigening ten algemenen nutte, zoals
deze werd afgekondigd bij artikel 5 van de wet van 26 juli 1962 betreffende de
onteigeningen ten algemenen nutte en de concessies voor de bouw van de autosnelwegen;
- de artikelen 2 en 3 van het decreet van de Waalse Gewestraad van 6 mei
1988 betreffende de onteigeningen ten algemenen nutte vervolgd of gemachtigd
door de Waalse Gewestexecutieve;
- artikel 6 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de
fundamentele vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 1952, en goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955.
Aangevochten beslissingen
Het arrest, dat dienaangaande de beslissing van de eerste rechter wijzigt, kent
de verweerders een bijkomende onteigeningsvergoeding van 10.041,89 euro
(405.089 BEF) toe in hoofdsom, vermeerderd met gerechtelijke en moratoire in-
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terest, die het honorarium en de kosten van de technisch raadgever vormen die
de verweerders hebben gemaakt, zulks op grond dat "(de verweerders) terecht
erop wijzen dat onteigening een eigen regeling heeft, aangezien de Grondwet de
onteigening slechts om een welbepaalde reden toestaat, namelijk het algemeen
nut, en mits de onteigende eigenaar op voorhand een billijke schadeloosstelling
ontvangt. De wet voorziet in een specifieke rechtspleging voor de vrederechter
en in een vordering tot herziening teneinde een maximale bescherming te bieden
aan de onteigende eigenaar wiens eigendomsrecht wordt ontnomen. In die optiek
worden de onteigende eigenaars geconfronteerd met de specifieke kenmerken
van de procedure tot raming van de billijke schadeloosstelling en met een onteigenende overheid die gratis een beroep kan doen op de deskundige ambtenaren
van het Aankoopcomité. De eigenaars daarentegen, zoals hier blijkt uit de dagvaarding van 9 juni 1992 voor de Vrederechter te Stavelot, zijn niet bijzonder beslagen inzake vastgoed (twee gepensioneerden, een hoofdbestuurder, een arts,
een technisch ingenieur, een bediende en iemand zonder beroep) en konden, teneinde met gelijke wapens te kunnen strijden tegen de onteigenende overheid en
een eerlijk proces te kunnen genieten, zoals dit hun wordt gewaarborgd door artikel 6 van het E.V.R.M., niets anders dan een beroep doen op een persoonlijke
technische raadsman teneinde na afloop van de gerechtelijke procedures, de billijke schadeloosstelling waarin de Grondwet voorziet, zeker te ontvangen. Hier
hebben de onteigenden dankzij de bijstand van hun technisch raadsman de raming van een billijke schadeloosstelling kunnen verkrijgen, aangezien het hof
[van beroep] de gerechtelijk deskundige in verschillende posten van de voorgestelde raming niet was gevolgd (verkoopwaarde van het onteigende gebouw en
van de gronden, vergoeding voor aansluitings- en herinrichtingskosten ...). Bovendien werden de onteigende eigenaars door hun technisch raadsman tijdens de
bezichtiging bijgestaan, zodat zij op omstandige wijze konden antwoorden op de
nota met doorslaggevende feiten die de onteigenende overheid aan de gerechtsdeskundige had gestuurd, wat zij niet op die wijze hadden kunnen doen zonder
de assistentie van een technisch raadsman. Indien de onteigende eigenaars bovendien de kosten van de technisch raadsman in een zo'n ingewikkeld geval als
hetgeen aan het hof van [beroep] is voorgelegd, niet terugbetaald zouden krijgen,
zou er een niet te verantwoorden financiële ongelijkheid bestaan tussen de onteigenende overheid en de onteigenden. De met die bedoeling gedane uitgave behoort, in deze zaak, tot de schade die de onteigende eigenaars hebben geleden en
is, concreet gezien, het noodzakelijke gevolg van de onteigening".
Grieven
Volgens artikel 16 van de Grondwet is het noodzakelijk dat er een oorzakelijk
verband bestaat (en bewezen is) tussen de onteigening en elke schade die door de
onteigende wordt aangevoerd, zo niet kan die schade niet worden gevoegd bij de
billijke en voorafgaande schadeloosstelling waarin voornoemde bepaling voorziet.
Inzake onteigening ten algemenen nutte, net zoals in gemeen recht, moet het
oorzakelijk verband tussen het feit en de schade een kenmerk van noodzakelijkheid vertonen.
De bij de wet van 26 juli 1962 opgelegde vormvereisten, inzonderheid die wel-
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ke verband houden met het deskundigenonderzoek en bedoeld zijn in de artikelen 4, 12, 13, 14 en 16 van de wet betreffende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigening ten algemenen nutte, zijn, in het oogmerk
van de wetgever, de enige maatregelen die noodzakelijk zijn om de rechten van
de onteigende te vrijwaren.
Wanneer de onteigende eigenaar een beroep doet op een technisch of juridisch
raadsman, doet hij dit in de regel om hem te laten bijstaan in de vordering tot
toekenning van de onteigeningsvergoeding, los van de maatregelen tot vrijwaring van diens rechten waarin de wet voorziet en die de bodemrechter, indien nodig, moet opleggen.
Aangezien het beroep op de bijstand van een technisch raadsman een maatregel is die de onteigende eigenaar persoonlijk nuttig achtte, naast die waarin de
wet voorziet, mag hij, door zijn daad, het uit die onteigening voortvloeiende nadeel ten laste van de onteigenende niet verzwaren en mag hij hem geen bijkomende last opleggen van een technische bijstand waarin de wet niet voorziet,
aangezien deze ervan uitgaat dat de verdediging van de belangen van de onteigende voldoende verzekerd is door de vormvereisten die zij oplegt, waarbij de
kosten van het door de vrederechter bevolen deskundigenonderzoek in alle omstandigheden ten laste vallen van de onteigenende overheid, terwijl de rechter, in
het raam van de vordering tot herziening, een deskundigenonderzoek kan bevelen waarvan de kosten, overeenkomstig de regels van het gemene procesrecht,
ten laste worden gelegd van de partij die in het ongelijk wordt gesteld.
En, hoewel de rechter in feite en, bijgevolg, op onaantastbare wijze, binnen de
perken van de conclusie van de partijen, het bestaan en de omvang van de door
de onteigenden geleden schade beoordeelt, kunnen de kosten van het beroep op
een technisch raadsman, omdat de onteigende zich tengevolge van die onteigening heeft moeten laten bijstaan door technische of juridische raadslieden, omdat
de complexiteit van de zaak dat beroep noodzakelijk had gemaakt waardoor de
schadeloosstelling werd herzien aangezien het hof van beroep in verschillende
posten was afgeweken van de raming van de gerechtelijk deskundige, niet ten
laste worden gelegd van de onteigenende overheid, want het gaat hier immers
louter om prestaties betreffende de bijstand van de getroffene in de verdediging
van zijn belangen die geen grond voor schadeloosstelling kunnen opleveren.
Overigens zijn het honorarium en de kosten van de technische raadslieden (en
van advocaten) evenmin kosten en uitgaven in de zin van de artikelen 1017 en
1022 van het Gerechtelijk Wetboek en kunnen ze, bijgevolg, niet ten laste worden gelegd van de partij die in het ongelijk is gesteld, aangezien artikel 1023 van
dat wetboek trouwens elke "overeenkomst" verbiedt die de schuld van de verweerder zou verhogen ingeval deze in rechte zou worden geëist, en bijgevolg
ook de verplichting voor laatstgenoemde om in te staan voor de kosten en het honorarium van technische en juridische raadslieden, waarop de eiser meent een
beroep te moeten doen, en artikel 1023 van het Gerechtelijk Wetboek van openbare orde is.
Bovendien kan het beginsel van de wapengelijkheid, zoals het kan worden afgeleid uit artikel 6 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens,
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geen grondslag vormen om de onteigenende overheid te veroordelen tot terugbetaling van de kosten en het honorarium voor persoonlijke bijstand die door de
onteigende zijn naar voor gebracht, omdat, enerzijds, de bescherming van zijn
belangen, luidens de artikelen 4, 12, 13, 14 en 16 van de wet betreffende de
rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigening ten algemenen nutte, geacht wordt verzekerd te zijn door de vormvereisten waarin die wet
voorziet m.b.t. het deskundigenonderzoek, en, anderzijds, dat beginsel enkel
voorschrijft dat elke partij een redelijke mogelijkheid moet hebben om zijn zaak
voor de rechtbank te verdedigen in omstandigheden die hem niet aanmerkelijk
benadelen t.a.v. de tegenpartij, waarbij die gelijkheid niet mathematisch is aangezien het gebrek aan evenwicht tussen de partijen slechts kan worden aangenomen indien de partij die het aanvoert aantoont dat zij onmogelijk haar belangen
nuttig kon verdedigen, waarbij een eventueel financieel evenwichtsgebrek tussen
de gedingpartijen geen grond is om aan te nemen dat het beginsel van de wapengelijkheid geschonden is.
Hieruit volgt dat het bestreden arrest, door eiseres te veroordelen tot terugbetaling van de door de verweerders gedragen kosten van technische bijstand, aan
laatstgenoemde een vergoeding heeft toegekend die de grenzen te boven gaat van
de "billijke" vergoeding waarin artikel 16 van de Grondwet voorziet (schending
van die bepaling), de regels heeft miskend die de onteigende de medewerking
verzekeren van een door de rechter aangewezen deskundige (schending van de
artikelen 4, 12, 13, 14 en 16 van de wet betreffende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden) en tevens de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek, 1017, 1022 en 1023 van het Gerechtelijk Wetboek en 6 van het
Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden heeft geschonden.
(...)
III. Beslissing van het Hof
1. Eerste middel
1. Het arrest beschouwt de kosten van de technisch raadsman die door de verweerders zijn gemaakt, niet als uitgaven en kosten in de zin van de artikelen
1017, 1022 en 1023 van het Gerechtelijk Wetboek en maakt geen toepassing van
de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek.
2. Artikel 16 van de Grondwet bepaalt dat iemand slechts tegen een billijke en
voorafgaande schadeloosstelling ten algemenen nutte van zijn eigendom kan
worden ontzet.
Die schadeloosstelling moet alle schadeposten omvatten die de onteigende
heeft geleden en in oorzakelijk verband staan met de onteigening.
3. Het arrest overweegt dat de verweerders, die "niet bijzonder beslagen zijn
inzake vastgoed [...] en, teneinde met gelijke wapens te kunnen strijden tegen de
onteigenende overheid en een eerlijk proces te kunnen genieten, zoals dit hun
wordt gewaarborgd door artikel 6 van het E.V.R.M., niets anders konden dan een
beroep te doen op een persoonlijke technische raadsman teneinde, na afloop van
de gerechtelijke procedures, de billijke schadeloosstelling waarin de Grondwet
voorziet zeker te ontvangen. Te dezen hebben de [verweerders] dankzij de bij-
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stand van hun technisch raadsman de raming van een billijke schadeloosstelling
kunnen verkrijgen, aangezien het hof [van beroep] de gerechtelijk deskundige in
verschillende posten van de voorgestelde raming niet had gevolgd".
4. Op grond van die overwegingen kon het arrest, dat het noodzakelijke oorzakelijk verband vaststelt tussen de onteigening en de kosten van een technisch
raadsman die de verweerders hebben moeten maken, naar recht beslissen die
kosten op te nemen in de billijke schadeloosstelling die het hun toekent.
5. Het middel kan niet worden aangenomen.
(...)
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.
5 mei 2006 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever: de
h. Batselé – Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal – Advocaten:
mrs. T'Kint en De Bruyn.

Nr. 258
1° KAMER - 5 mei 2006

HOGER BEROEP — BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN SOCIALE
ZAKEN INBEGREPEN) — ALGEMEEN - TERMIJN - BEGIN - EVENREDIGE VERDELING VONNIS - KENNISGEVING
De kennisgeving van het vonnis of arrest gewezen inzake evenredige verdeling, die de
griffier bij gerechtsbrief aan de partijen moet doen, strekt ertoe de termijn voor alle
rechtsmiddelen te doen ingaan1. (Artt. 1634, 1635 en 1636, Ger.W.)
(ETAT BELGE, MINISTRE DES FINANCES T. G. et crts)

ARREST (vertaling)
(A.R. F.05.0036.F)

I. Rechtspleging voor het Hof
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 24 januari 2005 gewezen
door het Hof van Beroep te Luik.
Afdelingsvoorzitter Claude Parmentier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddel
Eiser voert in zijn memorie een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
1 Betreffende het cassatieberoep, zie Cass., 3 sept. 1999, A.R. C.97.0262.N, nr. 434.
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De artikelen 50, inzonderheid, tweede lid, 792, inzonderheid tweede en derde
lid, 1051, 1635 en 1636 van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest neemt kennis van eisers hoger beroep, ingesteld bij een op
14 september 2001 ter griffie van het Hof van Beroep te Luik neergelegd verzoekschrift, tegen een door de beslagrechter van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Namen gewezen vonnis van 20 juli 2001, dat uitspraak deed over tegenspraken die ingesteld waren tegen het ontwerp van verdeling dat was opgemaakt
door gerechtsdeurwaarder Annick Blocquiaux te Jambes, tot uitvoering van de in
de artikelen 1627 tot 1638 van het Gerechtelijk Wetboek bedoelde procedure van
evenredige verdeling; het bestreden arrest verklaart dat hoger beroep niet-ontvankelijk op grond "dat (de zevende verweerster) aanvoert dat het beroepen vonnis, dat op 20 juli 2001 is uitgesproken, op 23 juli 2001 ter kennis van de partijen
is gebracht, overeenkomstig artikel 1635 van het Gerechtelijk Wetboek zodat het
hoger beroep dat ingesteld is bij verzoekschrift van 14 september 2001 niet ontvankelijk zou zijn, aangezien de in artikel 50 van het Gerechtelijk Wetboek bedoelde verlenging wanneer de termijn van hoger beroep binnen de gerechtelijke
vakantie begint te lopen en ook verstrijkt, in deze zaak niet van toepassing is
aangezien die verlenging slechts betrekking heeft op de termijnen bedoeld in de
artikelen 1048, 1051 et 1253quater van het Gerechtelijk Wetboek;
dat noch artikel 1048 van het Gerechtelijk Wetboek, dat betrekking heeft op
verzet tegen een vonnis, noch artikel 1253quater, dat betrekking heeft op de vorderingen die ingesteld zijn op grond van de artikelen 214, 215, 216, 221, 223,
1420, 1421, 1442, 1463 en 1469 van het Burgerlijk Wetboek, verband houden
met dit geschil;
dat artikel 1051 m.b.t. het hoger beroep zegt dat de appèltermijn één maand
bedraagt te rekenen van de betekening van het vonnis of de kennisgeving ervan
overeenkomstig artikel 792, tweede en derde lid, dat verwijst naar de zaken die
worden genoemd in artikel 704, eerste lid, en geen verband houdt met dit geschil;
dat hieruit volgt dat het hoger beroep niet ontvankelijk is, aangezien de in artikel 50 van het Gerechtelijk Wetboek bedoelde termijnverlenging in deze zaak
niet geldt, aangezien dat geschil niet voorkomt binnen het bestek van rechtsmiddelen die in dat artikel op beperkende wijze worden opgesomd;
dat uit het feit dat de wet op het faillissement en het gerechtelijk akkoord bepaalde termijnverlengingen uitsluit, niet kan worden besloten dat de in artikel 50,
tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek bedoelde verlenging automatisch geldt
in alle gevallen waar zij niet uitdrukkelijk is uitgesloten, aangezien dat artikel
een beperkende opsomming geeft van de gevallen waarin zij geldt".
Grieven
1. Eerste onderdeel
Luidens artikel 1051 van het Gerechtelijk Wetboek is de termijn om hoger beroep aan te tekenen één maand, te rekenen vanaf de betekening van het vonnis of
de kennisgeving ervan overeenkomstig artikel 792, tweede en derde lid, van het
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Gerechtelijk Wetboek.
Hieruit volgt dat de termijn om hoger beroep in te stellen tegen een vonnis dat
uitspraak doet over de tegenspraken tegen een ontwerp van proces-verbaal van
verdeling, overeenkomstig de artikelen 1627 tot 1638 van het Gerechtelijk Wetboek, één maand bedraagt te rekenen vanaf de betekening van het vonnis en dat
de in artikel 1635 van het Gerechtelijk Wetboek bedoelde kennisgeving, bij gebrek aan uitdrukkelijke tekst, niet het beginpunt van de termijn is.
Uit de bekritiseerde redenen valt evenwel af te leiden dat het hof van beroep
hier de termijn doet ingaan vanaf de in dat artikel bedoelde kennisgeving van het
vonnis, zonder vast te stellen dat het beroepen vonnis aan eiser zou zijn betekend
en zelfs zonder het bestaan van een dergelijke betekening na te gaan.
Voorts blijkt uit geen enkel van de stukken waarop het Hof vermag acht te
slaan dat een dergelijke betekening zou zijn gebeurd.
En geen enkele der partijen heeft aangevoerd dat zij zou zijn gebeurd.
Hieruit volgt dat het arrest niet naar recht beslist, bijgevolg, dat die termijn
verstreek op 14 september 2001, zijnde de datum waarop eisers appèlverzoekschrift ter griffie van het Hof van Beroep te Luik is neergelegd (schending van
de artikelen 792, inzonderheid tweede en derde lid, 1051, 1635 en 1636 van het
Gerechtelijk Wetboek).
(...)
III. Beslissing van het Hof
1. Eerste onderdeel
Luidens artikel 1051, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek is de termijn om
hoger beroep aan te tekenen één maand, te rekenen vanaf de betekening van het
vonnis of de kennisgeving ervan overeenkomstig artikel 792, tweede en derde
lid, van het Gerechtelijk Wetboek, d.w.z. in de zaken die worden genoemd in artikel 704, eerste lid, van dat wetboek.
Die opsomming is niet beperkend.
Uit het onderling verband tussen de artikelen 1634, 1635 en 1636 van het Gerechtelijk Wetboek en uit hun finaliteit volgt dat de kennisgeving van het vonnis
of arrest gewezen inzake evenredige verdeling, die de griffier bij gerechtsbrief
aan de partijen moet doen, ertoe strekt de termijn voor alle rechtsmiddelen te
doen ingaan.
Het onderdeel dat staande houdt dat de in artikel 1635 van het Gerechtelijk
Wetboek bedoelde kennisgeving niet het begin is van de appèltermijn, faalt naar
recht.
(...)
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde arrest;
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Houdt de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter
over;
Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.
5 mei 2006 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal – Advocaat: mr.
T'Kint.

Nr. 259
3° KAMER - 8 mei 2006

1º VERJARING — BURGERLIJKE ZAKEN — STUITING - DAGVAARDING IN RECHTE STUITENDE KRACHT - GRENZEN - VIRTUEEL DAARIN BEGREPEN VORDERING
2º ARBEIDSONGEVAL — RECHTSPLEGING — VERJARING - STUITING DAGVAARDING IN RECHTE - STUITENDE KRACHT - GRENZEN - MEDISCHE ZORGEN KINESITHERAPIE - GEDINGINLEIDENDE VORDERING - BIJSLAG WEGENS VERERGERING - VORDERING
BIJ CONCLUSIE - VIRTUEEL DAARIN BEGREPEN VORDERING
3º VERJARING — BURGERLIJKE ZAKEN — STUITING - ARBEIDSONGEVAL DAGVAARDING IN RECHTE - STUITENDE KRACHT - GRENZEN - MEDISCHE ZORGEN KINESITHERAPIE - GEDINGINLEIDENDE VORDERING - BIJSLAG WEGENS VERERGERING - VORDERING
BIJ CONCLUSIE - VIRTUEEL DAARIN BEGREPEN VORDERING
1º Een dagvaarding stuit de verjaring voor de vordering die ze inleidt en voor de vordering
die daarin virtueel begrepen is; voor de stuiting van laatstgenoemde vordering is vereist
dat het voorwerp van die vordering virtueel begrepen is in het voorwerp van de bij de
dagvaarding ingestelde vordering1. (Art. 2244, B.W.)
2º en 3º De latere vordering om een bijslag wegens verergering te verkrijgen, is niet virtueel
begrepen in de gedinginleidende vordering op grond waarvan de getroffene van een
arbeidsongeval het Fonds voor Arbeidsongevallen wil doen veroordelen tot het ten laste
nemen van de terugbetaling van de dagelijkse kinesitherapiebehandelingen die hij
wegens de verergering van zijn gezondheidstoestand moet volgen; bijgevolg stuit de
dagvaarding de verjaring voor een dergelijke vordering tot toekenning van een bijslag
wegens verergering niet2 .(Art. 2244, B.W.; Artt. 28bis, 58bis, §1, 2°, 69, eerste lid, en 70,
Arbeidsongevallenwet; Art. 7, K.B. 21 dec. 1971; Art. 9, K.B. 10 dec. 1987 [III])
(D. T. FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN)

ARREST (vertaling)
(A.R. S.05.0005.F)

I. Rechtspleging voor het Hof
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, dat op 11 september 2003 is ge1 Cass., 17 maart 2003, A.R. S.01.0182.N, nr. 170.
2 Zie Cass., 3 juni 1991, A.R. 9090, nr. 510, met concl. O.M. in Bull. en Pas., 1990, I, nr. 510; art. 7,
K.B. 21 dec. 1971 betreffende de bijslagen en de sociale bijstand verleend door het Fonds voor
arbeidsongevallen; art. 9, K.B. 10 dec. 1987 betreffende de bijslagen verleend in het kader van de
arbeidsongevallenwet van 10 april 1971.
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wezen door het Arbeidshof te Luik.
Raadsheer Daniel Plas heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddel
Eiser voert in zijn verzoekschrift volgend middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 6, §3, 58, §1, 8°, 69, eerste lid, en 70 van de wet van 10 april
1971 op de arbeidsongevallen;
- artikel 66ter van het koninklijk besluit van 21 december 1971 (I) houdende
de uitvoering van sommige bepalingen van de arbeidsongevallenwet van 10 april
1971;
- de artikelen 7 en 15 van het koninklijk besluit van 21 december 1971 (II) betreffende de bijslagen en de sociale bijstand verleend door het Fonds voor arbeidsongevallen;
- artikel 9 van het koninklijk besluit van 10 december 1987 betreffende de bijslagen verleend in het kader van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971;
- artikel 2244 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest erkent dat de vordering tot betaling van een bijslag wegens verergering, ingesteld bij de conclusie van 9 januari 1998, ontvankelijk is
omdat ze gegrond is op een feit of daad die aangevoerd wordt in de dagvaarding
van 28 december 1994, maar beslist dat die dagvaarding de verjaring slechts gestuit heeft wat betreft de vordering die ertoe strekte de noodzaak te doen erkennen om vanaf 1 december 1992 twee dagelijkse kinesitherapiebehandelingen in
plaats van één te ontvangen, met uitsluiting van de vordering tot betaling van een
bijslag wegens verergering, op grond van alle redenen die hier als volledig weergegeven zijn beschouwd, en meer bepaald op grond dat:
"Inzake arbeidsongevallen werd (...) geoordeeld dat de verjaringsstuitende
daad die betrekking heeft op een vordering inzake medische kosten, geen verjaringsstuitende uitwerking heeft op de vordering die op een andere grond, zoals
een vraag tot vergoeding, steunt (...).
Te dezen, en zoals de eerste rechters terecht beslist hebben, kon de vordering
met toepassing van artikel 807 van het Gerechtelijk Wetboek worden uitgebreid,
maar de verjaringsstuitende daad, die bestond in de verjaringsstuitende daad van
de eerste vordering, kon niet worden uitgebreid tot de tweede.
Het [arbeids]hof sluit zich tevens aan bij (verweerders) stelling dat de verjaring in de zin van artikel 70 van de wet van 10 april 1971 op de arbeidsongevallen slechts kan ingaan indien de vorderingen op verschillende rechtsgronden gegrond zijn doch hetzelfde voorwerp hebben.
Te dezen is de rechtsgrond van beide vorderingen dezelfde maar zijn de voorwerpen alsook de eisen van de vorderingen verschillend.
Kinesitherapiebehandelingen en bijslagen wegens verergering zijn duidelijk
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onderscheiden vorderingen. De tussenvordering voor bijslagen wegens verergering kan geen deel uitmaken van de bij dagvaarding ingestelde vordering tot terugbetaling van kinesitherapiebehandelingen; de verjaringsstuitende uitwerking
van die dagvaarding is op die tussenvordering dus niet van toepassing.
Het [arbeids]hof kan zich niet bij (eiser) aansluiten wanneer hij oordeelt dat
het antwoord van de rechter in elk geval moet tegemoetkomen aan de noden van
de rechtzoekenden.
Hoewel de feitenrechter de door de partijen aangevoerde redenen kan aanvullen indien hij geen enkel geschil opwerpt waarvan zij het bestaan in hun conclusie uitgesloten hebben, zijn beslissing uitsluitend op feiten of stukken grondt die
hem regelmatig zijn voorgelegd en waarover hij op onaantastbare wijze oordeelt,
en noch het voorwerp noch de rechtsgrond van de vordering wijzigt (...), is dit te
dezen niet het geval, aangezien het voorwerp van de vordering strikt werd beperkt in de inleidende dagvaarding".
Grieven
Krachtens artikel 2244 van het Burgerlijk Wetboek, stuit de dagvaarding niet
enkel de verjaring van de vordering die ze inleidt, maar ook die van de vorderingen die daarin virtueel begrepen zijn.
Om te oordelen of een vordering beantwoordt aan die voorwaarde om virtueel
in de eerste begrepen te zijn, moet rekening gehouden worden met het doel van
de wetgeving waarop de vorderingen betrekking hebben.
De verjaring van drie jaar die vastgelegd is in artikel 69 van de wet van 10
april 1971 wordt krachtens artikel 70, in fine, van dezelfde wet, gestuit door een
rechtsvordering tot betaling die gegrond is op een andere rechtsgrond. Het doel
van die bepaling, namelijk het beschermen van de getroffene, impliceert dat de
verjaring gestuit wordt door elke rechtsvordering die het herstel beoogt van de
schade uit het arbeidsongeval, zoals die schade gedekt wordt door de wet van 10
april 1971 en door zijn uitvoeringsbesluiten. Daarenboven verplicht artikel 6, §3,
van dezelfde wet, de rechter om de klacht van de getroffene die hij ontoereikend
acht, ambtshalve aan te vullen. De artikelen 66ter van het koninklijk besluit van
21 december 1971 (I) en 15 van het koninklijk besluit van 21 december 1971 (II)
gelast verweerder, met toepassing van artikel 58, §1, 8°, van de wet, aan de getroffene bijstand te verlenen met het oog op het vrijwaren van zijn rechten die
rechtstreeks of onrechtstreeks volgen uit het arbeidsongeval. Uit het geheel van
die bepalingen kan worden afgeleid dat elke vordering die strekt tot vergoeding
van de verergering van de gevolgen van een arbeidsongeval een vordering is die
virtueel begrepen is in de dagvaarding die het bestaan van die verergering aanvoert.
De dagvaarding van 28 december 1994 heeft uitdrukkelijk betrekking op de
verergering van eisers gezondheidstoestand, die verband houdt met het arbeidsongeval uit 1967. Het bestreden arrest erkent overigens dat de uitbreiding van de
vordering ontvankelijk is in de zin van artikel 807 van het Gerechtelijk Wetboek,
omdat het gegrond is op een in de dagvaarding aangevoerd feit of aangevoerde
daad. Door niettemin te beslissen dat die vordering verjaard is, schendt het bestreden arrest de samen gelezen bepalingen van de artikelen 6, §3, 58, §1, 8°, 69,
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eerste lid, en 70 van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, 66ter van het
koninklijk besluit van 21 december 1971 (I) en 15 van het koninklijk besluit van
21 december 1971 (II) en artikel 2244 van het Burgerlijk Wetboek. Het bestreden arrest ontzegt eiser het recht op de bijslag wegens verergering en schendt bijgevolg de artikelen 7 van het koninklijk besluit van 21 december 1971 (II) en 9
van het koninklijk besluit van 10 december 1987, waarin dat recht is vastgelegd.
III. Beslissing van het Hof
In de zin van artikel 2244 van het Burgerlijk Wetboek strekt een dagvaarding
voor het gerecht ertoe de verjaring te stuiten van de vordering die ze inleidt en
van de vorderingen die daarin virtueel begrepen zijn. Om te oordelen of een vordering virtueel begrepen is in de oorspronkelijke vordering, moet tevens rekening worden gehouden met hun voorwerp en niet, zoals eiser betoogt, met het
doel van de wetgeving waarop de vorderingen betrekking hebben.
De verjaring van drie jaar, bedoeld in artikel 69 van de Arbeidsongevallenwet
van 10 april 1971, kan krachtens artikel 70 met name worden gestuit door een
rechtsvordering tot betaling wegens het arbeidsongeval, gesteund op een andere
rechtsgrond. Uit laatstgenoemde bepaling kan niet worden afgeleid dat elke
rechtsvordering tot betaling die gegrond is op een arbeidsongeval, ongeacht haar
voorwerp, ertoe zou strekken de verjaring van een vordering met dezelfde rechtsgrond maar met een ander voorwerp te stuiten.
Artikel 6, §3, van die wet, ten slotte, naar luid waarvan de rechter bij uitspraak
over de rechten van de getroffene en zijn rechthebbenden ambtshalve naziet of
de bepalingen van deze wet nageleefd worden, machtigt de rechter weliswaar om
de klacht van de getroffene of van de rechthebbenden ambtshalve aan te vullen
wanneer deze hem ontoereikend schijnt, maar geeft hem daarom nog niet het
recht het beschikkingsbeginsel te miskennen, door met name het voorwerp van
de vordering te wijzigen of door zich een bevoegdheid van bijstand toe te eigenen, welke de wet enkel aan verweerder toekent.
Te dezen wou eiser, met zijn dagvaarding van 28 december 1994, verweerder
doen veroordelen tot het ten laste nemen van de kinesitherapiebehandelingen die
hij sinds 1 januari 1992 wegens de verergering van zijn gezondheidstoestand
tweemaal daags moest volgen; in de conclusie die hij op 9 januari 1998 neerlegde, heeft eiser zijn vordering uitgebreid om een bijslag wegens verergering te
verkrijgen.
Het arrest, dat oordeelt dat het voorwerp van beide vorderingen verschillend is,
dat het voorwerp van de eerste vordering strikt beperkt wordt in de dagvaarding,
dat de tweede vordering niet in de eerste is begrepen en dat de rechter het voorwerp van de eerste vordering niet kan wijzigen, verantwoordt zijn beslissing naar
recht dat de dagvaarding de verjaring van de tweede vordering niet heeft gestuit.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Gelet op artikel 68 van de wet van 10 april 1971, veroordeelt verweerder in de
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kosten.
8 mei 2006 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Echement, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Plas – Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advocaat-generaal –
Advocaten: mrs. Draps en Maes.

Nr. 260
3° KAMER - 8 mei 2006

1º ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING —
ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVERZEKERING - UITKERINGEN - ONVERSCHULDIGD
BETAALDE - TERUGVORDERING - TERMIJN - VERLENGING - VERZEKERINGSINSTELLING SCHULDENAAR - AKKOORD - DIENST VOOR UITKERINGEN - GOEDKEURING - TERMIJN
2º TERUGVORDERING VAN HET ONVERSCHULDIGD BETAALDE - ZIEKTE- EN
INVALIDITEITSVERZEKERING - ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVERZEKERING - UITKERINGEN ONVERSCHULDIGD BETAALDE - TERUGVORDERING - TERMIJN - VERLENGING VERZEKERINGSINSTELLING - SCHULDENAAR - AKKOORD - DIENST VOOR UITKERINGEN GOEDKEURING - TERMIJN
1º en 2º De ten onrechte uitbetaalde uitkeringen wordt door de Z.I.V.-verzekeringsinstelling
teruggevorderd binnen een termijn van twee jaar, maar die termijn kan worden verlengd
door een akkoord tussen die verzekeringsinstelling en de schuldenaar; dat akkoord moet
goedgekeurd worden door de dienst voor uitkeringen, die belast is met de administratie
van de arbeidsongeschiktheidsverzekering wanneer het ten onrechte betaalde
uitkeringen betreft, maar die goedkeuring hoeft niet binnen de voormelde termijn van
twee jaar gegeven te worden1. (Art. 326, K.B. 3 juli 1996)
(LANDSBOND VAN DE NEUTRALE ZIEKENFONDSEN T. R.I.Z.I.V.)

ARREST (vertaling)
(A.R. S.05.0015.F)

I. Rechtspleging voor het Hof
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, dat op 17 maart 2004 is gewezen
door het Arbeidshof te Brussel.
Raadsheer Philippe Gosseries heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddel
Eiseres voert in haar verzoekschrift twee middelen aan, waarbij het eerste gesteld is als volgt:
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 325, d), 326 en 327 van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot
uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige
verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, zoals deze artikelen
1 Art. 326, K.B. 3 juli 1996, vóór de wijziging ervan bij K.B. 7 mei 1999.
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van toepassing waren vóór de wijziging ervan bij het koninklijk besluit van 7
mei 1999.
Aangevochten beslissingen
Het arrest verwerpt de vordering van eiseres om ontslaan te worden van de
boeking, als administratieve kosten, van het bedrag van 1.898.528 BEF dat niet
van wijlen G.V. was teruggevorderd, en veroordeelt haar in de kosten, op de
grond:
"Dat de betwisting betrekking heeft op de boeking, als administratieve kosten,
van de bedragen die een aangeslotene van [eiseres] ten onrechte ontvangen had
en die laatstgenoemde niet teruggevorderd had, waarbij [eiseres], in tegenstelling
[tot verweerder], meende dat zij alle mogelijke middelen had uitgeput om dat onverschuldigd betaalde terug te vorderen;
[...] Dat de akte van beroep van [eiseres] enkel steunt op het feit dat de eerste
rechter volgende stukken uit het oog zou zijn verloren:
1. de brief van 25 maart 1996 van [verweerder];
2. de brief van 30 mei 1997, tevens van [verweerder];
[...] Dat erop gewezen moet worden dat de eerste brief van 25 maart 1996 van
de dienst voor uitkeringen deel uitmaakte van de inventaris van de stukken, zoals
die in 1999 was opgemaakt, en dat de tweede brief deel uitmaakte van een aanvullende inventaris uit 2000;
Dat de eerste rechter, in tegenstelling tot wat [eiseres] betoogt, die gegevens
niet uit het oog is verloren;
Dat immers uitdrukkelijk verwezen wordt naar de weigering van 25 maart
1996 van de dienst voor uitkeringen in de motivering van de beslissing, waarin
op bladzijde 3, vierde lid, vermeld wordt : '[...] de betrokkene heeft een schuldbekentenis ondertekend waarbij hij zich ertoe verbindt 37,18 euro (1.500 BEF)
per maand terug te betalen; dit voorstel werd geweigerd door de dienst voor uitkeringen waaraan die schuldbekentenis was voorgelegd overeenkomstig artikel
326 van het voormelde koninklijk besluit';
Dat de dienst voor uitkeringen immers geoordeeld heeft dat de voorgestelde
maandelijkse terugbetalingen ontoereikend waren en gevraagd heeft om de
schuldenaar een nieuwe schuldbekentenis voor te leggen met het voorstel om
maandelijks ten minste 123,95 euro (5.000 BEF) terug te betalen;
Dat, hoewel [eiseres] dit voorstel daadwerkelijk aan de verzekerde heeft voorgelegd, uit het gebrek aan enig antwoord van laatstgenoemde niet kan worden afgeleid dat de termijn van zes maanden tussen de verzending van het nieuwe
voorstel en de betekenis van het vonnis voortvloeit uit de wil om een minnelijke
schikking te treffen;
Dat uit het dossier duidelijk blijkt dat de verzekerde geen akkoord wou bereiken maar enkel vertragingsmanoeuvres gebruikte om de gedwongen tenuitvoerlegging te voorkomen;
Dat, immers, de betrokkene, na geen enkel gevolg te hebben gegeven aan het
voorstel om 123,95 euro per maand terug te betalen, zich onder druk van de bete-
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kening bij de mutualiteit heeft gemeld met het voorstel om 61,97 euro (2.500
BEF) per maand terug te betalen;
Dat dit voorstel voor maandelijkse terugbetalingen overeenkwam met de helft
van de door [verweerder] vastgestelde grens, maar door de mutualiteit niettemin
aanvaard werd en dat de gerechtsdeurwaarder de gerechtelijke verkoop na een
eerste storting heeft opgeschort;
Dat dit akkoord evenwel niet vóór 23 april 1997 aan de dienst voor uitkeringen
is voorgelegd en dus niet geldig was zolang er geen akkoord met laatstgenoemde
was bereikt overeenkomstig voormeld artikel 326;
Dat, zoals de rechtbank in het beroepen vonnis voorts vermeldde, enkel een
bedrag van 939,52 euro van het onverschuldigde totaalbedrag van 48.002,80
euro (1.936.428 BEF) vóór het overlijden van de schuldenaar teruggevorderd
kon worden;
Dat het akkoord van de dienst voor uitkeringen, dat het bij brief van 30 mei
1997 gaf, de termijn van de terugvordering, die op de datum van het vonnis van
2 mei 1995 is ingegaan en tot 2 mei 1997 is blijven lopen, niet heeft kunnen verlengen;
Dat de termijn van twee jaar, op de datum van dat akkoord, dus verstreken was
en niet meer verlengd kon worden;
Dat dit de reden is waarom de eerste rechter, terecht, geen rekening heeft gehouden met die tweede brief van 30 mei 1997;
[...] Dat [eiseres] de terugvordering van de ten onrechte betaalde prestaties niet
met de vereiste spoed heeft verricht, waarbij spoed omschreven moet worden als
'de snelheid waarmee een taak wordt uitgevoerd, de haast, de ijver'".
Grieven
Krachtens artikel 326 van het in het middel bedoelde koninklijk besluit van 3
juli 1996, begint de termijn van twee jaar waarover de verzekeringsinstelling beschikt om het onverschuldigd betaalde terug te vorderen in de bij artikel 325, d),
van datzelfde koninklijk besluit bepaalde gevallen, te lopen vanaf de kennisname, door de verzekeringsinstelling, van de rechterlijke beslissing waarbij ze een
terugbetaling toegewezen krijgt, en kan deze verlengd worden wanneer bij een
akkoord tussen de verzekeringsinstelling en de schuldenaar bepaald is dat de terugbetaling over een langere periode zal lopen.
Wanneer het ten onrechte betaalde uitkeringen betreft, moet dat akkoord weliswaar door verweerders dienst voor uitkeringen goedgekeurd worden, maar uit de
tekst van die bepaling blijkt niet dat de goedkeuring binnen de termijn van twee
jaar gegeven moet worden. Het is noodzakelijk maar voldoende dat de overeenkomst tussen de verzekeringsinstelling en de schuldenaar van het onverschuldigd
betaalde gesloten wordt binnen de termijn van twee jaar, dat de verzekeringsinstelling binnen die termijn de goedkeuring van de dienst voor uitkeringen gevraagd heeft en dat die goedkeuring gegeven wordt, al gebeurt dit na de termijn
van twee jaar. In dat geval bekrachtigt die goedkeuring de overeenkomst met terugwerkende kracht op de datum waarop ze werd gesloten en moet met die overeenkomst rekening worden gehouden in de beslissing of de verzekeringsinstel-
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ling de niet teruggevorderde, onverschuldigde betalingen al dan niet als administratiekosten moet boeken.
Het arrest, dat vaststelt dat de termijn van twee jaar liep tot 2 mei 1997, dat er
tussen eiseres en wijlen G. V. een akkoord over een aanzuiveringsplan was bereikt en dat dit akkoord op 23 april 1997 aan de dienst voor uitkeringen is voorgelegd en, ten slotte, dat dit is goedgekeurd bij brief van 30 mei 1997, maar beslist dat de eerste rechter met die goedkeuring terecht geen rekening gehouden
heeft, op grond dat deze pas na het verstrijken van de termijn van twee jaar is gegeven, schendt de artikelen 325, d), 326 en 327 van het koninklijk besluit van 3
juli 1996.
III. Beslissing van het Hof
Eerste middel
Over de door verweerder tegen het middel opgeworpen grond van niet-ontvankelijkheid : het middel is nieuw:
Verweerder betoogt dat het middel nieuw is omdat niet eiseres maar hijzelf het
aan de feitenrechter heeft voorgelegd.
Het middel is niet nieuw aangezien het aan de feitenrechter is voorgelegd door
een van de partijen, ongeacht welke.
De grond van niet-ontvankelijkheid kan niet worden aangenomen.
De gegrondheid van het middel
In zijn oorspronkelijke versie bepaalde artikel 327 van het koninklijk besluit
van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering
voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, in
het eerste lid, dat de ten onrechte betaalde prestaties die nog niet teruggevorderd
zijn, bij afloop van de termijnen bepaald in artikel 326 door de verzekeringsinstelling afgeschreven dienen te worden door ze te boeken als administratiekosten, en, in het tweede lid, dat laatstgenoemde evenwel van die boeking ontslagen
is indien de drie, daarin opgesomde voorwaarden vervuld zijn.
In zijn oorspronkelijke versie bepaalde artikel 326, eerste lid, c), van datzelfde
besluit, dat de terugvordering van de ten onrechte betaalde prestaties door de verzekeringsinstelling gedaan wordt binnen een termijn van twee jaar, met ingang
van de datum van de uitspraak van de in artikel 325, d), bedoelde eindbeslissing,
die haar, zoals te dezen, een definitieve of voorlopige terugbetaling of schadeloosstelling toekent.
Het tweede lid van dat artikel bepaalt dat die termijn evenwel verlengd kan
worden wanneer bij een akkoord tussen de verzekeringsinstelling en de schuldenaar bepaald is dat de terugbetaling over een langere periode zal lopen.
Volgens het derde lid dient het akkoord door de dienst voor uitkeringen goedgekeurd te zijn wanneer het ten onrechte uitbetaalde uitkeringen betreft en verstrijkt de termijn in dat geval na verloop van de aldus vastgestelde periode.
Die bepalingen schrijven niet voor dat de goedkeuring van de dienst voor uitkeringen gegeven moet worden binnen de in artikel 326, eerste lid, c), bepaalde
termijn van twee jaar; indien die goedkeuring, zelfs nog na het verstrijken van
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die termijn, gegeven wordt, heeft zij de in artikel 326, derde lid, bedoelde gevolgen.
Het arrest dat geen rekening wil houden met de goedkeuring die de dienst voor
uitkeringen op 30 mei 1997 gegeven heeft aan het tussen eiseres en de schuldenaar gesloten akkoord over het aanzuiveringsplan van de ten onrechte betaalde
uitkeringen, en dat de vordering van eiseres om haar te ontslaan van de boeking,
als administratiekosten, van de niet van de schuldenaar teruggevorderde, ten onrechte betaalde uitkeringen, bijgevolg verwerpt, door vast te stellen dat "de termijn voor de terugvordering [...] van [de] onverschuldigd betaalde uitkeringen
[...] tot 2 mei 1997 is blijven lopen", dat "[het] voorstel van maandelijkse terugbetalingen [...] [van] de verzekerde [...] [dat] door [eiseres] aanvaard werd, niet
vóór 23 april 1997 aan de dienst voor uitkeringen is voorgelegd", dat "het akkoord van [die] dienst [...] bij brief van 30 mei 1997 [is] gegeven" en oordeelt
dat "de termijn van twee jaar, op de datum van dat akkoord, dus verstreken was
en niet meer verlengd kon worden, [...] en dat dit de reden is waarom de eerste
rechter [er], terecht, geen rekening [mee] heeft gehouden", schendt de voormelde
artikelen 326 en 327.
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 Arbeidshof te Luik.
8 mei 2006 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Echement, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Gosseries – Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Draps en van Eeckhoutte.

Nr. 261
3° KAMER - 8 mei 2006

1º ARBEIDSONGEVAL — OVERHEIDSPERSONEEL. BIJZONDERE REGELS ARBEIDSRECHTBANK - BEVOEGDHEID - VOLSTREKTE BEVOEGDHEID - GRENZEN - GETROFFENE BEPALINGEN DIE HET STATUUT REGELEN - TOEPASSING
2º ARBEIDSONGEVAL — RECHTSPLEGING — ALGEMEEN - BEVOEGDHEID VOLSTREKTE BEVOEGDHEID - ARBEIDSRECHTBANK - GRENZEN - OVERHEIDSPERSONEEL.
BIJZONDERE REGELS - GETROFFENE - BEPALINGEN DIE HET STATUUT REGELEN - TOEPASSING
3º BEVOEGDHEID EN AANLEG — BURGERLIJKE ZAKEN — BEVOEGDHEID
— VOLSTREKTE BEVOEGDHEID (MATERIËLE. PERSOONLIJKE) -
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ARBEIDSRECHTBANK - GRENZEN - ARBEIDSONGEVAL - OVERHEIDSPERSONEEL. BIJZONDERE
REGELS - GETROFFENE - BEPALINGEN DIE HET STATUUT REGELEN - TOEPASSING
4º BEVOEGDHEID EN AANLEG — BURGERLIJKE ZAKEN — SOCIAAL
PROCESRECHT (BIJZONDERE REGELS) - BEVOEGDHEID - VOLSTREKTE
BEVOEGDHEID - ARBEIDSRECHTBANK - GRENZEN - ARBEIDSONGEVAL - OVERHEIDSPERSONEEL.
BIJZONDERE REGELS - GETROFFENE - BEPALINGEN DIE HET STATUUT REGELEN - TOEPASSING
1º, 2º, 3º en 4º De arbeidsrechtbank neemt geen kennis van de geschillen die geen
betrekking hebben op de toepassing van de wet betreffende de preventie van of de
schadevergoeding voor arbeidsongevallen en voor ongevallen op de weg naar en van
het werk in de overheidssector, maar die betrekking hebben op de toepassing van de
bepalingen die het statuut van de getroffene van een van de voormelde ongevallen
regelt1. (Art. 19, Arbeidsongevallenwet Overheidspersoneel; Artt. 9, tweede lid, 556,
tweede lid, en 579, 1°, Ger.W.)
(FRANSE GEMEENSCHAP VAN BELGIË T. M.)

ARREST (vertaling)
(A.R. S.05.0028.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, dat op 13 mei 2004 is gewezen
door het Arbeidshof te Luik.
Raadsheer Daniel Plas heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
II. Cassatieiddelen
De eiseres voert in haar verzoekschrift volgend middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 19 van de wet van 3 juli 1967 betreffende de preventie van of de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van
het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector;
- de artikelen 9, 556, 579, 1°, 1042 en 1068 van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen en redenen
Het bestreden arrest veroordeelt eiseres, met bevestiging van het beroepen
vonnis, om aan verweerster het verschil tussen de ontvangen wedde en 100 pct.
van de laatste activiteitswedde voor de periode van 1 september 1993 tot 30 november 1997 te betalen en om de interest op de achterstallige bezoldigingen te
betalen, op grond van alle redenen die thans als volledig weergegeven worden
beschouwd, en meer bepaald op de volgende redenen:
"a) de administratieve gezondheidsdienst heeft op 4 september 1995 een beslissing ter kennis gebracht, waarbij de dienst besliste dat (verweerster) niet voldeed aan de voorwaarden om wegens gezondheidsredenen tot het vervroegd pensioen te worden toegelaten, maar niet bij machte was om haar functies uit te oefenen en vanaf 4 september 1995 kon worden overgeplaatst naar een andere
functie die met haar ziekte verenigbaar was. Die functie diende door de arbeids1 Cass., 13 dec. 2004, A.R. S.03.0071.F, nr. 608.
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geneeskundige dienst worden bepaald.
b) Op 12 november 1997 heeft de administratieve gezondheidsdienst beslist
dat (verweerster) definitief op vervroegd pensioen kon worden gesteld. Dat pensioen is op 1 december 1997 ingegaan.
c) Voor zover geen enkele overplaatsing heeft plaatsgevonden of enig ander
voorstel in die zin is gedaan, meent (verweerster) dat haar afwezigheden na de
consolidatiedatum het gevolg zijn van het ongeval van 18 september 1990 en
heeft zij derhalve verzocht om toepassing van artikel 15 van het koninklijk besluit van 1 juni 1964 en heeft zij de ontvangst van 100 pct. van haar wedde gevorderd, aangezien zij met onbeperkt verlof was gegaan.
d) Zij beroept zich eveneens op artikel 15 van het koninklijk besluit van 13 november 1967, dat bepaalt dat de wegens ziekte of gebrekkigheid in disponibiliteit
gestelde ambtenaar recht heeft op een wachtgeld dat gelijk is aan het bedrag van
zijn laatste activiteitswedde indien de kwaal waaraan hij lijdt als een ernstige en
langdurige ziekte of gebrekkigheid wordt erkend.
e) Ter toepassing van het statuut van het onderwijzend personeel is er op 15 januari 1974 een koninklijk besluit genomen dat het probleem van het verlof wegens ziekte en gebrekkigheid regelt.
f) Krachtens artikel 15 van dat koninklijk besluit wordt het ziekte- en gebrekkigheidsverlof zonder tijdsbeperking toegestaan naar aanleiding van een arbeidsongeval, een ongeval op de weg van en naar het werk of van een beroepsziekte.
g) Het decreet van 4 februari 1997 van (eiseres), dat in het Belgisch Staatsblad
van 6 februari 1997 bekend is gemaakt, heeft die bepaling vervangen en stelt het
aantal verlofdagen wegens ziekte en gebrekkigheid voor het definitief benoemde
personeel vast en heeft dezelfde draagwijdte als het voorgaande koninklijk besluit.
h) Uit het deskundigenverslag volgt dat men het erover eens was geworden dat
(verweerster) niet bij machte was om haar gewone werk te verrichten maar dat
haar andere taken konden worden toevertrouwd.
i) Samen met de eerste rechters moet worden erkend dat de afwezigheid van
(verweerster) wegens ziekte of gebrekkigheid vanaf 1 september 1993 wel degelijk het gevolg is van het arbeidsongeval van 18 september 1990 en als dusdanig
vergoed moet worden (zie in die zin Arbh. Luik, 8e k., 12 maart 1998, A.R. nr.
25.330/96).
j) Verweerster heeft bijgevolg recht op het behoud van de laatste activiteitswedde voor de periode van 1 september 1993 tot 30 november 1997.
Het vonnis moet wat dat betreft dus bevestigd worden.
(...)
In zoverre het achterstallige bezoldigingen betreft, moeten deze ten laste van
(eiseres) blijven, zoals de eerste rechters beslist hebben. Dit moet dus eveneens
worden bevestigd".
Grieven
Krachtens artikel 19 van de wet van 3 juli 1967 worden alle geschillen met be-
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trekking tot de toepassing van deze wet, ook die over de vaststelling van het percentage van blijvende arbeidsongeschiktheid, verwezen naar de rechterlijke overheid die bevoegd is om kennis te nemen van de vorderingen met betrekking tot
de vergoedingen, waarin de wetgeving inzake herstel van schade uit arbeidsongevallen of uit beroepsziekten voorziet. Krachtens artikel 579, 1°, van het Gerechtelijk Wetboek neemt de arbeidsrechtbank kennis van de vorderingen betreffende de vergoeding van schade voortkomende uit arbeidsongevallen, uit ongevallen op de weg van en naar het werk en uit beroepsziekten. In hoger beroep
neemt het arbeidshof hiervan kennis, met toepassing van, met name, de artikelen
1042 en 1068 van dat wetboek. De sociale gerechten kunnen krachtens de artikelen 9 en 556 van het Gerechtelijk Wetboek van geen andere geschillen kennisnemen.
De vordering die strekt tot betaling van achterstallige bezoldigingen en interesten op die bezoldigingen, en die gegrond is op het administratief statuut van verweerster en meer bepaald op de artikelen 15 van het koninklijk besluit van 15 januari 1974 dat genomen werd ter toepassing van artikel 160 van het koninklijk
besluit van 22 maart 1969 tot vaststelling van het statuut van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel, van het opvoedend hulppersoneel, van het paramedisch personeel der inrichtingen van kleuter-, lager, gespecialiseerd, middelbaar, technisch, kunst- en normaalonderwijs van de Staat, alsmede der internaten
die van deze inrichtingen afhangen en van de leden van de inspectiedienst die belast is met het toezicht op deze inrichtingen, vervolgens 9 van het decreet van de
Franse Gemeenschap van 4 februari 1997 houdende de regeling inzake verlof en
disponibiliteit wegens ziekte en gebrekkigheid van sommige leden van het onderwijspersoneel, is geen geschil die betrekking heeft op de vergoedingen waarin
de wetgeving inzake herstel van schade uit arbeidsongevallen of uit beroepsziekten voorziet. De arbeidsrechtbank en het arbeidshof zijn bijgevolg niet bevoegd
om ervan kennis te nemen.
Het bestreden arrest, dat beslist dat verweerster, met toepassing van artikel 15
van het koninklijk besluit van 15 januari 1974 en van het decreet van 4 februari
1997, recht heeft op het behoud van de laatste activiteitswedde voor de periode
van 1 september 1993 tot 30 november 1997, en eiseres veroordeelt om achterstallige bezoldigingen verhoogd met de interest op die achterstallige bezoldigingen te betalen, schendt bijgevolg de in het middel bedoelde wetsbepalingen.
III. Beslissing van het Hof
Over de door verweerster tegen het middel opgeworpen grond van niet-ontvankelijkheid, afgeleid uit artikel 1080 van het Gerechtelijk Wetboek:
Het middel, dat het arbeidshof verwijt zich ten onrechte bevoegd te hebben
verklaard om kennis te nemen van de vordering, hoefde niet te verwijzen naar de
wetsbepalingen waarop het arbeidshof, zij het ten onrechte, zijn bevoegdheid had
kunnen gronden.
De grond van niet-ontvankelijkheid kan niet worden aangenomen.
De gegrondheid van het middel
Krachtens artikel 19 van de wet van 3 juli 1967 betreffende de preventie van
of de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar
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en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector, worden alle geschillen met betrekking tot de toepassing van deze wet, ook die over de vaststelling van het percentage van blijvende arbeidsongeschiktheid, verwezen naar de
rechterlijke overheid die bevoegd is om kennis te nemen van de vorderingen met
betrekking tot de vergoedingen, waarin de wetgeving inzake herstel van schade
uit arbeidsongevallen of uit beroepsziekten voorziet.
Krachtens artikel 579, 1°, van het Gerechtelijk Wetboek, neemt de arbeidsrechtbank kennis van de vorderingen betreffende de vergoeding van schade
voortkomende uit arbeidsongevallen, uit ongevallen op de weg van en naar het
werk en uit beroepsziekten.
Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat het geschil, in
hoger beroep, betrekking had op de vordering tot veroordeling van eiseres tot betaling van achterstallige bezoldigingen en van interesten op die achterstallige bezoldigingen, en dat verweerder die vordering grondde op bepalingen die haar administratief statuut regelen en niet op de bepalingen van de wet van 3 juli 1967
of op een andere wetsnorm die de schade uit arbeidsongevallen en beroepsziekten herstelt.
De vordering heeft bijgevolg geen betrekking op de vergoedingen waarin de
wetgeving inzake herstel van die schade voorziet.
Het arrest, dat eiseres veroordeelt tot betaling van de achterstallige bezoldigingen en van de interest daarop, schendt derhalve de in het middel aangegeven
wettelijke bepalingen.
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 Arbeidshof te Brussel.
8 mei 2006 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Echement, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Plas – Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advocaat-generaal –
Advocaten: mrs. Draps en Kirkpatrick.

Nr. 262
3° KAMER - 8 mei 2006

1º PENSIOEN — WERKNEMERS - BUITENLANDS VOORDEEL - CUMULATIE ONVERSCHULDIGDE BETALING - TERUGVORDERING - VERJARING - AANVANG - KENNISGEVING UITBETALINGSINSTELLING
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2º VERJARING — BURGERLIJKE ZAKEN — TERMIJNEN (AARD. DUUR.
AANVANG. EINDE) - AANVANG - PENSIOEN - WERKNEMERS - BUITENLANDS VOORDEEL CUMULATIE - ONVERSCHULDIGDE BETALING - TERUGVORDERING - KENNISGEVING UITBETALINGSINSTELLING
3º TERUGVORDERING VAN HET ONVERSCHULDIGD BETAALDE - PENSIOEN WERKNEMERS - BUITENLANDS VOORDEEL - CUMULATIE - ONVERSCHULDIGDE BETALING TERUGVORDERING - VERJARING - AANVANG - KENNISGEVING - UITBETALINGSINSTELLING
1º, 2º en 3º Wanneer de onverschuldigde betaling van het rustpensioen van de werknemer
haar oorsprong vindt in een buitenlands voordeel, verjaart de rechtsvordering tot
terugvordering van de uitbetalingsinstelling, de enige die bevoegd is om het
onverschuldigd betaalde terug te vorderen, door verloop van zes maanden te rekenen
van de kennisgeving aan de uitbetalingsinstelling van de beslissing waarbij het
voormelde voordeel wordt toegekend; opdat de verjaringstermijn van zes maanden
ingaat, moet de instelling waaraan kennis gegeven werd van de beslissing tot toekenning
van het buitenlands voordeel waaruit het onverschuldigd betaalde voortvloeit, bijgevolg
de instelling zijn die de betaling heeft verricht die wegens die toekenning onverschuldigd
is gebleken, en niet de instelling die het buitenlands voordeel heeft uitbetaald1. (Art. 21,
§2, eerste lid, en §3, tweede lid, Wet 13 juni 1966 betreffende de rust- en
overlevingspensioenen voor arbeiders, bedienden, zeevarenden onder Belgische vlag,
mijnwerkers en vrijwillig verzekerden)
(B. T. R.V.P.)

ARREST (vertaling)
(A.R. S.05.0092.F)

I. Rechtspleging voor het Hof
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, dat op 19 april 2005 is gewezen
door het Arbeidshof te Luik.
Raadsheer Philippe Gosseries heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
II. Casssatiemiddel
Eiser voert in zijn verzoekschrift volgend middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 21, §2 en 3, eerste, tweede en derde lid, en inzonderheid tweede lid,
van de wet van 13 juni 1966 betreffende de rust- en overlevingspensioenen voor
arbeiders, bedienden, zeevarenden onder Belgische vlag, mijnwerkers en vrijwillig verzekerden;
- artikelen 1235, eerste lid, en 1376 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het arrest verwerpt de exceptie van de verjaring die eiser had opgeworpen tegen verweerders rechtsvordering tot terugvordering van het onverschuldigd betaalde, en zegt voor recht dat artikel 21, §3, tweede lid, van de wet van 13 juni
1966 (betreffende het rustpensioen voor arbeiders en bedienden) te dezen niet
van toepassing is, maar dat enkel de bij het derde lid van de derde paragraaf be1 Zie Cass., 14 dec. 1998, A.R. S.98.0002.N, nr. 518; 3 nov. 2003, A.R. S.03.0045.N, nr. 549.
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paalde verjaring eventueel kon worden toegepast, op de volgende gronden:
"Artikel 21, §2, van de wet van 13 juni 1966 bepaalt dat enkel de uitbetalingsinstelling bevoegd is om het onverschuldigde terug te vorderen en dat die instelling haar beslissing aan de gerechtigde moet betekenen;
Artikel 21, §3, eerste lid, van die wet bepaalt dat: 'De terugvordering van de
ten onrechte uitbetaalde prestaties verjaart door verloop van zes maanden te rekenen vanaf de datum waarop de uitbetaling is gebeurd'.
Het tweede lid bepaalt dat: 'Wanneer de buitenlandse [lees: onverschuldigde]
uitbetaling haar oorsprong vindt in de toekenning of de verhoging van een buitenlands voordeel [...], verjaart de terugvordering door verloop van zes maanden
te rekenen vanaf de datum van de beslissing die de voornoemde voordelen toekent of verhoogt';
Het derde lid, ten slotte, bepaalt dat: 'De in het eerste en in het tweede lid vastgestelde termijn wordt op vijf jaar gebracht, wanneer de onverschuldigde sommen werden verkregen door bedrieglijke handelingen of door valse of welbewust
onvolledige verklaringen. Dit geldt eveneens ten aanzien van de sommen die ten
onrechte werden uitbetaald wegens het niet afleggen, door de schuldenaar, van
een verklaring die is voorgeschreven door een wets- of verordenende bepaling of
die volgt uit een vroeger aangegane verbintenis;
[...] Opdat de rechtsvordering tot terugvordering ingesteld kan worden, moet
de betrokkene die het voordeel of de verhoging ervan geniet, en dan vooral de
uitbetalingsinstelling die een onverschuldigde betaling heeft verricht, op de
hoogte worden gebracht van de toekenning of de verhoging van een buitenlands
voordeel. Het is bijgevolg normaal dat de verjaringstermijn van zes maanden ingaat vanaf de betekening van die beslissing aan de persoon aan wie dat voordeel
of die verhoging is toegekend of vanaf de betekening van die beslissing aan de
uitbetalingsinstelling van die persoon. Het is immers die uitbetalingsinstelling
die het onverschuldigde zal moeten terugvorderen (cf. Cass., 14 december 1998,
J.T.T., 1999, 90). Er dient te worden gewezen op het feit dat het oorspronkelijk
arrest van 14 december 1998 van het Hof van Cassatie vermeldt dat 'de wetgever
met de termen 'vanaf de datum van de beslissing' bedoeld heeft dat de verjaringstermijn begint te lopen vanaf de kennisgeving van de beslissing aan de betrokkene en aan het uitbetalend organisme', en het woord "ou" uit de Franse vertaling er
niet in voorkomt.
In dit geval is de persoon die het buitenlands voordeel geniet, mevrouw V., en
is [verweerder] niet de instelling die dit voordeel uitbetaalt. Bijgevolg is de in artikel 21, §2, bedoelde uitbetalingsinstelling niet dezelfde als die welke krachtens
paragraaf 3, tweede lid, op de hoogte moest worden gebracht van het voordeel of
van de verhoging ervan. In dit geval werd [verweerder] op de hoogte gebracht
van het voordeel dat aan mevrouw V. was toegekend. Dit had evenzo goed niet
het geval kunnen zijn, indien, inzonderheid, mevrouw V. het voordeel van een
pensioen rechtstreeks had gevorderd van een land dat geen deel uitmaakte van de
Europese Unie;
[...] Gelet op die gegevens, oordeelt het [arbeids]hof dat de in paragraaf 3,
tweede lid, bedoelde verjaring geen betrekking heeft op onderhavig geval, waar-
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in de uitbetalingsinstelling die het onverschuldigde moet terugvorderen, niet die
instelling is welke op de hoogte moet worden gebracht van de toekenning of van
de verhoging van het buitenlands voordeel en de gerechtigde die het onverschuldigd betaalde heeft ontvangen, niet de persoon is aan wie het buitenlands voordeel was verschuldigd of toegekend. Om de door de wetgever ongewenste incoherentie te vermijden, moet de toepassing van paragraaf 3, tweede lid, voor een
hypothese die daarin niet voorzien is, worden verworpen.
Grieven
Het arrest oordeelt aldus dat de verjaringstermijn van zes maanden, te rekenen
vanaf de betekening van de beslissing die geen verband houdt met de betrokkene
en met de uitbetalingsinstelling (artikel 21, §3, tweede lid) niet van toepassing is
op de door verweerder tegen eiser ingestelde rechtsvordering tot terugvordering,
aangezien de betrokkene die het buitenlands voordeel geniet, te dezen mevouw
V., eisers echtgenote, is, en dat verweerder niet de instelling is die dit voordeel
uitbetaalt.
Met andere woorden, de verjaring bedoeld in paragraaf 3, tweede lid, van artikel 21 van de wet van 13 juni 1966, zou niet van toepassing zijn op verweerders
rechtsvordering tot terugvordering van het onverschuldigde (artikelen 1235, eerste lid, en 1376 van het Burgerlijk Wetboek), aangezien de uitbetalingsinstelling
die op de hoogte moet worden gebracht van de beslissing die een buitenlands
voordeel toekent, niet de uitbetalingsinstelling zou zijn die het onverschuldigde
moet terugvorderen, maar de uitbetalingsinstelling van het buitenlands voordeel
dat bedoeld wordt in de tweede paragraaf van voormeld artikel 21.
Die overwegingen lijken onjuist. De vermelding in artikel 21, §3, tweede lid,
dat "wanneer de [onverschuldigde] uitbetaling haar oorsprong vindt in de toekenning of de verhoging van een buitenlands voordeel, de terugvordering door verloop van zes maanden verjaart te rekenen vanaf de [kennisgeving] van de beslissing die de voornoemde voordelen toekent of verhoogt" aan de betrokkene en
aan de uitbetalingsinstelling, betreft duidelijk niet de in paragraaf 2 bedoelde
buitenlandse instelling die de voormelde voordelen heeft uitbetaald en die ze niet
terug hoeft te vorderen, maar de Belgische instelling, te dezen verweerder, die eiser pensioenen heeft uitbetaald en die het recht heeft een rechtsvordering tot terugvordering in te stellen, gelet op de buitenlandse voordelen die hem of zijn
echtgenote zijn toegekend, waarbij die voordelen, hypothetisch gesproken, niet
gecumuleerd mogen worden met alle pensioenen of met een gedeelte van de pensioenen die door verweerder zijn uitbetaald.
In die zin is de onverschuldigde uitbetaling die eiser ten gunste van verweerder
heeft verricht en die aanleiding heeft gegeven tot de in artikel 21, §3, tweede lid,
bedoelde rechtsvordering tot terugvordering, te wijten aan de voordelen die aan
eisers echtgenote zijn toegekend en is hij de persoon waarop de rechtsvordering
van de uitbetalingsinstelling betrekking heeft.
Te dezen stelt het arrest vast dat:
- de Nederlandse instelling die aan mevrouw V., echtgenote van eiser, een pensioen ten laste van Nederland heeft toegekend, beweert zijn beslissing op 2 februari 2001 aan eiser te hebben bekendgemaakt, en dat dit met name is aange-
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toond door het feit dat verweerder zijn datumstempel van 20 februari 2001 heeft
aangebracht op de poststukken van de instelling van Utrecht;
- [verweerder] op 26 november 2001 zijn beslissing aan [eiser] bekend heeft
gemaakt om vanaf 1 november 2001 het pensioen voor gezinnen te verminderen,
omdat er aan zijn echtgenote een pensioen ten laste van Nederland was toegekend, en hij [eiser en zijn echtgenote] ter kennis heeft gebracht dat zij een te veel
ontvangen bedrag van 1.374,35 euro dienden terug te betalen,
en dat die beslissingen betwist zullen worden.
Uit de hierboven vermelde overwegingen volgt dat het arrest, dat ontkent dat
verweerders rechtsvordering tot terugvordering verjaard was wegens het verstrijken van meer dan zes maanden sinds de kennisgeving aan verweerder van de beslissing waarbij aan eisers echtgenote een pensioen werd toegekend, op grond
dat de verjaring van zes maanden, bepaald in artikel 21, tweede lid, §3, van artikel 21 van de wet van 13 juni 1966, te dezen niet van toepassing zou zijn, is niet
naar recht verantwoord (schending van de in de aanhef van het middel aangegeven wetsbepalingen, en meer bepaald van voormeld artikel 21, §3, tweede lid).
III. Beslissing van het Hof
Artikel 21, §2, eerste lid, van de wet van 13 juni 1966 betreffende de rust- en
overlevingspensioenen voor arbeiders, bedienden, zeevarenden onder Belgische
vlag, mijnwerkers en vrijwillig verzekerden, bepaalt dat, wanneer een prestatie
onverschuldigd werd betaald, enkel de uitbetalingsinstelling bevoegd is om het
onverschuldigde terug te vorderen.
Krachtens artikel 21, §3, tweede lid, van die wet, wanneer de onverschuldigde
uitbetaling haar oorsprong vindt in de toekenning of de verhoging van een buitenlands voordeel, verjaart de terugvordering door verloop van zes maanden te
rekenen van de kennisgeving aan de uitbetalingsinstelling van de beslissing die
de voornoemde voordelen toekent of verhoogt.
Opdat de verjaringstermjn van zes maanden ingaat, moet, in de zin van die bepalingen, de instelling waaraan kennis gegeven werd van de beslissing tot toekenning of verhoging van het buitenlands voordeel waaruit het onverschuldigd
betaalde voortvloeit, de instelling zijn die de betaling heeft verricht die wegens
die toekenning of verhoging onverschuldigd is gebleken, en niet de instelling die
het buitenlands voordeel heeft uitbetaald.
Het arrest, dat vaststelt dat "[verweerder] op 26 november 2001 [eiser] zijn beslissing bekend heeft gemaakt om vanaf 1 november 2001 het pensioen voor gezinnen te verminderen, omdat er aan zijn echtgenote een pensioen ten laste van
Nederland was toegekend en hij [eiser en zijn echtgenote ter kennis heeft gebracht dat zij een te veel ontvangen bedrag van 1.374,35 euro dienden terug te
betalen", maar oordeelt dat "de in artikel 21, §2, bedoelde uitbetalingsinstelling
niet dezelfde is als die welke krachtens paragraaf 3, tweede lid, op de hoogte
moest worden gebracht van het voordeel of van de verhoging ervan" en dat "de
uitbetalingsinstelling die het onverschuldigd betaalde moet terugvorderen, niet
die is welke op de hoogte moest worden gebracht van de toekenning of verhoging van het buitenlands voordeel", verantwoordt zijn beslissing dat artikel 21,
§3, tweede lid, "te dezen niet van toepassing is", niet naar recht.
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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.
Gelet op artikel 1017, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, veroordeelt
verweerder in de kosten.
Verwijst de zaak naar het Arbeidshof te Brussel.
8 mei 2006 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Echement, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Gosseries – Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advocaat-generaal – Advocaat: mr. De Bruyn.

Nr. 263
2° KAMER - 9 mei 2006

1º HELING - WITWASSEN VAN VERMOGENSVOORDELEN - VOORWERP - GEVOLG
2º HELING - WITWASSEN VAN VERMOGENSVOORDELEN - DELICTOMSCHRIJVING - ARTIKEL 6.3.A,
E.V.R.M. - ARTIKEL 14.3.A I.V.B.P.R. - VEREISTE - VASTSTELLEN VAN DE BESTANDDELEN GRENZEN - PRECISERING VAN HET BASISMISDRIJF
3º RECHT VAN VERDEDIGING — STRAFZAKEN - ARTIKEL 6.3.A, E.V.R.M. ARTIKEL 14.3.A I.V.B.P.R. - HELING - WITWASSEN VAN VERMOGENSVOORDELEN DELICTOMSCHRIJVING - VEREISTE - VASTSTELLEN VAN DE BESTANDDELEN - GRENZEN PRECISERING VAN HET BASISMISDRIJF
4º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.3 - ARTIKEL 6.3.A - RECHT VAN VERDEDIGING - WITWASSEN
VAN VERMOGENSVOORDELEN - DELICTOMSCHRIJVING - VEREISTE - VASTSTELLEN VAN DE
BESTANDDELEN - GRENZEN - PRECISERING VAN HET BASISMISDRIJF
5º RECHTEN VAN DE MENS — INTERNATIONAAL VERDRAG
BURGERRECHTEN EN POLITIEKE RECHTEN - ARTIKEL 14.3.A I.V.B.P.R. RECHT VAN VERDEDIGING - WITWASSEN VAN VERMOGENSVOORDELEN - DELICTOMSCHRIJVING VEREISTE - VASTSTELLEN VAN DE BESTANDDELEN - GRENZEN - PRECISERING VAN HET
BASISMISDRIJF

1º, 2º, 3º, 4º en 5º Het witwasmisdrijf van artikel 505, eerste lid, 3° en 4°, Strafwetboek
heeft tot voorwerp het verhelen van onrechtmatig verkregen vermogensvoordelen door
het plegen van een misdrijf en niet dit basismisdrijf zelf. Aan de vereisten van de artikelen
6.3.a E.V.R.M. en 14.3.a I.V.B.P.R. is voldaan wanneer dit witwasmisdrijf nauwkeurig
wordt omschreven, waaronder de illegale oorsprong van die vermogensvoordelen en de
kennis hiervan door de dader, zonder dat het basismisdrijf zelf hoeft te worden
omschreven of zelfs dat opgave ervan moet worden gedaan1.
1 Zie Cass., 9 juni 1999, A.R. P.99.0231.F, nr. 340; 21 juni 2000, A.R. P.99.1285.F, P.00.0351.F en
P.00.0856.F, nr. 387.
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(B. T. L. e.a.)

ARREST
(A.R. P.06.0242.N)

I. Rechtspleging voor het Hof
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te Antwerpen, correctionele kamer, van 3 januari 2006.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, vier middelen aan.
Raadsheer Dirk Debruyne heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. Beslissing van het Hof
Beoordeling
(...)
Eerste middel
Eerste onderdeel
2. Het witwasmisdrijf van artikel 505, eerste lid, 3° en 4°, Strafwetboek heeft
tot voorwerp het verhelen van onrechtmatig verkregen vermogensvoordelen door
het plegen van een misdrijf en niet dit basismisdrijf zelf.
Aan de vereisten van de artikelen 6.3.a EVRM en 14.3.a IVBPR is voldaan
wanneer nauwkeurig dit witwasmisdrijf wordt omschreven, waaronder de onrechtmatige oorsprong van die vermogensvoordelen en de kennis hiervan door
de dader, zonder dat het basismisdrijf zelf hoeft te worden omschreven of zelfs
dat opgave ervan moet worden gedaan.
Het onderdeel faalt naar recht.
(...)
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
9 mei 2006 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:
de h. Debruyne – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslager, advocaat-generaal – Advocaat: mr. B. Spriet, Turnhout.

Nr. 264
2° KAMER - 9 mei 2006

1º VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE —
STRAFZAKEN - GEWETTIGDE VERDENKING - VERZOEK GESTEUND OP HET BEWEERD ONWETTIG
KARAKTER VAN EEN BESLISSING TOT DELEGATIE VAN EEN RECHTER - REDEN DIE HET HOF
VERPLICHT DE WETTIGHEID VAN DE DELEGATIE TE BEOORDELEN - ONMOGELIJKHEID VOOR HET HOF
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ONTVANKELIJKHEID VAN HET VERZOEK
2º VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE —
STRAFZAKEN - GEWETTIGDE VERDENKING - VERZOEK GESTEUND OP GRIEVEN DIE GEEN
NAUWKEURIGE EN OBJECTIEVE GEGEVENS INHOUDEN - ONTVANKELIJKHEID
1º Kennelijk niet ontvankelijk is het verzoek tot verwijzing van een hof van beroep naar een
ander dat aanvoert dat het hof van beroep, waarvan de onttrekking is gevraagd, niet
meer onpartijdig is omdat de eerste voorzitter met toepassing van artikel 98 Gerechtelijk
Wetboek onwettig heeft beslist een rechter uit een rechtbank van eerste aanleg uit het
rechtsgebied van dit hof van beroep opdracht te geven om tijdelijk zijn ambt waar te
nemen in een andere rechtbank van eerste aanleg gelegen binnen dit rechtsgebied.
Deze reden verplicht het Hof immers de wettigheid van deze beslissing te beoordelen,
hoewel het Hof daarover niet kan oordelen in de procedure van verwijzing. (Artt. 542 en
545, Sv.)
2º Kennelijk niet ontvankelijk is het verzoek tot verwijzing van een rechtbank naar een
andere dat gegrond is op grieven die geen nauwkeurige en objectieve gegevens
inhouden waarvan het Hof de werkelijkheid of de gegrondheid kan nagaan1 (1). (1) (Artt.
542 en 545, Sv.)
(A. e.a.)

ARREST
(A.R. P.06.0661.N)

I. Rechtspleging voor het Hof
In een verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht vragen de eisers de verwijzing van de zaak die, na hogere beroepen tegen het vonnis van de Correctionele
Rechtbank te Brugge van 28 februari 2006, aanhangig is bij het Hof van Beroep
te Gent, naar een ander hof van beroep.
Raadsheer Jean-Pierre Frère heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. Beslissing van het Hof
Beoordeling
Het verzoek tot verwijzing voert hoofdzakelijk aan dat het Hof van Beroep te
Gent niet meer onpartijdig is omdat zijn eerste voorzitter met toepassing van artikel 98 Gerechtelijk Wetboek onwettig heeft beslist een rechter van de Rechtbank
van Eerste Aanleg te Dendermonde aan te wijzen om "bijkomend en voor de
duur van het process [zijn ambt] waar te nemen in de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brugge". Die reden verplicht het Hof de wettigheid van de voornoemde
beslissing te beoordelen. In deze procedure kan het Hof daarover niet oordelen.
Voor het overige berusten de redenen op commentaren in de pers en op de interpretatie die de verzoekers daaraan geven. Dit zijn geen nauwkeurige en objectieve gegevens waarvan het Hof de werkelijkheid of de gegrondheid kan nagaan.
Het verzoek is kennelijk niet ontvankelijk.
1 Cass., 7 jan. 1987, A.R. 5495, nr. 266; 24 jan. 2001, A.R. P.01.0048.F, nr. 44.
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Dictum
Het Hof,
Verwerpt het verzoek.
9 mei 2006 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:
de h. Frère – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslager, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. J. Fermon, Brussel, R. Jespers, Antwerpen, P. Bekaert, Brugge, T. Prakken, Amsterdam en C. Alexander, Brugge.

Nr. 265
2° KAMER - 10 mei 2006

1º STRAF — GELDBOETE EN OPDECIEMEN - OPDECIEMEN - VERHOGING VAN DE
GELDBOETE - BEREKENINGSWIJZE
2º CASSATIE — VERNIETIGING. OMVANG — STRAFZAKEN —
STRAFVORDERING — BEKLAAGDE EN VERDACHTE - GELDBOETE OPDECIEMEN - ONWETTIGHEID - GEVOLG
3º VERWIJZING NA CASSATIE — STRAFZAKEN - GELDBOETE - OPDECIEMEN ONWETTIGHEID - CASSATIE ZONDER VERWIJZING - VOORWAARDE
1º Het staat aan de hoven en rechtbanken om in hun arresten en vonnissen vast te stellen
dat de geldboete die tegen de beklaagde wordt uitgesproken, met name met toepassing
van het Strafwetboek, wordt verhoogd met het getal dat in de wet is gesteld, met
vermelding van het getal dat uit die verhoging resulteert; een decime aan een bedrag
toevoegen komt neer op het verhogen van die som met een tiende van haar bedrag. (Art.
1, eerste en tweede lid, Wet 5 maart 1952, gewijzigd bij de Wet 26 juni 2000)
2º en 3º Wanneer het Hof een arrest vernietigt dat onwettig opdeciemen heeft opgelegd,
wordt de vernietiging beperkt tot dat dictum en gebeurt zij zonder verwijzing als de
toepasselijke opdeciemen met zekerheid kunnen worden bepaald op grond van de
vaststellingen van het vernietigde arrest1. (Impliciete oplossing).
(M. T. S.)

ARREST (vertaling)
(A.R. P.06.0212.F)

I. Rechtspleging voor het Hof
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 2 januari 2006 gewezen door
het Hof van Beroep te Luik, correctionele kamer.
Raadsheer Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. Beslissing van het Hof
A. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing op de strafvordering:
1 Cass., 21 maart 2001, A.R. P.00.1626.F, nr. 150.
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Over het ambtshalve aangevoerde middel van schending van artikel 1, eerste
en tweede lid, van de Wet van 5 maart 1952 betreffende de opdecimes op de
strafrechtelijke geldboeten, gewijzigd bij artikel 4 van de Wet van 26 juni 2000
betreffende de invoering van de euro in de wetgeving die betrekking heeft op
aangelegenheden als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet:
Krachtens de voormelde wettelijke bepaling, staat het aan de hoven en rechtbanken om in hun arresten of vonnissen vast te stellen dat de geldboete die tegen
de beklaagde wordt uitgesproken, met name met toepassing van het Strafwetboek, met veertig decimes wordt verhoogd, met vermelding van het getal dat uit
die verhoging resulteert.
De toevoeging van een decime aan een bedrag komt neer op het verhogen van
die som met een tiende van haar bedrag. De verhoging met veertig decimes staat
dus gelijk aan vermenigvuldigen met vijf.
Nadat het arrest de geldboete die aan eiseres wegens een misdrijf dat tussen 30
september en 11 oktober 2002 is gepleegd, heeft vastgelegd op vierhonderd euro,
vermeldt het dat die geldboete, verhoogd met veertig decimes, aldus op twintigduizend euro wordt gebracht.
De appelrechters hebben dus de geldboete met vierhonderd negentig decimes
verhoogd en niet met veertig. Zij hebben het oorspronkelijke bedrag ervan niet
met vijf maar met vijftig vermenigvuldigd, waarbij zij de wettelijke bepaling die
in het middel is aangewezen miskennen.
Voor het overige zijn de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht genomen en is de beslissing overeenkomstig de wet gewezen.
B. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing die, op de burgerlijke rechtsvordering van verweerder, uitspraak doet over
1. het beginsel van de aansprakelijkheid van eiseres:
Die voert geen middel aan.
2. de omvang van de schade:
Het arrest kent verweerder een provisionele schadevergoeding toe en bevestigt
het beroepen vonnis in zoverre het een deskundigenonderzoek heeft bevolen en
het onderzoek voor verdere behandeling sine die heeft verdaagd. Het arrest verwijst de zaak naar de eerste rechter.
Een dergelijke beslissing is geen eindbeslissing in de zin van artikel 416, eerste lid, van het Wetboek van Strafvordering en valt niet onder de gevallen die in
het tweede lid van dat artikel worden bedoeld.
Het cassatieberoep is voortijdig en dus niet ontvankelijk.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het een geldboete oplegt die na verhoging tweeduizend euro overschrijdt.
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
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Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest.
Veroordeelt eiseres in de drie vierden van de kosten van haar cassatieberoep
en laat het overige vierde ten laste van de Staat.
Zegt dat er geen grond is tot verwijzing.
10 mei 2006 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. de Codt – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal.

Nr. 266
2° KAMER - 10 mei 2006

1º TUSSENKOMST - STRAFZAKEN - VRIJWILLIGE TUSSENKOMST - ONTVANKELIJKHEID VOORWAARDEN
2º ONDERZOEKSGERECHTEN - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - TOEZICHT OP
HET VERLOOP VAN HET ONDERZOEK - VERZOEKSCHRIFT - NIET-ONTVANKELIJKHEID - GEVOLG
3º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — TERMIJNEN VOOR
CASSATIEBEROEP EN BETEKENING — STRAFVORDERING —
VOORBARIG CASSATIEBEROEP (GEEN EINDBESLISSING) - KAMER VAN
INBESCHULDIGINGSTELLING - TOEZICHT OP HET VERLOOP VAN HET ONDERZOEK - VERZOEKSCHRIFT NIET-ONTVANKELIJKHEID - GEVOLG
4º PREJUDICIEEL GESCHIL - ARBITRAGEHOF - VERPLICHTING VAN HET HOF VAN CASSATIE
- GRENZEN - VRAAG DIE STEUNT OP EEN VERKEERDE HYPOTHESE
5º GRONDWETTELIJK HOF - PREJUDICIËLE VRAAG - VERPLICHTING VAN HET HOF VAN
CASSATIE - GRENZEN - VRAAG DIE STEUNT OP EEN VERKEERDE HYPOTHESE
1º Behoudens afwijking op grond van een bijzondere wet zijn de bepalingen van het Ger.W.
betreffende de tussenkomst niet toepasselijk voor de strafrechter; daar het Sv. en de
wetten betreffende de strafrechtspleging bepalen welke partijen een vordering kunnen
instellen of tegen wie voor deze rechters een vordering kan worden ingesteld, is de
vrijwillige of gedwongen tussenkomst van een derde voor de strafrechter enkel
ontvankelijk op voorwaarde dat een bijzondere wet zulks uitdrukkelijk bepaalt of dat de
wet de strafrechter uitzonderlijk bevoegd maakt om een veroordeling, een sanctie of
enige andere maatregel tegen een derde uit te spreken1. (Artt. 2 en 812, Ger.W.)
2º en 3º Doet geen uitspraak over de regelmatigheid van het voorbereidend onderzoek of
over de ontvankelijkheid van de daarmee verbonden strafvordering en is mitsdien niet
vatbaar voor onmiddellijk cassatieberoep, het arrest dat het verzoek tot toezicht op het
onderzoek niet ontvankelijk verklaart omdat het niet werd ingediend volgens de
bepalingen van art. 136 Sv, en dat de verplichting voor de kamer van
inbeschuldigingstelling om dit toezicht uit te oefenen ervan uitgaat dat de zaak regelmatig
bij haar werd aanhangig gemaakt2. (Artt. 136, 235bis en 416, tweede lid, Sv.)
4º en 5º Het Hof van Cassatie is niet verplicht een prejudiciële vraag te stellen aan het
1 Zie Cass., 14 dec. 1983, A.R. 3142, nr. 206; 31 juli 1995, A.R. P.95.0807.F, nr. 352 en 22 jan.
2003, A.R. P.03.0081.F, nr. 52.
2 Zie Cass., 27 maart 2001, A.R. P.01.0286.N, nr. 171.
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Arbitragehof, wanneer de vraag op een verkeerde hypothese steunt, zoals de bewering
dat art. 235bis Sv. alleen aan het openbaar ministerie het recht toekent om de kamer van
inbeschuldigingstelling te verzoeken dat zij de regelmatigheid van de rechtspleging zou
nagaan en het toestaat dit toezicht aan die voormelde kamer op te leggen nadat het de
zaak daar onregelmatig heeft aanhangig gemaakt3. (Art. 26, Bijzondere Wet Arbitragehof)
(V. e.a.)

ARREST (vertaling)
(A.R. P.06.0281.F)

I. Rechtspleging voor het Hof
De cassatieberoepen zijn gericht tegen twee arresten, op 23 november 2005 en
9 januari 2006 gewezen door het Hof van Beroep te Luik, kamer van inbeschuldigingstelling.
Eiseres voert elf middelen aan in een memorie die op 28 februari 2006 aan de
griffie van het Hof is overhandigd.
Op de terechtzitting van 26 april 2006 heeft raadsheer Jean de Codt verslag
uitgebracht, heeft advocaat-generaal Raymond Loop geconcludeerd en werd de
zaak met toepassing van artikel 1107, derde lid, van het Gerechtelijk Wetboek, in
voortzetting gesteld op 10 mei 2006.
Ph. C. heeft op 3 mei 2006 op de griffie van het Hof een verzoek tot vrijwillige
tussenkomst neergelegd.
Op 8 mei 2006 heeft de griffie de nota ontvangen die door eiseres in antwoord
op de conclusie van het openbaar ministerie is opgemaakt.
II. Beslissing van het Hof
A. Over het verzoek tot vrijwillige tussenkomst:
Behoudens afwijking op grond van een bijzondere wet, zijn de bepalingen van
het Gerechtelijk Wetboek betreffende de tussenkomst niet toepasselijk voor de
strafrechter.
Het Wetboek van Strafvordering en de wetten betreffende de strafrechtspleging bepalen welke partijen een vordering kunnen instellen of tegen wie voor
deze rechters een vordering kan worden ingesteld.
Daaruit volgt dat de vrijwillige of gedwongen tussenkomst van een derde voor
de strafrechter alleen ontvankelijk is op voorwaarde dat een bijzondere wet zulks
uitdrukkelijk bepaalt of dat de wet de strafrechter uitzonderlijk bevoegd maakt
om een veroordeling, sanctie of enige andere maatregel tegen een derde uit te
spreken.
Dat is hier niet het geval.
Ofschoon hij zich burgerlijke partij heeft gesteld tegen eiseres is verzoeker
geen partij in de rechtsplegingen die door haar zijn aangebracht en waarop haar
cassatieberoepen betrekking hebben.
Het verzoek is niet ontvankelijk.
3 Zie Cass., 27 okt. 2004, A.R. P.04.0695.F, nr. 511.
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B. Over het cassatieberoep tegen het arrest van 23 november:
Het bestreden arrest verklaart het verzoek van eiseres tot toezicht op het onderzoek, niet ontvankelijk, omdat het niet werd ingediend volgens de bepalingen
van artikel 136 van het Wetboek van Strafvordering en dat de verplichting voor
de kamer van inbeschuldigingstelling om dit toezicht uit te oefenen, ervan uitgaat dat de zaak regelmatig bij haar werd aanhangig gemaakt.
Een dergelijke beslissing doet geen uitspraak over de regelmatigheid van het
voorbereidend onderzoek of over de ontvankelijkheid van de daarmee verbonden
strafvordering en is mitsdien niet vatbaar voor onmiddellijk cassatieberoep.
Het cassatieberoep is niet ontvankelijk.
Er is geen grond om acht te slaan op het zevende, achtste en elfde middel in
zoverre die kritiek oefenen op het arrest van 23 november 2005, aangezien ze
geen verband houden met de niet-ontvankelijkheid van het cassatieberoep.
Er is evenmin grond om de prejudiciële vraag te stellen aan het Arbitragehof,
die eiseres op grond van een verkeerde juridische hypothese formuleert. Immers,
in tegenstelling tot wat zij opwerpt kent artikel 235bis van het Wetboek van
Strafvordering het recht om de kamer van inbeschuldigingstelling te verzoeken
dat zij de regelmatigheid van de rechtspleging zou nagaan niet uitsluitend toe aan
het openbaar ministerie en staat het niet toe dit toezicht aan de voormelde kamer
op te leggen nadat het de zaak daar onregelmatig heeft aanhangig gemaakt.
C. Over het Cassatieberoep tegen het arrest van 9 januari 2006
Het bestreden arrest verklaart het verzet van eiseres tegen het arrest van 23 november 2005 niet ontvankelijk. De kamer van inbeschuldigingstelling heeft geoordeeld dat dit rechtsmiddel niet openstond tegen arresten gewezen op een verzoekschrift tot toezicht op het onderzoek.
Een dergelijke beslissing is geen eindbeslissing in de zin van art. 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.
Er is geen grond om acht te slaan op de overige punten van de memorie die
met de niet-ontvankelijkheid van het cassatieberoep geen verband houden.
Dictum
Het Hof
Verwerpt de cassatieberoepen en het verzoek tot vrijwillige tussenkomst.
Veroordeelt verzoeker in de kosten van zijn verzoek en eiseres in de kosten
van haar cassatieberoepen.
10 mei 2006 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. de Codt – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. S. Moureaux en P. Hubain, Brussel.

Nr. 267 - 10.5.06

HOF VAN CASSATIE

1069

Nr. 267
2° KAMER - 10 mei 2006

1º BETEKENINGEN EN KENNISGEVINGEN — ALGEMEEN - KEUZE VAN
WOONPLAATS - STRAFZAKEN - DRAAGWIJDTE
2º WOONPLAATS - KEUZE VAN WOONPLAATS - STRAFZAKEN - DRAAGWIJDTE
3º BETEKENINGEN EN KENNISGEVINGEN — ALGEMEEN - KEUZE VAN
WOONPLAATS - STRAFZAKEN - IN EERSTE AANLEG - DRAAGWIJDTE
4º WOONPLAATS - KEUZE VAN WOONPLAATS - STRAFZAKEN - IN EERSTE AANLEG DRAAGWIJDTE
5º BETEKENINGEN EN KENNISGEVINGEN — ALGEMEEN - KEUZE VAN
WOONPLAATS - STRAFZAKEN - IN EERSTE AANLEG - LATERE INSTANTIE - HOGER BEROEP GEVOLG
6º WOONPLAATS - KEUZE VAN WOONPLAATS - STRAFZAKEN - IN EERSTE AANLEG - HOGER
BEROEP - GEVOLG
1º en 2º Keuze van woonplaats gebeurt voor de tenuitvoerlegging van een akte, krachtens
art. 111 B.W. dat, wat dat betreft, toepasselijk is in strafzaken; zij heeft een specifiek
karakter en geldt voor alle aan de uitvoering van de akte verbonden gevolgen1. (Art. 111,
B.W.)
3º en 4º De keuze van woonplaats in een akte van rechtspleging in eerste aanleg geldt
voor de gehele procedure in eerste aanleg, voor de uitvoering van het vonnis dat erop
volgt en voor het instellen van het rechtsmiddel dat tegen dit vonnis wordt aangewend;
wanneer zij in een latere instantie niet is hernomen, geldt zij niet in die instantie2. (Art.
111, B.W.)
5º en 6º Wanneer keuze van woonplaats gedaan wordt in een akte van verzet die in eerste
aanleg is neergelegd en zij niet in hoger beroep wordt herhaald, geldt zij niet voor de
instantie in hoger beroep3.(Art. 111, B.W.)
(D.)

ARREST (vertaling)
(A.R. P.06.0358.F)

I. Rechtspleging voor het Hof
De cassatieberoepen zijn gericht tegen een arrest, op 13 januari 2006 gewezen
door het Hof van Beroep te Brussel, correctionele kamer.
Eiser voert twee middelen 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
Eiser werd op 10 maart 2003 door de Correctionele Rechtbank te Brussel bij
1 Zie Cass., 28 mei 1985, A.R. 9469, nr. 590; 30 mei 2003, A.R. C.00.0670.N, nr. 327.
2 Ibid.
3 Ibid.
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verstek veroordeeld tot een gevangenisstraf van zes jaar.
Bij akte van 27 mei 2003 heeft hij verzet aangetekend tegen dit vonnis met de
precisering dat hij in Zwitserland was gedomicileerd, chemin de la Troupe, 26, te
Vandoeuvres, maar dat hij keuze van woonplaats deed in het kabinet van zijn
raadsman.
Beslissend op tegenspraak over het verzet heeft de rechtbank hem bij vonnis
van 8 september 2003 tot een gevangenisstraf van zes jaar veroordeeld en heeft
zijn onmiddellijke aanhouding bevolen.
Eiser heeft op 17 september 2003 hoger beroep ingesteld tegen die beslissing
en het openbaar ministerie is hem de volgende dag daarin gevolgd.
Eiser heeft op 1 december 2003 een conclusie neergelegd voor het hof van beroep, waarin hij erop heeft gewezen dat hij in Zwitserland was gedomicilieerd,
op het hierboven gepreciseerde adres, zonder te verwijzen naar de eerdere keuze
van woonplaats.
Het hof van beroep heeft hem bij verstekarrest van 14 januari 2005 tot een gevangenisstraf van vijf jaar veroordeeld.
Dit arrest werd op 30 maart 2005 aan de Zwitserse woonplaats van eiser betekend, die op 29 april 2005 kennis heeft gekregen van die betekening.
Eiser heeft op 2 en 5 december 2005 verzet aangetekend tegen het arrest van
14 januari 2005.
Het bestreden arrest verklaart deze verzetten laattijdig en bijgevolg niet ontvankelijk.
III. Beslissing van het Hof
A. Over het cassatieberoep van 16 januari 2006:
Over het eerste middel:
Het eerste en derde onderdeel samen:
Het middel voert aan dat de betekening van het verstekarrest van 14 januari
2005 onregelmatig is aangezien dit niet gebeurde aan de gekozen woonplaats van
eiser die in de akte van verzet van 27 mei 2003 is vermeld. Hij leidt hieruit af dat
dit de verzettermijn niet kon doen lopen.
Naar luid van artikel 40, vierde lid, van het Gerechtelijk Wetboek, is de betekening in het buitenland of aan de procureur des Konings ongedaan indien de
partij op wiens verzoek ze is verricht, de woonplaats of de verblijfplaats of de
gekozen woonplaats, in België of, in voorkomend geval in het buitenland, kende.
Keuze van woonplaats gebeurt voor de tenuitvoerlegging van een akte, krachtens artikel 111 van het Burgerlijk Wetboek, dat wat dat betreft toepasselijk is in
strafzaken. De keuze van woonplaats heeft een specifiek karakter en geldt voor
alle aan de uitvoering van de akte verbonden gevolgen.
De keuze van woonplaats in een akte van rechtspleging in eerste aanleg geldt
voor de gehele procedure in eerste aanleg, voor de uitvoering van het vonnis dat
erop volgt en voor het instellen van het rechtsmiddel dat tegen dit vonnis wordt
aangewend.
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Wanneer zij in een latere instantie niet wordt hernomen, geldt zij niet in die instantie. Wanneer zij bijgevolg gebeurt in een akte van verzet die in eerste aanleg
is neergelegd en zij in hoger beroep niet wordt herhaald, geldt zij niet voor de instantie in hoger beroep.
Uit de vaststellingen van het bestreden arrest blijkt dat voor het hof van beroep
dat uitspraak doet over het hoger beroep tegen het vonnis op verzet van 8 september 2003, eiser op 1 december 2003 een conclusie heeft neergelegd, waarin
hij deed kennen dat hij gedomicilieerd was in de Chemin de la Troupe, 26 te
1253 Vandoeuvres, zonder verwijzing naar de vroegere keuze van woonplaats.
Bijgevolg verantwoorden de appelrechters die oordelen "dat terecht voor de
betekening van het arrest rekening werd gehouden met de woonplaats vermeld in
de laatste akte van rechtspleging van [eiser], in casu zijn conclusie die op 1 december 2003 voor het hof van beroep is neergelegd", hun beslissing naar recht.
De onderdelen kunnen niet worden aangenomen.
Tweede onderdeel:
In zoverre het onderdeel een onderzoek van feitelijke gegevens vereist waarvoor het Hof niet bevoegd is, is het niet ontvankelijk.
Voor het overige verwijt het middel het arrest te oordelen "dat terecht voor de
betekening van het [verstek]arrest, rekening werd gehouden met de woonplaats
vermeld in de laatste akte van rechtspleging van [eiser], in casu zijn conclusie
die op 1 december 2003 voor het Hof van Beroep te Brussel is neergelegd", terwijl daarentegen uit de stukken die hij op de terechtzitting van 23 december 2005
heeft neergelegd blijkt dat hij sinds 26 april 2004 in Marokko was gedomicilieerd.
Aangezien de betekening gebeurde op 30 maart 2005, kon men geen rekening
houden met stukken die op 23 december 2005 zijn neergelegd.
In zoverre kon het onderdeel niet worden aangenomen.
Vierde onderdeel:
Het onderdeel kan alleen gegrond worden verklaard indien de beslissing volgens welke "terecht voor de betekening van het [verstek]arrest, rekening werd
gehouden met de woonplaats vermeld in de laatste akte van rechtspleging van
[eiser], in casu zijn conclusie die op 1 december 2003 voor het Hof van Beroep
te Brussel is neergelegd", niet naar recht verantwoord was.
Zoals blijkt uit het antwoord op het eerste en derde onderdeel, kan het onderdeel, aangezien die beslissing naar recht verantwoord is, niet worden aangenomen.
Over het tweede middel:
Zoals blijkt uit het antwoord op het eerste en derde onderdeel van het eerste
middel alsook uit de redenen van het bestreden arrest waartegen de onderdelen
tevergeefs opkomen, verantwoorden de appelrechters hun beslissing om het verzet niet ontvankelijk te verklaren, naar recht.
Vermits het een overtollige reden van het arrest bekritiseert, is het middel dat,
ook al zou het gegrond zijn, niet tot cassatie kan leiden, niet ontvankelijk bij ge-
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brek aan belang.
Ambtshalve onderzoek
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn
in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
B. Over het cassatieberoep van 19 januari 2006:
In de regel kan een partij geen tweede maal cassatieberoep instellen tegen dezelfde beslissing.
Het cassatieberoep is niet ontvankelijk.
Dictum,
Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt eiser in de kosten.
10 mei 2006 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Mathieu – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal – Advocaat: mr. M. Doutreluingne, Kortrijk.

Nr. 268
2° KAMER - 10 mei 2006

1º ONDERZOEKSGERECHTEN - REGELING VAN DE RECHTSPLEGING - RAADKAMER BESCHIKKING TOT INTERNERING - HOGER BEROEP VAN DE INVERDENKINGGESTELDE - KAMER VAN
INBESCHULDIGINGSTELLING - OMVANG VAN DE AANHANGIGMAKING
2º HOGER BEROEP — STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN
INBEGREPEN) — GEVOLGEN. BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER ONDERZOEKSGERECHTEN - REGELING VAN DE RECHTSPLEGING - RAADKAMER - BESCHIKKING TOT
INTERNERING - HOGER BEROEP VAN DE INVERDENKINGGESTELDE - KAMER VAN
INBESCHULDIGINGSTELLING - OMVANG VAN DE AANHANGIGMAKING
3º BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ — INTERNERING ONDERZOEKSGERECHTEN - REGELING VAN DE RECHTSPLEGING - RAADKAMER - BESCHIKKING TOT
INTERNERING - HOGER BEROEP VAN DE INVERDENKINGGESTELDE - KAMER VAN
INBESCHULDIGINGSTELLING - OMVANG VAN DE AANHANGIGMAKING
4º VOORLOPIGE HECHTENIS — HANDHAVING - RAADKAMER - BESCHIKKING TOT
INTERNERING - BESCHIKKING DIE EEN VERSCHONINGSGROND AANNEEMT - HOGER BEROEP VAN DE
INVERDENKINGGESTELDE - VERZOEK TOT INVRIJHEIDSTELLING - KAMER VAN
INBESCHULDIGINGSTELLING - VERWERPING VAN HET VERZOEK - REDENGEVING - STRAFRECHTELIJKE
OMSCHRIJVING IN HET BEVEL TOT AANHOUDING - WETTIGHEID
5º VOORLOPIGE HECHTENIS — HANDHAVING - ONDERZOEKSGERECHT NEERLEGGING VAN CONCLUSIE - VERPLICHTING OM TE ANTWOORDEN - GRENZEN
6º REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — OP CONCLUSIE —
STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN ACCIJNZEN
INBEGREPEN) - VOORLOPIGE HECHTENIS - ONDERZOEKSGERECHT - VERPLICHTING OM TE
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- GRENZEN

7º VOORLOPIGE HECHTENIS — HANDHAVING - REDELIJKE TERMIJN OVERSCHRIJDING - BEOORDELING
8º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ARTIKEL 5 — ARTIKEL 5.3 - VOORLOPIGE HECHTENIS - REDELIJKE TERMIJN OVERSCHRIJDING - BEOORDELING
1º, 2º en 3º Het hoger beroep van de inverdenkinggestelde tegen een beschikking tot
internering maakt zowel de regeling van de rechtspleging als de beschikking tot
internering aanhangig bij de kamer van inbeschuldigingstelling; de kamer van
inbeschuldigingstelling die bij art. 235bis Sv., de volle bevoegdheid bezit inzake het
voorbereidend onderzoek, is bevoegd om, na hervorming van de beschikking tot
internering, uitspraak te doen over alles wat dit onderzoek betreft; haar bevoegdheid kan,
wat dat betreft, niet worden beperkt door het ontbreken van het hoger beroep van het
openbaar ministerie1.
4º Het aannemen van een verschoningsgrond door de raadkamer, in een beschikking tot
internering waartegen alleen de beklaagde hoger beroep heeft ingesteld, ontneemt de
kamer van inbeschuldigingstelling het recht niet om te verwijzen naar de strafrechtelijke
omschrijving in het bevel tot aanhouding teneinde de verwerping van een verzoek tot
invrijheidstelling met redenen te omkleden.
5º en 6º Wanneer op het feit een zwaardere straf dan vijftien jaar dwangarbeid staat, moet
het onderzoeksgerecht dat, met vermelding van de feitelijke omstandigheden van de
zaak en van die welke eigen zijn aan de persoonlijkheid van de inverdenkinggestelde, de
absolute noodzakelijkheid vaststelt, voor de openbare veiligheid, van de handhaving van
de voorlopige hechtenis, de conclusie van de inverdenkinggestelde niet beantwoorden
waarin het risico dat hij zich aan het gerecht zou onttrekken wordt betwist 2. (Artt. 16, §1,
22, zesde lid en 23, 4°, Wet Voorlopige Hechtenis 1990)
7º en 8º Om te beoordelen of de redelijke termijn die bij het voormelde art. 5.3 E.V.R.M. is
bepaald, al dan niet is overschreden, moet de rechter die uitspraak doet inzake
voorlopige hechtenis, de duur van de rechtspleging in aanmerking nemen vanaf de
vrijheidsberoving tot op het ogenblik van zijn beslissing3.
(G.)

ARREST (vertaling)
(A.R. P.06.0644.F)

I. Rechtspleging voor het Hof
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, dat op 26 april 2006 op verwijzing is gewezen door het Hof van Beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling, ten gevolge van een arrest van 11 april 2006 van het Hof.
Eiser voert drie middelen aan in een memorie waarvan een voor eensluidend
verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
Raadsheer Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
1 Jules LECLERCQ, Appel en matière répressive, R.P.D.B., compl. Dl. VIII, Brussel, 1995, p. 14, nrs.
15, 16 en 17; Raoul DECLERCQ, Onderzoeksgerechten. A.P.R., 1993, p. 365, nr. 926.
2 Zie Cass., 13 maart 1991, A.R. 8947, nr. 364.
3 Zie Cass., 2 jan. 2002, A.R. P.01.1740.F, nr. 1 en 2 juli 2002, A.R. P.02.0959.N, nr. 395.
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II. Feiten
De onderzoeksrechter te Brussel heeft op 18 maart 2005 tegen eiser een bevel
tot aanhouding wegens doodslag uitgevaardigd.
Bij beschikking van 6 januari 2006 heeft de raadkamer van de rechtbank van
eerste aanleg van dit rechtscollege de verschoningsgrond aangenomen die bij artikel 411 van het Strafwetboek is bepaald. Zij heeft vervolgens de internering
van eiser bevolen wegens doodslag, uitgelokt door zware gewelddaden tegen
personen.
Alleen eiser heeft bij verklaring van 11 januari 2006 hoger beroep tegen de
voormelde beschikking ingesteld. Hij heeft vervolgens, op 23 maart 2006 een
verzoek tot voorlopige invrijheidstelling ingediend. Het bestreden arrest doet
hierover uitspraak.
III. Beslissing van het Hof
Over het eerste middel:
1. Eiser verwijt het arrest dat het zijn verzoekschrift tot invrijheidstelling verwerpt door te oordelen, met name, dat hij van doodslag wordt verdacht, een feit
dat strafbaar is gesteld met een straf die vijftien jaar opsluiting overschrijdt. Volgens het middel stelt het arrest aldus de aanneming van de verschoningsgrond in
vraag en schendt het aldus de bewijskracht van de beschikking van de raadkamer, het vermoeden van onschuld en de devolutieve werking van het hoger beroep dat tegen de voormelde beschikking is gericht.
2. De reden die door eiser wordt bekritiseerd en die betrekking heeft op de omschrijving van de feiten die hem worden ten laste gelegd, is gegrond op het bevel
tot aanhouding en op de aan de kamer van inbeschuldigingstelling voorgelegde
gegevens van het onderzoek. Die heeft, wat dat betreft, niet verwezen naar de beschikking tot internering van de Raadkamer te Brussel van 6 januari 2006. Zij
heeft dus de bewijskracht van die akte niet kunnen miskennen.
Het arrest beperkt zich ertoe om het bestaan van aanwijzingen van schuld aan
te wijzen tegen eiser en preciseert dat de overwegingen over de gevolgen van
zijn gedraging voor de openbare veiligheid alleen geldig zijn "in de veronderstelling dat de feiten bewezen zouden zijn". De appelrechters hebben geen uitspraak
gedaan over de grond van de telastlegging en miskennen bijgevolg het vermoeden van onschuld niet.
Aangezien de kamer van inbeschuldigingstelling geen uitspraak heeft gedaan
over het hoger beroep van eiser tegen de beschikking tot internering, heeft zij de
devolutieve werking ervan niet kunnen miskennen.
Het middel kan in zoverre niet worden aangenomen.
3. Voor het overige maakt het hoger beroep van de inverdenkinggestelde tegen
een beschikking tot internering zowel de regeling van de rechtspleging als de beschikking tot internering aanhangig bij de kamer van inbeschuldigingstelling.
De kamer van inbeschuldigingstelling die, bij artikel 235 van het Wetboek van
Strafvordering, de volle bevoegdheid bezit inzake het voorbereidend onderzoek,
is bevoegd om, na hervorming van de beschikking tot internering, uitspraak te
doen over alles wat dit onderzoek betreft. Haar bevoegdheid kan, wat dat betreft,
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niet worden beperkt door het ontbreken van het hoger beroep van het openbaar
ministerie. Aangezien de verwijzing naar het vonnisgerecht geen eindbeslissing
is, noch over de grond van de telastlegging noch over de geestelijke toestand van
beklaagde, verzwaart dit diens toestand niet.
Het aannemen van een verschoningsgrond door de raadkamer, in een beschikking tot internering waartegen alleen de beklaagde hoger beroep heeft ingesteld,
ontneemt bijgevolg de kamer van inbeschuldigingstelling het recht niet om te
verwijzen naar de strafrechtelijke omschrijving in het bevel tot aanhouding teneinde de verwerping van een verzoek tot invrijheidstelling met redenen te omkleden.
In zoverre het middel het tegendeel aanvoert, faalt het naar recht.
Over het tweede middel:
4. De artikelen 149 van de Grondwet en 6.1 van het Verdrag tot Bescherming
van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden zijn niet toepasselijk
op de onderzoeksgerechten die uitspraak doen inzake voorlopige hechtenis.
In dat opzicht faalt het middel naar recht.
5. Eiser had voor de kamer van inbeschuldigingstelling een conclusie neergelegd waarin hij aanvoert dat de handhaving van de voorlopige hechtenis niet
meer gerechtvaardigd was, inzonderheid bij gebrek aan gegevens die doen vrezen dat hij zich aan het gerecht zal onttrekken.
Het arrest oordeelt niettemin dat het risico op vluchten blijft bestaan.
Het middel oefent kritiek uit op de kamer van inbeschuldigingstelling dat zij
die overweging niet met redenen heeft omkleed.
Doch het arrest stelt vast dat de titel van voorlopige hechtenis een bevel tot
aanhouding is, afgeleverd wegens een misdaad waarop meer dan vijftien jaar opsluiting staat.
Het risico op vluchten maakt geen deel uit van de voorwaarden waarvan de
wet de handhaving van de voorlopige hechtenis doet afhangen wanneer het misdrijf waarop zij is gegrond bestraft wordt met een straf die het voormelde maximum overschrijdt.
De kamer van inbeschuldigingstelling diende bijgevolg de conclusie niet te beantwoorden waarin het bestaan van dit risico wordt betwist.
In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.
Over het derde middel :
6. Eiser heeft een conclusie neergelegd waarin hij aanvoert dat de duur van de
hechtenis die hij heeft ondergaan sinds hij hoger beroep heeft ingesteld tegen de
beschikking tot internering, de redelijke termijn overschrijdt die bij artikel 5.3
van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden is bepaald. Hij heeft die overschrijding afgeleid uit de omstandigheid dat zijn hoger beroep, dat op 11 januari 2006 is ingesteld, nog steeds niet
voor de kamer van inbeschuldigingstelling was vastgesteld op het ogenblik dat
hij aldaar een verzoek tot invrijheidstelling aanhangig heeft gemaakt.
In antwoord op die conclusie doet het arrest opmerken dat de zaak is vastge-
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steld op de terechtzitting van 17 mei 2006 en dat de tijdspanne tussen die datum
en die van het hoger beroep niet onredelijk is rekening gehouden met de zwaarwichtigheid van de feiten, als ze bewezen worden, met de zorgvuldigheid waarmee het onderzoek werd afgewerkt en de noodzaak voor het openbaar ministerie
bij het hof van beroep om kennis te nemen van de stukken uit het dossier om te
beslissen over hoe het gaat vorderen.
Om te beoordelen of de redelijke termijn die bij het voormelde artikel 5.3 is
bepaald, al dan niet overschreden is, moet de rechter die uitspraak doet inzake
voorlopige hechtenis de duur van de rechtspleging in aanmerking nemen vanaf
de vrijheidsberoving tot op het ogenblik van zijn beslissing.
Door dit toezicht uit te oefenen op het volledige tijdvak dat wordt bedoeld en
door het arrest zoals hogervermeld met redenen te omkleden, heeft de raadkamer
haar beslissing naar recht verantwoord.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Ambtshalve toezicht
7. 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.
10 mei 2006 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. de Codt – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal – Advocaat: mr. A. Château, Brussel.

Nr. 269
1° KAMER - 11 mei 2006

1º INKOMSTENBELASTINGEN — AANSLAGPROCEDURE —
AANSLAGTERMIJNEN - BIJZONDERE AANSLAGTERMIJN ARTIKEL 358, §1, 1° W.I.B.
(1992) - TOEPASSINGSVOORWAARDEN
2º INKOMSTENBELASTINGEN — AANSLAGPROCEDURE —
AANSLAGTERMIJNEN - BIJZONDERE AANSLAGTERMIJN ARTIKEL 358, §1, 1° W.I.B.
(1992) - TOEPASSING VAN DE ANTI-RECHTSMISBRUIKBEPALING VAN ARTIKEL 344, §1, W.I.B.
(1992) - GEVOLGEN
3º INKOMSTENBELASTINGEN — AANSLAGPROCEDURE —
BEWIJSVOERING — ALLERLEI - ANTI-RECHTSMISBRUIKBEPALING VAN ARTIKEL 344, §1,
W.I.B. (1992) - DRAAGWIJDTE
4º INKOMSTENBELASTINGEN — AANSLAGPROCEDURE —
AANSLAGTERMIJNEN - TOEPASSING VAN DE ANTI-RECHTSMISBRUIKBEPALING VAN ARTIKEL
344, §1, W.I.B. (1992) - GEVOLGEN
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1º De bijzondere aanslagtermijn waarin artikel 358, §1, 1°, van het W.I.B. (1992) voorziet,
kan slechts worden toegepast als de belastingplichtige een bepaling van het wetboek van
de inkomstenbelastingen of van zijn uitvoeringsbesluiten inzake roerende voorheffing of
bedrijfsvoorheffing heeft overtreden1. (Art. 358, §1, 1°, W.I.B. 1992)
2º De bijzondere aanslagtermijn van art. 358, §1, 1° van het W.I.B. (1992) kan niet
toegepast worden wanneer het bestuur beroep doet op de anti-rechtsmisbruikbepaling
waarin artikel 344, §1, van dat wetboek voorziet, nu de toepassing van deze laatste
wetsbepaling losstaat van de vraag of de door de akte of juridische akten beoogde
belastingontwijking al of niet een wetsovertreding inhoudt 2. (Impliciete oplossing). (Artt.
344, §1 en 358, §1, 1°, W.I.B. 1992)
3º De toepassing van de anti-rechtsmisbruikbepaling waarin artikel 344, §1, W.I.B. (1992)
voorziet, staat los van de vraag of de door de akte of juridische akten beoogde
belastingontwijking al of niet een wetsovertreding inhoudt3. (Art. 344, §1, W.I.B. 1992)
4º Een loutere herkwalificatie van een verrichting door de administratie op grond van artikel
344, §1, W.I.B. (1992) houdt niet in dat de belastingplichtige een bepaling die door het
wetboek van de inkomstenbelastingen of zijn uitvoeringsbesluiten is opgelegd, heeft
overtreden waardoor het bestuur gerechtigd zou zijn de bijzondere aanslagtermijnen toe
te passen waarin dat wetboek in dat geval voorziet 4. (Artt. 344, §1, 354, lid 2 en 358, §1,
1°, W.I.B. 1992)
(BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FINANCIEN T. DO IT-CENTRUM bvba.)

Conclusie van advocaat-generaal D. Thijs:
1. De rechtsvraag waarover het hof van beroep te Antwerpen ten deze uitspraak heeft
gedaan betreft de vraag of het bestuur dat voornemens is een bijkomende aanslag te
vestigen op grond van de anti-rechtsmisbruikbepaling van artikel 344, §1, W.I.B. 1992
gebruik kan maken van de bijzondere aanslagtermijn van artikel 358, §1, 1°, W.I.B. 1992.
2. In het enig middel tot cassatie verwijt eiser het bestreden arrest voormelde fiscale
bepalingen te hebben geschonden doordat het beslist dat de toepassing van artikel 344, §1,
W.I.B. 1992 impliceert dat er sprake is van belastingontwijking doch niet van een
overtreding van een wettelijke bepaling zodat voormelde vraag ontkennend dient te
worden beantwoord. Eiser voert inzonderheid aan dat de concrete toepassing van artikel
344, §1, W.I.B. 1992 impliceert dat de belastingplichtige de bepalingen van het W.I.B.
1992 of de ter uitvoering ervan genomen besluiten heeft overtreden, zodat er sprake is van
een inbreuk, en dat bijgevolg de bijzondere aanslagtermijn van artikel 358, §1, 1° en §2,
1° kan worden toegepast.
3. Krachtens artikel 358, §1, 1°, van het W.I.B. 1992 mag de belasting of de
aanvullende belasting worden gevestigd, zelfs nadat de in artikel 354 van hetzelfde
wetboek bepaalde termijn is verstreken, ingeval een controle of een onderzoek in verband
met de toepassing van de inkomstenbelastingen ten name van een welbepaalde
belastingplichtige uitwijst, dat die belastingplichtige de bepalingen van dit Wetboek of
van ter uitvoering ervan genomen besluiten inzake roerende voorheffing of
bedrijfsvoorheffing heeft overtreden, in de loop van één der vijf jaren voor het jaar van
vaststelling van de inbreuk. Ingevolge §2, 1°, van dit artikel moet in dat geval de belasting
of de aanvullende belasting worden gevestigd binnen de twaalf maanden te rekenen vanaf
de datum waarop de in §1, 1° bedoelde inbreuk werd vastgesteld.
Uit deze bepalingen blijkt dat de bijzondere aanslagtermijn waarin zij voorzien geen
1 Zie de conclusie van het O.M.
2 Ibid.
3 Ibid.
4 Ibid.
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fraude of enig bijzonder opzet in hoofde van de belastingplichtige vereist, doch slechts
een overtreding van de bepalingen inzake roerende voorheffing of bedrijfsvoorheffing5.
4. Voorliggende problematiek moet gezien worden tegen het onderscheid dat er in het
Belgisch fiscaal recht bestaat tussen de verboden belastingontduiking of simulatie en de
toegelaten belastingontwijking.
In de conclusie voorafgaand aan het arrest van Uw Hof van 8 juni 2001 in zake
ASSURHY t/ de BELGISCHE STAAT (A.R. nr. F.99.0111) kreeg ik reeds de
gelegenheid de aandacht te vestigen op de vaststaande rechtspraak van Uw Hof volgens
dewelke er geen sprake is van verboden simulatie en derhalve van belastingontduiking
wanneer de partijen, om de meest voordelige belastingregeling te genieten, gebruik
makend van de vrijheid van overeenkomst, zonder evenwel enige wettelijke verplichting
te schenden, handelingen verrichten waarvan zij alle gevolgen aanvaarden, ook al zijn die
handelingen niet de meest normale6 en ook al worden zij enkel en alleen verricht om de
belastingdruk te verminderen7.
Dit laatste cassatiearrest – in de fiscale literatuur bekend onder de benaming Au Vieux
St.-Martin – schepte, aldus de voorbereidende werken8 uiteindelijk het klimaat dat leidde
tot de totstandkoming van de anti-rechtsmisbruikbepaling van artikel 344, §1, van het
W.I.B. 1992.
Bij de toenmalige staatssecretaris9 en de Minister van Financiën10 groeide de
overtuiging dat bepaalde juridische constructies die louter om fiscale doeleinden zijn
opgezet, doch niet in strijd zijn met de Brepols-doctrine, moesten kunnen worden
bestreden door specifieke wetsbepalingen waardoor deze constructies aan de economische
werkelijkheid zouden kunnen worden getoetst.
Dit leidde tot de invoering van artikel 344 W.I.B. 1992 door de Wet van 22 juni 1993
houdende fiscale en financiële bepalingen11.
5. Artikel 344, §1, W.I.B. 1992 strekt er daarom toe maneuvers te bestrijden die erin
bestaan via rechtsgeldige, niet-gesimuleerde juridische combinaties de belasting te
ontwijken. Het heeft tot doel dat oneigenlijke kwalificaties – oneigenlijk in de zin dat de
kwalificatie van één of meer rechtshandelingen die, al zijn ze regelmatig gesteld, er
uitsluitend toe strekken de belasting te ontwijken – niet aan de Administratie kunnen
worden tegengeworpen.
“Het is dus slechts bij afwezigheid van enige inbreuk op de wet dat de algemene ontwijkingsbepaling zich kan ontplooien”12.
Anders dan het middel voorhoudt, impliceert de “vanuit belastingoogpunt onterechte
juridische kwalificatie die partijen aan een akte geven om de belastingwet buiten werking
te stellen (te ontwijken)” geen overtreding van het W.I.B. 1992. De rechtsleer is in die zin
gevestigd13.
5 DASSESSE M. en MINNE P., Droit fiscal. Principes généraux et impôts sur les revenus, Brussel,
Bruylant, 2001, 230 en 234; KONING F., Le redressement fiscal à l’impôt sur les revenus, Brussel,
Kluwer, 2003, 72, nr. 305; SMET P., Handboek roerende voorheffing, Kalmthout, Biblo, 2003, p. 471,
nr. 1227.
6 Cass., 6 juni 1961 inzake BREPOLS, Pas., 1961, I. 1082.
7 Cass., 22 maart 1990, A.C., 1989-90, p. 948, nr. 440.
8 Gedr. St., Senaat, 1992-93, nr. 762-1, 2.
9 Gedr. St., Kamer, 1990-91, nr. 1366-6, 16-17; Gedr. St., Kamer, 1990-91, nr. 1641- 10, 55.
10 MAYSTADT Ph., “Pour un civisme fiscal”, J.D.F., 1991, 13.
11 B.S., 26 juli 1993.
12 DELANOTE M., ‘Belastingontduiking en belastingontwijking: het Belgische anti-misbruikconcept in
Europees perspectief”, T.F.R., september 2004, nr. 266, p. 725.
13 JACOBS F., bespreking van Rb. Brugge, 26 september 2002, Fiscale Koerier, 2003, 274-275; L ION
P., “Artikel 344, §2 van het W.I.B. 1992: een papieren tijger”, A.F.T., 1995, 341-342; SMET P.,
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“Daar artikel 344, §1, W.I.B. geenszins verbiedt een louter fiscaal geïnspireerde juridische kwalificatie toe te kennen, maar er zich integendeel slechts toe beperkt een dergelijke
kwalificatie voor niet-tegenstelbaar te houden, lijkt deze bepaling geen wettelijke delictsomschrijving in te houden”14.
In zijn cursus ‘Fiscaal strafrecht’ aan de Vlaamse economische Hogeschool
(Postgraduaat in Tax Management) te Brussel stelde ondergetekende aangaande de
gevolgen van de anti-rechtsmisbruikbepaling op het vlak van de procedure, ter zake reeds
het volgende:
“Aangezien bij de ontwijking het materieel element (= de wetsovertreding) ontbreekt,
moet worden besloten dat de aanslagtermijn binnen dewelke de rechtzettingen op grond
van artikel 344, §1 van het W.I.B. 1992 moeten worden uitgevoerd, de in artikel 354,
eerste lid van het W.I.B. 1992 vermelde termijn van drie jaar is. Bij gebreke aan
overtreding van enige wettelijke bepaling, is het immers niet mogelijk gebruik te maken
van de in artikel 354, tweede lid, van het W.I.B. 1992 vermelde aanvullende termijn van
twee jaar.”
Mutatis mutandis verkeerde het bestuur ook ten deze in de onmogelijkheid de bijzondere aanslagtermijn van artikel 358, §1° en §2, 1° van het W.I.B. 1992 toe te passen bij gebrek aan overtreding van enige wettelijke bepaling.
6. Zoals verweerster in haar memorie van antwoord terecht opmerkt, is de stelling van
eiser dat de belastingplichtige op een eventuele toekomstige toepassing van artikel 344,
§1 W.I.B. 1992 door de fiscale administratie zou moeten anticiperen door de uit die
toepassing voortvloeiende belastingschuld aan te geven of te betalen, onverenigbaar met
de tekst van die wetsbepaling en de parlementaire voorbereiding ervan.
De tekst van artikel 344, §1 W.I.B. 1992 somt de toepassingsvoorwaarden op van de
algemene anti-misbruikbepaling: om die bepaling te kunnen toepassen moet de door de
belastingplichtige gehanteerde kwalificatie uitsluitend zijn ingegeven met het doel de
belasting te ontwijken.
De wettekst voorziet ter zake in een verdeling van de bewijslast. Eerst moet de fiscale
administratie bewijzen dat de gebruikte kwalificatie bedoeld is om belasting te ontwijken,
vervolgens kan de belastingplichtige bewijzen dat de kwalificatie ook aan rechtmatige
financiële of economische behoeften beantwoordt15.
In deze context valt niet in te zien hoe en op welke grond van de belastingplichtige zou
kunnen gevraagd worden een belastingschuld een belastingschuld aan te geven en te
betalen die gelet op de werkelijk door hem gesloten en, bij wijze van uitgangspunt, niet
gesimuleerde overeenkomsten niet verschuldigd is.
Mocht, in de gestelde hypothese, blijken dat het bestuur ondanks de aangifte van
bedoelde belastingschuld naderhand de anti-misbruikbepaling niet toepast, zou de
belastingplichtige een vergissing in rechte of in feite dienen te bewijzen om de litigieuze
bedragen terug te vorderen nu hij ter zake de bewijslast draagt16.
Het feit dat de tekst van artikel 344, §1 W.I.B. 1992 de eerste stap in de bewijslast ten
laste legt van de fiscale administratie, impliceert dat de belastingschuld die uit de
eventuele toepassing van dit artikel zal resulteren vooraf niet moet worden aangegeven of
betaald door de belastingplichtige.
Handboek roerende voorheffing, Kalmthout, Biblo, 2003, 471-472, 1228.
14 FAES P., “De algemene anti-rechtsmisbruikbepaling op het vlak van de inkomstenbelastingen en
de invloed ervan op het fiscaal strafrecht: zoeken naar spijkers op laag water”, Gent, Mys & Breesch,
1996, 254, nr. 14.
15 Arbitragehof, 24 november 2004, nr. 188/2004, overweging B.3.2.-B.3.5.
16 LEEUWERCK T., Fiscale rechtspraakoverzichten inkomstenbelastingen 1980-98, boek 4, deel VIII,
“aangifte”, ed. VZW Fikofoon, Larcier, Brussel, 2000, p. 14.
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Eisers standpunt is overigens onverzoenbaar met de parlementaire voorbereiding van de
wet van 22 juli 1993 waarbij er meermaals op gewezen werd dat artikel 344, §1 W.I.B.
1992 geen afbreuk doet aan de “keuze van de minst belaste weg”17.
Indien de belastingplichtige bij het invullen van zijn fiscale aangifte zou dienen te
anticiperen op de toepassing van artikel 344, §1 W.I.B. 1992, dan kan er van een
dergelijke keuze echter geen sprake meer zijn, zoals ook verweerster niet blijkt te zijn
ontgaan18.
Het middel faalt dan ook naar recht.
Besluit: verwerping.
ARREST
(A.R. F.04.0043.N)

I. Rechtspleging voor het Hof
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 4 mei 2004 gewezen door het
Hof van Beroep te Antwerpen.
Raadsheer Eric Stassijns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II. Feiten
De feiten kunnen op grond van het bestreden arrest als volgt worden samengevat. De verweerster verhoogde bij beslissing van haar buitengewone algemene
vergadering van aandeelhouders van 23 november 1994 haar kapitaal met een
bedrag van 800.000 BEF (19.831,48 euro) tot 1.550.000 BEF (38.423,5 euro),
door incorporatie van beschikbare reserves (685.970 BEF) (17.004,75 euro) en
door incorporatie van overgedragen resultaat (114.030 BEF). Op 14 juni 1995
ging de verweerster vervolgens over tot vermindering van haar maatschappelijk
kapitaal met een bedrag van 750.000 BEF (18.592,01 euro).
Met een kennisgeving van een aanslag van ambtswege van 22 januari 1998 liet
de eiser aan de verweerster weten dat de kapitaalvermindering van 750.000 BEF
(18.592,01 euro) in toepassing van artikel 18, 1°, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 zou belast worden als een uitkering van dividend waarop roerende voorheffing verschuldigd is.
Volgens de eiser kon de verrichting niet beantwoorden aan regelmatige financiële en economische behoeften van de verweerster, doch bestond de werkelijke
bedoeling erin een dividend uit te keren en had de toegepaste constructie slechts
tot doel de roerende voorheffing te ontwijken.
Ondanks het tijdig niet-akkoord van de verweerster, werd op 29 april 1998 ten
laste van de verweerster een aanslag in de roerende voorheffing gevestigd voor
het aanslagjaar 1995.
III. Cassatiemiddel
De eiser voert in een verzoekschrift een middel aan.
Aangevochten beslissingen
17 Parl. St., Senaat, 1992-1993, nr. 762-1, p. 2.
18 Memorie van antwoord, p. 18, in fine.
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Het bestreden arrest stelt dat bij toepassing van artikel 358, §1, 1°, WIB (1992)
de administratie een bijkomende taxatie kan vestigen ingeval een controle of een
onderzoek inzake de toepassing van de inkomstenbelasting uitwijst dat er een inbreuk is gepleegd op een wettelijke regel inzake roerende voorheffing of bedrijfsvoorheffing in de loop van één der vijf jaren voorafgaand aan de vaststelling van de inbreuk.
In dat geval moet de aanvullende belasting worden gevestigd binnen een termijn van twaalf maanden te rekenen vanaf de datum waarop de inbreuk werd
vastgesteld (artikel 358, §2, 1°, WIB (1992)).
Het tijdstip van vaststelling van de beweerde inbreuk is dan ook bepalend voor
de beoordeling van tijdig karakter van de taxatie omdat de datum van vaststelling
van de inbreuk de aanvangsdatum vormt van de bijzondere aanslagtermijn.
Krachtens artikel 344, §1, WIB (1992) kan de juridische kwalificatie, door de
partijen gegeven aan een akte alsook aan afzonderlijke akten die een zelfde verrichting tot stand brengen, aan de administratie der directe belastingen niet worden tegengeworpen, wanneer de administratie door vermoedens of door andere
in artikel 340 vermelde bewijsmiddelen vaststelt dat die kwalificatie tot doel
heeft de belastingen te ontwijken, tenzij de belastingplichtige bewijst dat die
kwalificatie aan rechtmatige financiële en economische behoeften beantwoordt.
Om de kwalificatie van een bepaalde verrichting te wijzigen kan artikel 344,
§1, WIB (1992) slechts toegepast worden in geval van belastingontwijking, hetzij dus bij afwezigheid van een wetsovertreding.
Te dezen dient de administratie dan ook te bewijzen dat de opeenvolgende akten van kapitaalsverhoging en kapitaalsvermindering tot doel hadden om de roerende voorheffing te ontwijken.
Opdat artikel 358, §1, WIB (1992) kan toegepast worden, dient de belastingplichtige de bepalingen van het wetboek van de inkomstenbelastingen of van ter
uitvoering ervan genomen besluiten inzake roerende voorheffing of bedrijfsvoorheffing overtreden te hebben.
De administratie heeft evenwel toepassing gemaakt van 344 WIB (1992), hetgeen impliceert dat er sprake is van belastingontwijking, doch niet van een overtreding van enige wettelijke bepaling.
De eerste rechter heeft dan ook terecht geoordeeld dat de bijzondere aanslagtermijn van artikel 358, §1, 1°, WIB (1992) niet kon toegepast worden en dat de
betwiste aanslag laattijdig werd gevestigd.
Grieven
Krachtens artikel 344, §1, WIB (1992) kan aan het bestuur niet worden tegengeworpen, de juridische kwalificatie door partijen gegeven aan een akte alsook
aan afzonderlijke akten die een zelfde verrichting tot stand brengen, wanneer het
bestuur door vermoedens of door andere in artikel 340 WIB (1992) vermelde bewijsmiddelen vaststelt dat die kwalificatie tot doel heeft de belasting te ontwijken, tenzij de belastingplichtige bewijst dat die kwalificatie aan rechtmatige financiële of economische behoeften beantwoordt.
Het artikel 344, §1, WIB (1992) strekt er dus toe het bestuur in staat te stellen
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het feitengeheel waaraan de belastingplichtige een bepaalde juridische kwalificatie heeft gegeven met als doel de belasting te ontwijken, wat de toepassing van
de bepalingen van het WIB (1992) betreft, onder de normale juridische vorm te
beschouwen teneinde hierop de wettelijk verschuldigde belasting te heffen. Dit is
de juiste draagwijdte van de niet tegenstelbaarheid waarvan artikel 344, §1, WIB
(1992) spreekt.
De juridische kwalificatie die aan het feitengeheel werd gegeven om de belasting te ontwijken geldt krachtens de bewoordingen van artikel 344, §1, WIB
(1992) dus enkel tussen partijen maar niet ten aanzien van het bestuur. De vanuit
belastingoogpunt onterechte juridische kwalificatie die partijen aan een akte geven om de belastingwet buiten werking te stellen vormt aldus een overtreding
van het WIB (1992) zodra het WIB (1992) de normale juridische kwalificatie
van die verrichting belastbaar stelt.
Hieruit volgt dat wanneer het feitengeheel zonder de juridische constructie om
de belasting te ontwijken, zoals in casu krachtens de niet tegenstelbaarheid van
art. 344, §1, WIB (1992) onder toepassing valt van artikel 18, 1°, WIB (1992) en
bijgevolg onderworpen is aan de verplichting tot aangifte en betaling van roerende voorheffing, het niet-voldoen aan die verplichtingen die van openbare orde
zijn, een overtreding vormt van de wetsbepalingen van het WIB (1992) die deze
aangifte en betaling verplicht stelt.
Die overtreding stelt het bestuur in staat de verschuldigde roerende voorheffing te vestigen onder de toepassing van artikel 358, §1, 1° en §2, 1°, WIB
(1992).
Ten onrechte stellen aldus de appelrechters dat de toepassing van artikel 344,
§1, WIB (1992) impliceert dat er sprake is van belastingontwijking doch niet van
een overtreding van een wettelijke bepaling zodat wanneer het bestuur een beroep doet op artikel 344, §1, WIB (1992) de bijzondere aanslagtermijn van artikel 358, §1, 1°, WIB (1992) niet kan toegepast worden.
Door aldus te oordelen schendt het bestreden arrest de artikelen 344, §1, en
358, §1, 1°, WIB (1992).
IV. Beslissing van het Hof
Beoordeling
1. Krachtens artikel 358, §1, 1°, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen
(1992) (hierna te noemen: WIB (1992)), mag de belasting of de aanvullende belasting worden gevestigd, zelfs nadat de in artikel 354 van hetzelfde wetboek bepaalde termijn is verstreken, ingeval een controle of een onderzoek in verband
met de toepassing van de inkomstenbelastingen ten name van een welbepaalde
belastingplichtige uitwijst, dat die belastingplichtige de bepalingen van dit wetboek of van ter uitvoering ervan genomen besluiten inzake roerende voorheffing
of bedrijfsvoorheffing heeft overtreden, in de loop van een der vijf jaren voor het
jaar van vaststelling van de inbreuk.
Krachtens artikel 358, §2, 1°, WIB (1992), moet in dat geval de belasting of de
aanvullende belasting worden gevestigd binnen twaalf maanden te rekenen vanaf
de datum waarop de in §1, 1°, bedoelde inbreuk werd vastgesteld.
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2. Uit deze bepalingen volgt dat de hierin vermelde bijzondere aanslagtermijn
slechts kan worden toegepast als de belastingplichtige een bepaling van het wetboek van de inkomstenbelastingen of van zijn uitvoeringsbesluiten inzake roerende voorheffing of bedrijfsvoorheffing heeft overtreden.
3. Artikel 344, §1, WIB (1992) bepaalt dat aan de administratie der directe belastingen niet kan worden tegengeworpen, de juridische kwalificatie door de partijen gegeven aan een akte alsook aan afzonderlijke akten die een zelfde verrichting tot stand brengen, wanneer de administratie door vermoedens of door andere
in artikel 340 vermelde bewijsmiddelen vaststelt dat die kwalificatie tot doel
heeft de belasting te ontwijken, tenzij de belastingplichtige bewijst dat die kwalificatie aan rechtmatige financiële of economische behoeften beantwoordt.
4. De toepassing van deze wetsbepaling staat los van de vraag of de door de
akte of juridische akten beoogde belastingontwijking al of niet een wetsovertreding inhoudt.
5. Een loutere herkwalificatie van een verrichting door de administratie op
grond van artikel 344, §1, WIB (1992) die tot gevolg heeft dat roerende voorheffing verschuldigd is, houdt dus niet in dat de belastingplichtige een bepaling die
door het wetboek van de inkomstenbelastingen of zijn uitvoeringsbesluiten inzake roerende voorheffing is opgelegd, heeft overtreden.
6. Het middel faalt naar recht.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
11 mei 2006 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever:
de h. Stassijns – Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal – Advocaat:
mr. W. Defoor, Brussel.

Nr. 270
1° KAMER - 12 mei 2006

1º GENEESKUNDE — UITOEFENING VAN DE GENEESKUNDE - GENEESHEER GEBREK AAN VOORLICHTING - PATIËNT - AANSPRAKELIJKHEID - VOORWAARDEN
2º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — HERSTELPLICHT —
ALGEMEEN - GENEESHEER - GEBREK AAN VOORLICHTING - PATIËNT - VOORWAARDEN
3º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — DAAD — FOUT GENEESHEER - GEBREK AAN VOORLICHTING - VOORWAARDEN
4º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — SCHADE —
MATERIËLE SCHADE. ELEMENTEN EN GROOTTE - WERKELIJK GELEDEN SCHADE
- VERLIES VAN EEN KANS - VERENIGBAARHEID
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1º, 2º en 3º Door geen passende voorlichting te verstrekken voor de operatie begaat de
geneesheer een fout waarvoor hij aansprakelijk is, mits de patiënt het oorzakelijk verband
tussen die fout en de werkelijk geleden schade aantoont1. (Art. 1382, B.W.)
4º Wanneer de rechter het bestaan van een werkelijk geleden schade vaststelt die zonder
de fout zou zijn voorkomen, kan hij niet wettig beslissen dat de schade heeft bestaan in
de derving van een kans om minder schade te lijden2. (Art. 1382, B.W.)
(R. T. A. e.a.)

ARREST (vertaling)
(A.R. C.05.0021.F)

Rechtspleging voor het Hof
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, dat op 22 april 2004 is gewezen
door het Hof van Beroep te Brussel.
Raadsheer Albert Fettweis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Philippe de Koster heeft geconcludeerd.
Cassatiemiddelen
Eiser voert drie middelen aan :
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
artikel 1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek;
het algemeen rechtsbeginsel van de autonomie van de procespartijen (het beschikkingsbeginsel);
het algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging;
artikel 1142 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het arrest van 22 april 2004 verklaart de vordering, die strekt tot het verkrijgen
van een vergoeding van 2.475.885 frank, thans 61.375,59 euro, vermeerderd met
de interesten, slechts ten dele gegrond en het veroordeelt de verweerders in solidum om aan eiser de hoofdsom van alleen 7.500 euro, vermeerderd met de compensatoire en moratoire interesten en een gedeelte van de kosten te betalen, op
grond dat verweerder een fout had begaan "door (eiser), ondanks de op hem uitgevoerde polypectomie, niet te waarschuwen dat hij snel naar het ziekenhuis
moest gaan ingeval zich problemen zouden voordoen" en dat die fout schade had
veroorzaakt die in casu bestond in de derving van een kans. Het beslist aldus op
de volgende gronden :
enerzijds,
"heeft verweerder, door zijn informatie drastisch te beperken tot de mededeling dat de coloscopie enkel van belang was om andere oorzaken van de rectumbloedingen dan de aambeien op te sporen, zonder enige aanwijzing over die andere oorzaken te verstrekken, zoals blijkt uit het deskundigenverslag, en a fortio1 Zie concl. O.M. in Pas., 2006, nr. 270.
2 Ibid.
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ri zonder enige informatie te verstrekken over de risico's, verbonden aan de wegneming van een poliep, en over de grotere risico's van kanker bij niet-wegneming
van de poliep, heeft [verweerder] een fout begaan door niet vooraf de vrije en
weloverwogen toestemming van zijn patiënt te krijgen voor de polypectomie die
hij heeft moeten uitvoeren bij de coloscopie, waarvoor de patiënt wel zijn toestemming had verleend.
In casu, los van elke fout van [verweerder] bij de uitvoering, is het risico opgetreden dat verbonden is aan de wegneming van een zelfs kleine poliep, terwijl
[eiser] over het bestaan van dat risico niet was ingelicht".
en, anderzijds,
"b) het oorzakelijk verband
22. [Eiser] betoogt in zijn appelconclusie dat, aangezien [verweerder] niet de
vrije en geïnformeerde toestemming van eiser voor de polypectomie had gekregen op basis van passende informatie, verweerder derhalve 'de risico's moet dragen die verbonden zijn aan de door hem zonder die toestemming verrichte handelingen.
(Eiser) verantwoordt de juridische grondslag niet van de door hem aangevoerde 'leer van de risicoverschuiving' die door een minderheid in de Belgische
rechtsleer aangehangen wordt en waarbij het hof [van beroep] zich niet kan aansluiten (cf. de verwijzingen naar de bedoelde rechtsleer van die minderheid alsook de kritiek op die theorie: Th. Vansweevelt, La responsabilité civile du médecin et de l'hôpital, Brylant, 1996, p. 224, nr. 349 en J.L. Fagnart 'Charge de la
preuve et responsabilité médicale ", in Mélanges offerts à Pierre Van Ommeslaghe, Bruylant, 200, p. 111, nr. 35). Volgens de in het Belgische recht geldende
aansprakelijkheidsregels waaromtrent (eiser) niet bewijst dat een afwijking ervan
verantwoord zou zijn, is immers de omgekeerde regel van toepassing, namelijk
dat het slachtoffer moest instaan voor de schade, behalve wanneer hij het bestaan
van de fout van een derde en het oorzakelijk verband tussen de fout en de schade
aantoont.
(Eiser) kan op die leer geen beroep doen om te ontkomen aan de noodzaak om
nog het oorzakelijk verband tussen de hierboven bedoelde fout en de door hem
geleden schade te bewijzen (Vansweevelt, La responsabilité civile du médecin et
de l'hôpital, Bruylant, 1996, p. 224 en 225, nr. 350 e.vlg.; J.L. Fagnart, 'Charge
de la preuve et responsabilité médicale', op. cit. p. 91 en vlg., inz. p. 98, 99, nrs.
13 tot 16 en p. 108 e. vlg., nrs. 30 tot 35).
Overeenkomstig de rechtspraak van het Hof van Cassatie (Cass., 17 februari
1992, A.C, 1991-1992, nr. 313; Cass., 17 september 1981, A.C., 1981-1982, nr.
47; Cass., 12 december 1980, A.C., 1980-1981, nr. 225), moet het oorzakelijk
verband vaststaan. 'La seule constatation de la possibilité d'une relation causale
entre la faute et le dommage ne suffit pas à motiver la condamnation de l'auteur
de la faute' (J.L. Fagnart, 'Charge de la preuve et responsabilité médicale', op.
cit., p. 99, nr. 13). De twijfel omtrent het bestaan van het oorzakelijk verband
heft de aansprakelijkheid op.
Het staat dus [aan eiser] te bewijzen dat de bedoelde fout die erin bestaat dat
eiser niet vooraf informatie had gekregen over de polypectomie en de eraan ver-
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bonden risico's, in oorzakelijk verband staat met de door hem geleden schade,
namelijk een perforatie van de darm, die, zoals hierboven vastgesteld, niet te wijten is aan een fout in de uitvoering van de ingreep, maar aan een bekende maar
relatief weinig voorkomende complicatie van de polypectomie.
Het staat met andere woorden [aan eiser] met voldoende zekerheid aan te tonen dat, indien hij juiste informatie had gekregen en op de hoogte was geweest
van de risico's op complicaties van de polypectomie die weinig voorkomen vergeleken met de risico's op kanker bij niet-wegneming van een poliep - aangezien
dat de inhoud is van de informatie die hem had moeten worden verstrekt - hij de
coloscopie of meer bepaald de polypectomie die de oorzaak is geweest van de
achteraf opgetreden darmperforatie zou hebben geweigerd.
In casu zegt het hof [van beroep] dat dit bewijs ontbreekt, zoals ook de eerste
rechter terecht beslist heeft. Zoals uit de hierboven vermelde verklaringen volgt,
was [eiser] [verweerder] immers in alle vertrouwen komen opzoeken op aanbeveling van dokter Theunissen en had hij ingestemd met het principe van een coloscopisch onderzoek met de bedoeling andere oorzaken voor zijn rectumbloedingen op te sporen, ook al had hij slechts minimale informatie gekregen over
het belang om in zijn geval een dergelijk onderzoek te doen.
Gelet op het feit dat uit de door de partijen overgelegde medische literatuur
blijkt dat de coloscopie een redelijk veilige ingreep is, dat de persoonsstatistieken van de verwikkelingen die optreden bij de door [verweerder], een ervaren
man van het vak, uitgevoerde ingrepen aan de lage kant liggen, dat de informatie
die hij normaal aan zijn patiënt had moeten verstrekken niet 'verontrustend' hoefde te zijn en evenmin geen detailleerde beschrijving hoefde te bevatten van alle
mogelijke complicaties van de coloscopie en de polypectomie, dat het hier geen
ingreep betrof die onder algemene verdoving diende te geschieden, oordeelt het
hof [van beroep] dat er ernstige twijfel blijft bestaan over de vraag of [eiser] de
ingreep zou hebben geweigerd, indien hij daarover juist was ingelicht.
De verklaringen die vervolgens zijn afgelegd bij het gerechtelijk deskundigenonderzoek (deskundigenverslag, p. 7), volgens welke hij waarschijnlijk het onderzoek of de polypectomie zou hebben geweigerd, kunnen niet in aanmerking
worden genomen in de omstandigheden waaronder en op het tijdstip waarop zij
door de deskundigen zijn afgenomen.
Daar bijgevolg ernstige twijfel blijft bestaan over de vraag of [eiser] de coloscopie of de polypectomie zou hebben geweigerd indien hij de hierboven vermelde passende informatie zou hebben ontvangen, staat het oorzakelijk verband
niet vast en is het dus in casu niet bewezen".
Grieven
Eerste onderdeel
Het in artikel 1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek vastgelegde beginsel van
de autonomie van de procespartijen (het beschikkingsbeginsel) verbiedt de rechter de vordering geheel of ten dele af te wijzen op grond van een ambtshalve opgeworpen reden die noch de openbare orde raakt noch van dwingend recht is.
Overeenkomstig het algemeen beginsel van het recht van verdediging, dient de
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rechter de partijen ten minste uit te nodigen om verweer te voeren over een dergelijke ambtshalve opgeworpen reden.
Eiser had voor het hof van beroep aangevoerd dat het risico, verbonden aan de
medische handeling waarvoor geen toestemming was verleend, volledig ten laste
viel van de geneesheer die de handeling verrichtte en dat de eerste verweerder
dus gehouden was tot vergoeding van de gehele schade ten gevolge van handelingen die waren verricht zonder de vrije en weloverwogen toestemming van eiser.
Eiser had immers in zijn appelverzoekschrift het volgende aangevoerd :
"geheel ten onrechte overigens heeft de eerste rechter, na te hebben vastgesteld
dat [verweerder] [eiser] niet had ingelicht en dus diens vrije toestemming niet
had kunnen krijgen, geweigerd daaruit enig rechtsgevolg te trekken onder voorwendsel dat het aan de operatie verbonden risico miniem was;
de patiënt heeft zijn vrije en geïnformeerde toestemming al dan niet gegeven;
indien hij dat niet gedaan heeft, zoals de eerste rechter vastgesteld heeft, volgt
daaruit dat, los van elke overweging in verband met fouten, het risico van de medische handeling waarvoor geen toestemming is verleend, ten laste is van de geneesheer die deze handeling verricht;
alleen al op grond van die overweging diende de vordering van (eiser) dus te
worden toegewezen";
In zijn conclusie van 13 mei 1997 had eiser het volgende aangevoerd
"er dient tevens aan te worden herinnerd dat een geneesheer slechts mag raken
aan de lichamelijke integriteit van zijn patiënt wanneer hij vooraf diens vrije en
vooral geïnformeerde toestemming gekregen heeft en dat, zo geen informatie
wordt verstrekt, de geneesheer de risico's moet dragen van de geneeskundige
handeling of de operatie, zelfs wanneer die risico's zich voordoen buiten elke tekortkoming aan de eigenlijke regels van de geneeskunde;
zodra gelijk welke medische handeling verricht wordt zonder de vrije en geïnformeerde toestemming van de patiënt, wordt die handeling immers onrechtmatig en wordt ze dus een fout door het feit alleen al dat ze wordt verricht en zelfs
wanneer ze op onberispelijke wijze wordt uitgevoerd [...];
Dalcq leert het volgende :
'Le consentement doit s'interpréter comme une convention et sa portée se situe
sur le plan contractuel en non pas quasi-délictuel. Le consentement fait partie du
contrat entre le médecin et le malade. Lorsque le malade consent à l'intervention,
il prend à sa charge les risques de celle-ci et lorsqu'il n'y consent pas, ceux-ci restent à charge du médecin' (R.O. Dalcq, 'L'évolution de la responsabilité
médicale', Bull. Ass., 1981, p. 633 e.vlg. en inzonderheid p. 650) [...];
aangezien de patiënt in casu niet heeft ingestemd met die ingreep, ofschoon
niets belette dat die toestemming werd gevraagd, moet [verweerder] alle risico's
dragen;
de gehele schade van (eiser) is te wijten aan het feit dat het aan de coloscopie
en de polypectomie verbonden risico zich heeft voorgedaan en om die reden al-
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leen valt ze geheel ten laste van [verweerder];
geheel ten onrechte heeft de eerste rechter, na te hebben vastgesteld dat [verweerder] [eiser] niet had ingelicht en dus diens vrije toestemming niet had kunnen krijgen, geweigerd daaruit de noodzakelijke juridische gevolgen te trekken
[...];
C. Besluit
uit het bovenstaande volgt dat [verweerder] de gehele schade van (eiser) moet
vergoeden zowel omdat hij aansprakelijk is voor de door hem begane fouten als
omdat hij de risico's moet dragen, verbonden aan handelingen die worden verricht zonder de vrije en geïnformeerde toestemming van (eiser)".
De verweerders hadden dat middel van eiser niet betwist; nergens hadden zij
gezegd dat zij, zelfs als verweerder een fout had begaan door niet vooraf de vrije
en geïnformeerde toestemming van eiser te krijgen voor de polypectomie, niet de
gehele schade van eiser zouden moeten vergoeden, daar het risico verbonden aan
de geneeskundige handeling waarvoor geen toestemming was verleend, niet ten
laste viel van de geneesheer die de handeling verrichtte.
Het bestreden arrest verwerpt derhalve de vordering tot schadeloosstelling die
gegrond is op de fout welke erin bestond dat verweerder niet vooraf de toestemming van eiser voor de polypectomie had gekregen, op de ambtshalve aangevoerde gronden die noch de openbare orde raakten noch van dwingend recht waren en waarover de partijen geen debat hadden gevoerd, dat de leer van de risicoverschuiving niet kon worden toegepast en dat in casu het oorzakelijk verband
tussen die fout en de schade niet bewezen was.
Eiser was door de appelrechters niet aangezocht om verweer te voeren over die
ambtshalve aangevoerde grond betreffende de leer van de risicoverschuiving en
betreffende het ontbreken van het bewijs van het oorzakelijk verband tussen de
aan de zijde van de eerste verweerder vastgestelde fout en de schade.
Het arrest miskent derhalve het algemeen rechtsbeginsel van de autonomie van
de procespartijen (het beschikkingsbeginsel) en schendt tevens artikel 1138, 2°,
van het Gerechtelijk Wetboek waarin dat beginsel is neergelegd.
Door eiser niet uit te nodigen verweer te voeren over dat ambtshalve aangevoerde punt, miskent het hof van beroep bovendien het algemeen beginsel van
het recht van verdediging.
Tweede onderdeel (subsidiair)
Overeenkomstig artikel 1142 van het Burgerlijk Wetboek wordt iedere verbintenis om iets te doen of niet te doen opgelost in schadevergoeding, ingeval de
schuldenaar de verbintenis niet nakomt.
Overeenkomstig dat artikel en de in dat artikel vastgelegde risicotheorie dient
een geneesheer die zijn informatieplicht niet nakomt en die niet vooraf de vrije
en geïnformeerde toestemming van zijn patiënt heeft gekregen voor een ingreep,
de risico's te dragen, die verbonden zijn aan de handelingen welke hij zonder die
toestemming van zijn patiënt heeft verricht en dient hij de gehele, door die handelingen van de geneesheer veroorzaakte schade te vergoeden, onverschillig of
er een oorzakelijk verband bestaat tussen het gebrek aan informatie en de schade.
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Na te hebben vastgesteld dat eisers vordering tot schadeloosstelling gegrond
was op de leer van de risicoverschuiving, kon het bestreden arrest derhalve die
vordering niet wettig afwijzen op grond dat er ernstige twijfel bleef bestaan over
de vraag of eiser de ingreep zou hebben geweigerd indien hij daarover juist was
ingelicht en op grond dat het oorzakelijk verband tussen het gebrek aan informatie en de schade niet bewezen was.
Het arrest is derhalve niet naar recht verantwoord en schendt artikel 1142 van
het Burgerlijk Wetboek.
Tweede middel
Geschonden wetsbepalingen
artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet;
de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek;
artikel 1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek;
het algemeen beginsel van de autonomie van de procespartijen (het beschikkings-beginsel);
het algemeen beginsel van het recht van verdediging.
Aangevochten beslissingen
Het arrest van 22 april 2004 verklaart de vordering die strekt tot het verkrijgen
van een vergoeding van 2.475.885 frank, thans 61.375,59 euro, vermeerderd met
de interesten, slechts ten dele gegrond en het veroordeelt de verweerders in solidum om aan eiser de hoofdsom van alleen 7.500 euro, vermeerderd met de compensatoire en de moratoire interesten en een gedeelte van de kosten te betalen op
de volgende gronden :
"b) het oorzakelijk verband en de schade
25. De fout die erin bestaat dat verweerder zijn patiënt na de uitvoering van
een polypectomie niet had gewaarschuwd dat hij snel naar het ziekenhuis moest
gaan ingeval zich problemen zouden voordoen, heeft schade veroorzaakt die in
casu bestaat in de derving van de kans dat hij sneller geholpen zou zijn geweest
door de diensten van het ziekenhuis, wat de gevolgen van de perforatie van de
darm, die zelf het gevolg was van een complicatie van de polypectomie, zou hebben beperkt.
Uit het deskundigenverslag blijkt immers dat [eiser] na de coloscopie het ziekenhuis op 23 mei 1986 tegen het eind van de ochtend heeft verlaten. Hij kreeg
symptomen in het midden van de namiddag, nadat hij een lichte maaltijd genomen had. Zijn toestand verergerde en 's avonds nam zijn echtgenote contact op
met een huisarts die kalmerende middelen voorschreef. Nog later toen de pijnen
steeds erger werden, nam de echtgenote [van eiser] contact op met een 'bevriend
geneesheer', dokter Hermanus die zich naar de woonplaats [van eiser] begaf en
diens onmiddellijke opneming in het ziekenhuis aanraadde (deskundigenverslag,
p. 10, 11 en 18). [Eiser] werd dezelfde nacht nog in allerijl geopereerd.
Tien uur zijn aldus verstreken vooraleer een geneesheer die op de hoogte was
van de die ochtend uitgevoerde coloscopie het verband kon leggen tussen die coloscopie en de pijnen [van eiser] en hem kon adviseren om zo spoedig mogelijk
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naar het ziekenhuis te gaan.
26. Ten onrechte heeft het beroepen vonnis geoordeeld dat het niet bewezen
was dat de fout, namelijk dat niets was gezegd over de maatregelen die moesten
worden getroffen in geval van eventuele verwikkelingen, niet in oorzakelijk verband stond met de geleden schade en meer bepaald dat het 'niet bewezen was dat
die fout de gevolgen van de perforatie van de darm waarvan [eiser] het slachtoffer werd, aanzienlijk zou hebben verergerd'.
Blijkens de door (eiser) overgelegde medische literatuur schijnt de laparatomie
de meest aangewezen behandeling te zijn wanneer er veel tijd verlopen is tussen
het optreden van het letsel aan de darm en de behandeling ervan, gelet op de in
dat geval hogere risico's op buikvliesontsteking :
'une laparatomie réalisée précocement réduirait la morbidité et la mortalité
(...). W. en O. (...) ont découvert un taux de mortalité nettement plus élevé
chaque fois que la chirurgie était retardée de plus de 6 à 12 heures suite à l'apparition de la lésion. De nombreux autres auteurs ont souligné que le retard par rapport à la chirurgie influence non seulement l'issue et l'incidence de l'infection du
péritoine mais également le choix de la méthode chirurgicale (...).
Trois cas de perforation suite à une colonoscopie (...) ont tous été traités avec
succès par des méthodes agressives incluant une laparatomie, un lavage abondant, une suture primaire et une colostomie de déviation.
La souillure péritonéale est le principal facteur de risque d'infection suite à une
perforation du côlon (...) Chez certains patients enfin, le diagnostic de la perforation endoscopique du côlon est tardif de telle sorte que lorsqu'elle est détectée
pour la première fois, l'infection est déjà bien établie' (Le traitement de la perforation du côlon lors de la colonoscopie - stuk nr. 14 van het dossier [van eiser]).
Dat is precies de toestand die zich te dezen heeft voorgedaan.
Het geneeskundig verslag van de chirurgen die [eiser] 's nachts hebben geopereerd vermeldt onder meer het volgende :
'Gelet op de omvang van de buikvliesontsteking werd tot een laparotomie besloten en werd deze nog dezelfde dag in allerijl uitgevoerd. De exploratie heeft
de perforatie van de darm aan het linker gedeelte van het colon transversum bevestigd. Hoewel de darm van die zieke voorbereid was met het oog op de endoscopie, was er reeds zoveel faeces in de buikvliesholte aanwezig dat, enerzijds,
de perforatie moest worden genaaid, maar, dat anderzijds, een dubbelloopsanus
moest worden gemaakt teneinde elk gevaar voor fistelvorming te voorkomen. De
buikholte werd overvloedig gespoeld met een isobetadine-oplossing en een afvoerbuis werd aangebracht' (verslag van de dokters Lambilliotte en Ansay van
10 juni 1986 - Bijlage 5 van het deskundigenverslag).
27. Uit die gegevens blijkt dat, indien [eiser] was gewaarschuwd dat hij zeer
snel naar het ziekenhuis moest gaan ingeval zich problemen zouden voordoen,
de ontsteking van het buikvlies die door het tijdsverloop verergerd is, minder
ernstig zou zijn geweest en dat met een voldoende graad van waarschijnlijkheid
de behandeling had kunnen worden vermeden die in de aangehaalde literatuur als
agressief bestempeld wordt en die niet alleen bestaat in een laparatomie, maar
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ook in een colostomie die in casu werd uitgevoerd wegens de ernst van de buikvliesontsteking, zoals de chirurgen in hun voormeld verslag hebben gepreciseerd.
Wat dat betreft vermeldt de door (eiser) overgelegde medische literatuur andere mogelijkheden van niet-heelkundige behandeling bij afwezigheid van een
'buikvliesverontreiniging' alsook de mogelijkheid om niet systematisch over te
gaan tot colostomie (stukken 14 en 15 van het dossier [van eiser]).
Daaruit volgt dat het oorzakelijk verband tussen de fout en de schade, die bestaat in de derving van een kans om sneller en minder ingrijpend behandeld te
kunnen worden, bewezen is.
28. De derving van de voordelen of van de kans om een minder ingrijpende
behandeling te kunnen ondergaan indien hij vroeger had kunnen worden behandeld levert een vaststaande maar moeilijk in precieze cijfers uit te drukken schade op zodat de schade naar billijkheid moet worden geraamd op een bedrag van
7.500 euro; dat bedrag vormt een volledige vergoeding voor alle door [eiser] geleden schade; er is derhalve geen reden om de toegekende compensatoire interesten te kapitaliseren;
Daar de schade bestaat in de derving van de hierboven aangegeven kans dient
voor het overige niet ingegaan te worden op (eisers) verzoek om een deskundigenonderzoek en dient evenmin akte te worden verleend van het voorbehoud
omtrent de gevolgen van een eventuele verergering van de door [eiser] geleden
subumbilicale eventratio, aangezien het oorzakelijk verband met de acute peritonitis of met de colostomie niet blijkt uit enig gegeven van het dossier noch uit het
deskundigenonderzoek en derhalve niet bewezen is".
Derhalve verklaart het bestreden arrest de vordering slechts ten dele gegrond
op grond dat de schade van eiser, die was veroorzaakt door de fout van verweerder, welke erin bestond dat hij eiser niet gewaarschuwd had dat hij snel naar het
ziekenhuis moest gaan ingeval zich problemen zouden voordoen, enkel en alleen
bestond in de derving van een kans.
Grieven
Eerste onderdeel
Door vast te stellen dat de schade van eiser bestond "in de derving van een
kans om sneller en minder ingrijpend behandeld te worden", antwoordt het arrest
niet op het verzoekschrift in hoger beroep en op de conclusie waarin eiser aanvoerde :
"dat het eerste vonnis dienaangaande ten onrechte vermeldt dat het hoe dan
ook niet bewezen is dat de schade geringer zou zijn geweest indien [eiser] op de
hoogte was gebracht van de risico's op complicaties, aangezien het nooit werd
betwist dat, indien [eiser] vroeger naar het ziekenhuis was gegaan, de schade
minder groot zou zijn geweest en de heelkundige ingreep veel vlotter en veel efficiënter zou zijn verlopen".
Eiser had derhalve aangevoerd dat het tussen de partijen nooit was betwist dat
de schade minder groot zou zijn geweest en dat het dus zeker was dat de schade
minder groot zou zijn geweest indien eiser vroeger naar het ziekenhuis was gegaan.
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Aangezien het bestreden arrest de schade omschrijft als "de derving van een
kans", slaat het geen acht op het middel waarin eiser aanvoerde dat er tussen de
partijen geen betwisting bestond over de zekerheid van de vermindering van de
schade.
Door niet te antwoorden op het aangevoerde middel van eiser, is het arrest niet
regelmatig met redenen omkleed en schendt het artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet.
Tweede onderdeel
Het bestreden arrest van 22 april 2004 bevat een tegenstrijdigheid in de motivering betreffende de vaststelling van het al dan niet bestaan van de zekerheid
dat de zware ingrepen, met name de laparatomie en de colostomie, hadden kunnen worden voorkomen indien verweerder de te zijnen laste vastgestelde fout
niet had begaan door eiser niet op de hoogte te brengen van de noodzaak om snel
naar het ziekenhuis te gaan ingeval zich problemen zouden voordoen.
Het arrest stelt immers vast, enerzijds, "dat het beroepen vonnis ten onrechte
heeft beslist dat het (...) 'niet bewezen was dat die fout de gevolgen van de perforatie van de dikke darm aanzienlijk heeft verergerd (...)' en "dat, indien [eiser]
was gewaarschuwd dat hij zeer snel naar het ziekenhuis moest komen ingeval
zich problemen zouden voordoen, de buikvliesontsteking die door het tijdsverloop verergerd is, minder zwaar zou zijn geweest waardoor, met een voldoende
graad van waarschijnlijkheid, de behandeling die in de aangehaalde literatuur als
invasief omschreven wordt en die niet alleen bestaat in een laparatomie maar ook
in een colostomie die te dezen werd uitgevoerd wegens de ernst van de buikvliesontsteking, zoals de chirurgen in hun voormeld verslag hebben gepreciseerd,
had kunnen worden voorkomen".
Het arrest stelt aldus vast dat de zware ingrepen, met name de laparatomie en
de colostomie, zouden zijn voorkomen indien verweerder de ten zijnen laste
vastgestelde fout niet begaan had. Door gewag te maken van "een voldoende
graad van waarschijnlijkheid" stelt het arrest derhalve vast dat de zware ingrepen
(laparatomie, colostomie) met zekerheid zouden zijn voorkomen.
Het arrest stelt anderzijds vast dat de schade van eiser in casu bestaat in de derving van een kans op een snellere en minder ingrijpende behandeling. Aldus verwerpt het arrest de zekerheid dat de zware ingrepen zouden zijn voorkomen en
stelt het vast dat eiser, zonder de fout van verweerder, alleen een kans om geen
zware ingrepen te ondergaan zou hebben gehad.
Door enerzijds vast te stellen dat de zware ingrepen zonder de fout van verweerder met zekerheid zouden zijn voorkomen, maar door anderzijds diezelfde
zekerheid te verwerpen en de schade te omschrijven als de derving van een kans,
berust het arrest op een tegenstrijdige motivering, is het derhalve niet regelmatig
met redenen omkleed en schendt het dus artikel 149 van de Grondwet.
Derde onderdeel
Krachtens de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek is degene
door wiens schuld aan een ander schade wordt veroorzaakt, verplicht die schade
volledig te vergoeden.
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Als de gezondheidstoestand van een patiënt wegens de fout van zijn geneesheer meer ingrijpende behandelingen vereiste en als die meer ingrijpende behandelingen zonder de fout van de geneesheer hadden kunnen worden voorkomen,
bestaat de door de patiënt ten gevolge van de fout van de geneesheer geleden
schade niet in de derving van een kans om lichtere behandelingen te kunnen ondergaan, maar in het verschil tussen zijn werkelijke toestand die is ontstaan door
de ingrijpende behandelingen en de toestand waarin hij zonder die ingrijpende
behandelingen zou hebben verkeerd.
Het bestreden arrest stelt vast
"dat het beroepen vonnis ten onrechte heeft geoordeeld dat het (...) 'niet bewezen was dat die fout de gevolgen van de perforatie van de darm aanzienlijk zou
hebben verergerd (...)' en "dat, indien [eiser] gewaarschuwd was dat hij zeer snel
naar het ziekenhuis moest gaan ingeval zich problemen zouden voordoen, de
ontsteking van het buikvlies die door het tijdsverloop is verergerd minder ernstig
zou zijn geweest en dat met een voldoende graad van waarschijnlijkheid de behandeling had kunnen worden vermeden die in de aangehaalde literatuur als
agressief bestempeld wordt en die niet alleen bestaat in een laparatomie maar
ook in een colostomie die in casu werd uitgevoerd wegens de ernst van de buikvliesontsteking, zoals de chirurgen in hun voormeld verslag hebben gepreciseerd".
Het arrest stelt derhalve vast dat de ingrijpende behandelingen (laparatomie en
colostomie) zonder de fout van verweerder"met een voldoende graad van waarschijnlijkheid" zouden zijn voorkomen. Uit die vaststelling kon het hof van beroep niet wettig afleiden dat de schade van eiser enkel bestond in de derving van
een kans om sneller en minder ingrijpend te kunnen worden behandeld.
Uit die vaststelling volgde immers dat de schade van eiser overeenkomstig de
artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek bestond in het verschil tussen, enerzijds, zijn werkelijke toestand zoals die is ontstaan ten gevolge van de
ingrijpende behandelingen en, anderzijds, de toestand waarin hij zonder de ingrijpende behandelingen zou hebben verkeerd. Aangezien volgens het arrest de
schade van eiser enkel bestaat in de derving van een kans, is het derhalve niet
naar recht verantwoord en schendt het derhalve de artikelen 1382 en 1383 van
het Burgerlijk Wetboek.
Vierde onderdeel
...
Beslissing van het Hof
Eerste middel :
Eerste onderdeel :
Eiser heeft in zijn appelconclusie aangevoerd dat, aangezien verweerder niet
na passende voorlichting eisers vrije en geïnformeerde toestemming over de uitvoering van een eventuele polypectomie had verkregen, de verweerders gehouden waren de risico's te dragen die verbonden waren aan de naar aanleiding van
de coloscopie uitgevoerde polypectomie en bijgevolg de gehele, door de perforatie van de darm veroorzaakte schade dienden te vergoeden.
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De verweerders betwistten tot die schadevergoeding gehouden te zijn met het
argument dat verweerder zijn informatieplicht wel degelijk was nagekomen.
Na te hebben overwogen dat verweerder een fout had begaan door niet vooraf
de vrije en geïnformeerde toestemming van eiser te verkrijgen voor een eventuele polypectomie, besliste het hof van beroep dat "de leer van de risicoverschuiving" niet kan worden toegepast op grond dat "volgens de in het Belgische recht
geldende aansprakelijkheidsregels, de omgekeerde regel van toepassing is, namelijk dat het slachtoffer moet instaan voor de schade behalve wanneer hij het
bestaan van de fout van een derde en het oorzakelijk verband tussen de fout en
de schade aantoont" en dat dit verband te dezen niet bewezen is.
Het hof van beroep heeft aldus, zoals het daartoe gehouden was, nagegaan of
de voorwaarden om verweerder aansprakelijk te stellen, met name het bestaan
van een noodzakelijk verband tussen de fout en de schade, vervuld waren. Door
dat te onderzoeken na de leer van de risicoverschuiving te hebben verworpen
heeft het hof van beroep enkel het aan het hof regelmatig voorgelegde geschil
beslecht zonder een geschil op te werpen waarvan het bestaan in de conclusies
van de partijen was uitgesloten en zonder het recht van verdediging van eiser te
schenden.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Tweede onderdeel :
Wanneer een patiënt aantoont dat een geneesheer een fout heeft begaan door
op hem een ingreep uit te voeren zonder zijn voorafgaande vrije en geïnformeerde toestemming, kan hij slechts vergoeding voor de door die ingreep veroorzaakte schade verkrijgen indien hij het bestaan van een oorzakelijk verband tussen
die fout en die schade aantoont.
Dit onderdeel waarin wordt betoogd dat een geneesheer die zijn informatieplicht niet nakomt en die de vrije en geïnformeerde toestemming van zijn patiënt
niet heeft gekregen voor een ingreep, de risico's moet dragen die verbonden zijn
aan de zonder die toestemming verrichte handelingen en de gehele schade moet
vergoeden ongeacht het bestaan van een oorzakelijk verband tussen de fout en de
schade, faalt naar recht.
Tweede middel :
Derde onderdeel :
Krachtens artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek is degene door wiens
schuld aan een ander schade wordt veroorzaakt verplicht de werkelijk geleden
schade te vergoeden.
Het bestreden arrest vermeldt "dat, indien [eiser] [door verweerder] was gewaarschuwd dat hij zeer snel naar het ziekenhuis moest gaan ingeval zich problemen zouden voordoen, de ontsteking van het buikvlies die door het tijdsverloop
verergerd is, minder ernstig zou zijn geweest en de behandeling die in de aangehaalde literatuur als agressief bestempeld wordt en die niet alleen bestaat in een
laparatomie maar ook in een colostomie die in casu werd uitgevoerd wegens de
ernst van de buikvliesontsteking, had kunnen worden vermeden".
Na aldus te hebben geoordeeld dat de voornoemde ingrijpende behandelingen

Nr. 270 - 12.5.06

HOF VAN CASSATIE

1095

zonder de fout van verweerder zouden zijn vermeden, heeft het arrest niet wettig
kunnen beslissen dat de aan eiser berokkende schade bestond "in de derving van
een kans op snellere en minder ingrijpende behandelingen".
Het onderdeel is gegrond.
De overige grieven :
...
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest behalve in zoverre het, met bevestiging van het
beroepen vonnis, de oorspronkelijke vordering ontvankelijk verklaart en de in
eerste aanleg gemaakte kosten begroot, en in zoverre het op eigen gronden beslist dat verweerder geen fout in de uitvoering heeft begaan en dat de fout die
erin bestaat dat verweerder de vrije en geïnformeerde toestemming van eiser niet
gekregen had om een poliep weg te nemen niet in oorzakelijk verband staat met
de schade;
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige;
Beveelt dat van het arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest;
Veroordeelt eiser in een derde van de kosten, houdt de uitspraak over het overige gedeelte aan en laat de uitspraak daaromtrent over aan de feitenrechter;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Bergen.
12 mei 2006 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Fettweis – Gelijkluidende conclusie van de h. de Koster, advocaat-generaal –
Advocaten: mrs. De Gryse en De Bruyn.

Nr. 271
1° KAMER - 12 mei 2006

1º DWANGSOM - TENUITVOERLEGGING - GESCHIL - BESLAGRECHTER - BEVOEGDHEID GRENZEN
2º BENELUX — PREJUDICIELE GESCHILLEN - HOF VAN CASSATIE - VERPLICHTING
3º PREJUDICIEEL GESCHIL - BENELUX - HOF VAN CASSATIE - VERPLICHTING
1º Wanneer de rechter kennis neemt van een geschil betreffende de tenuitvoerlegging van
een dwangsom, is hij niet bevoegd de onmogelijkheid vast te stellen om aan de
hoofdveroordeling waarvoor een dwangsom is uitgesproken te voldoen en is hij evenmin
bevoegd de dwangsom te verlagen of op te heffen1. (Artt. 1385quater en 1385quinquies,
Ger.W.)
2º en 3º Het Hof van Cassatie is niet ertoe verplicht het Benelux-Gerechtshof een
prejudiciële vraag te stellen die gegrond is op de in rechte verkeerde stelling van het
1 Zie concl. O.M. in Pas., 2006, nr. 271.
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cassatiemiddel2. (Impliciete oplossing) (Art. 6, derde en vierde lid, 1°, Verdrag BeneluxGerechtshof)
(D. T. ARAD bvba)

ARREST (vertaling)
(A.R. C.05.0451.F)

I. Rechtspleging voor het Hof
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, dat op 14 februari 2005 is gewezen door het Hof van Beroep te Brussel.
Raadsheer Albert Fettweis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Philippe de Koster heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddelen
Eiseres voert een middel aan:
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1315, 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 149 van de Grondwet;
- de artikelen 870, 1385bis, 1385quater en 1385quinquies van het Gerechtelijk
Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest oordeelt dat de dwangsom waartoe verweerster was veroordeeld, niet verschuldigd is.
Het verantwoordt die beslissing als volgt:
"La charge de la preuve de la débition de l'astreinte appartient au créancier. Le
bénéficiaire de la condamnation principale doit prouver que les conditions formelles et matérielles pour que l'astreinte soit due ont été réunies " (Dirix, E., Problèmes posés par l'exécution de l'astreinte, l'huissier de justice, 98/3.704, p. 68,
nr. 20).
In casu heeft [eiseres] nooit een officiële of tegensprekelijke vaststelling opgemaakt of doen opmaken waaruit blijkt dat [verweerster] niet heeft voldaan aan de
veroordeling, die vervat was in het vonnis van de vrederechter van Sint-JansMolenbeek.
[Eiseres] toont helemaal niets aan. Niet alleen wordt niet bewezen dat [verweerster] die de bewijslast niet draagt, verschenen is, maar er wordt evenmin bewezen dat zij niet verschenen is.
Nochtans heeft zij in haar aangetekend schrijven van 9 oktober 2002 aangeboden om op tegenspraak een datum vast te stellen voor de verschijning met het
oog op de tenuitvoerlegging van het vonnis, zoals zij dat ook gedaan heeft in een
brief van 27 juni 2003 waarin zij [eiseres] vroeg de data te preciseren waarop zij
beschikbaar was.
[Eiseres] is daarop nooit ingegaan. Behalve wellicht in mei 2004 toen de meu2 Zie cass., 5 jan. 2006, A.R. D.05.0005.N, nr. 11.
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bels werden teruggenomen.
Indien zij betwistte dat [verweerster] gekomen was, stond het aan haar om via
gerechtsdeurwaarder een afspraak te maken en door laatstgenoemde te doen
vaststellen dat [verweerster] niet kwam opdagen.
Daar zij geen enkel objectief bewijs levert dat de formele en materiële voorwaarden vervuld waren opdat de dwangsom verschuldigd zou zijn, is de dwangsom niet verschuldigd".
Grieven
...
Derde onderdeel
Artikel 1385bis, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek luidt als volgt:
"De rechter kan op vordering van één der partijen de wederpartij veroordelen
tot betaling van een geldsom, dwangsom genaamd, voor het geval dat aan de
hoofdveroordeling niet wordt voldaan, onverminderd het recht op schadevergoeding indien daartoe gronden zijn. Een dwangsom kan echter niet worden opgelegd in geval van een veroordeling tot betaling van een geldsom, noch ten aanzien van de vorderingen ter zake van de nakoming van arbeidsovereenkomsten".
Artikel 1385quater van genoemd wetboek luidt als volgt:
"De dwangsom, eenmaal verbeurd, komt ten volle toe aan de partij die de veroordeling heeft verkregen. Deze partij kan de dwangsom ten uitvoer leggen
krachtens de titel waarbij zij is vastgesteld".
Uit artikel 1385quater van het Gerechtelijk Wetboek volgt dat de dwangsom
opeisbaar is op grond van de rechterlijke beslissing die haar oplegt en dat, wanneer na de betekening ervan de voorwaarden die de beslissing preciseert vervuld
zijn, de dwangsom krachtens die beslissing ten volle verschuldigd is en voor gedwongen tenuitvoerlegging in aanmerking komt zonder dat een nieuw vonnis nodig is.
Artikel 1385quinquies van het Gerechtelijk Wetboek luidt als volgt:
"De rechter die een dwangsom heeft opgelegd, kan op vordering van de veroordeelde de dwangsom opheffen, de looptijd ervan opschorten gedurende de
door hem te bepalen termijn of de dwangsom verminderen ingeval van blijvende
of tijdelijke, gehele of gedeeltelijke onmogelijkheid om aan de hoofdveroordeling te voldoen.
Voor zover de dwangsom verbeurd was voordat de onmogelijkheid intrad, kan
de rechter haar niet opheffen of verminderen".
Artikel 1498 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt het volgende:
"In geval van zwarigheden bij de tenuitvoerlegging kan iedere belanghebbende
partij zich wenden tot de beslagrechter, evenwel zonder dat het instellen van
deze vordering schorsende kracht heeft. De beslagrechter beveelt de opheffing
van het beslag, indien daartoe grond bestaat".
Het vonnis van 18 juni 2002 heeft verweerster veroordeeld om de litigieuze
meubels binnen achtenveertig uur na de betekening van de beslissing te komen
terughalen in de woonplaats van eiseres, zulks op straffe van dwangsom. Die be-
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tekening is geschied op 18 september 2002.
Het bestreden arrest stelt vast dat het litigieuze meubilair pas in mei 2004 werd
teruggenomen. Bijgevolg is de hoofdveroordeling van verweerster niet ten uitvoer gelegd voor die datum, en met name niet op uiterlijk 21 september 2002.
Op grond van de hierboven vermelde wetsbepalingen was eiseres dus gehouden
tot betaling van de haar bij het vonnis van 18 juni 2002 opgelegde dwangsom.
Zo nodig diende verweerster overeenkomstig artikel 1385quinquies van het
Gerechtelijk Wetboek te bewijzen dat zij in de onmogelijkheid had verkeerd om
aan de hoofdveroordeling te voldoen. Daartoe diende zij te bewijzen dat zij de
nodige schikkingen had getroffen om de litigieuze meubels te komen ophalen,
onder meer door eiseres van haar komst op de hoogte te brengen, en dat die ophaling niet had kunnen plaatsvinden, in voorkomend geval, wegens de weigering
van eiseres of wegens de nalatigheid van laatstgenoemde. Bijgevolg diende het
bestreden arrest vast te stellen dat verweerster het bewijs leverde dat zij in de onmogelijkheid verkeerde aan de hoofdveroordeling te voldoen.
Door integendeel te beslissen dat eiseres de bewijslast draagt voor het feit dat
verweerster, in strijd met wat zij aanvoert, zich wel degelijk met goed gevolg
aangeboden heeft aan de woonplaats van eiseres en om die reden niet in de onmogelijkheid verkeerde om het litigieuze meubilair terug te nemen, schendt het
bestreden arrest de artikelen 1385bis, 1385quater en 1385quinquies van het Gerechtelijk Wetboek en, voor zoveel nodig, artikel 1315 van het Burgerlijk Wetboek en artikel 870 van het Gerechtelijk Wetboek.
Ingeval het Hof zou beslissen dat dit onderdeel van het middel een uitlegging
impliceert van de artikelen 1385bis, 1385quater en 1385quinquies van het Gerechtelijk Wetboek die samenvallen met de artikelen 1, 3 en 4 van de bijlage bij
het Verdrag van 26 november 1973 houdende eenvormige wet betreffende de
dwangsom, goedgekeurd bij de wet van 31 januari 1980, zal het overeenkomstig
artikel 6 van het Verdrag van 31 maart 1965 betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-gerechtshof, goedgekeurd bij de wet van 18 juli 1969, zijn
uitspraak opschorten tot het Benelux-gerechtshof zal hebben geantwoord op de
volgende prejudiciële vraag :
"Wanneer de rechter een dwangsom heeft opgelegd aan verweerder ingeval hij
niet voldoet aan de hoofdveroordeling die voor hem erin bestaat dat hij binnen de
door de rechter vastgestelde termijn, een voorwerp moet terugnemen in de woonplaats van eiser, moeten dan de artikelen 1, 3 en 4 van de bijlage bij het Verdrag
van 26 november 1973 houdende eenvormige wet betreffende de dwangsom (die
samenvallen met de artikelen 1385bis, 1385quater en 1385quinquies van het Belgische Gerechtelijk Wetboek) worden uitgelegd:
-ofwel in die zin dat eiser, teneinde het voordeel van de dwangsom te verkrijgen, moet bewijzen dat de meubels niet zijn teruggenomen binnen de door de
rechter vastgestelde termijn en dat verweerder, teneinde de opheffing of de opschorting van de dwangsom te verkrijgen, moet bewijzen dat hij zich, om die
meubels terug te halen, ten huize van eiser aangeboden heeft, na hem daarvan
vooraf op de hoogte te hebben gebracht, maar is gestuit op de weigering of de
nalatigheid van eiser en om die reden in de blijvende of tijdelijke onmogelijkheid
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verkeerde om aan de hoofdveroordeling te voldoen,
- ofwel in die zin dat eiser, teneinde het voordeel van de dwangsom te verkrijgen, moet bewijzen dat de meubels niet zijn teruggenomen binnen de door de
rechter vastgestelde termijn en daarenboven moet bewijzen dat verweerder zich
niet ten huize van eiser aangeboden heeft om die meubels terug te nemen en niet
is gestuit op de weigering of de nalatigheid van eiser en om die reden niet in de
blijvende of tijdelijke onmogelijkheid verkeerde om aan de hoofdveroordeling te
voldoen?"
III. Beslissing van het Hof
...
Derde onderdeel
Wanneer de rechter krachtens artikel 1385quater van het Gerechtelijk Wetboek
kennis neemt van een geschil betreffende de tenuitvoerlegging van een dwangsom, is hij niet bevoegd toepassing te maken van artikel 1385quinquies van dat
wetboek.
Het middel dat het tegenovergestelde aanvoert faalt naar recht.
Er bestaan derhalve geen gronden om de prejudiciële vraag te stellen aan het
Benelux-Gerechtshof.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiseres in de kosten.
12 mei 2006 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Fettweis – Gelijkluidende conclusie van de h. de Koster, advocaat-generaal –
Advocaat: mr. Mahieu.

Nr. 272
3° KAMER - 15 mei 2006

1º EUROPESE UNIE — VERDRAGSBEPALINGEN — ALGEMEEN - VERORDENING
(E.G.) NR 1348/2000 VAN DE RAAD VAN 29 MEI 2000 - UITLEGGING - GERECHTELIJK STUK VERZENDING - BETEKENING - WIJZEN - RANGORDE
2º BETEKENINGEN EN KENNISGEVINGEN — IN HET BUITENLAND EUROPESE UNIE - VERORDENING (E.G.) NR 1348/2000 VAN DE RAAD VAN 29 MEI 2000 UITLEGGING - GERECHTELIJK STUK - VERZENDING - BETEKENING - WIJZEN - RANGORDE
3º EUROPESE UNIE — VERDRAGSBEPALINGEN — ALGEMEEN - VERORDENING
(E.G.) NR 1348/2000 VAN DE RAAD VAN 29 MEI 2000 - UITLEGGING - GERECHTELIJK STUK VERZENDING - BETEKENING - WIJZE - CUMULATIE - UITGANGSPUNT - PROCESTERMIJN - BEGIN
4º BETEKENINGEN EN KENNISGEVINGEN — IN HET BUITENLAND EUROPESE UNIE - VERORDENING (E.G.) NR 1348/2000 VAN DE RAAD VAN 29 MEI 2000 -
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UITLEGGING - GERECHTELIJK STUK - VERZENDING - BETEKENING - WIJZE - CUMULATIE UITGANGSPUNT - PROCESTERMIJN - BEGIN
1º en 2º De Verordening (EG) nr. 1348/2000 van de Raad van 29 mei 2000 moet aldus
worden uitgelegd dat ze geen enkele rangorde vaststelt tussen de wijzen van verzending
en betekening van een gerechtelijk stuk, door tussenkomst van een verzendende
instantie en een ontvangende instantie aangeduid door de lidstaten of aan zich in een
andere lidstaat bevindende personen rechtstreeks per post, zodat het mogelijk is het op
een van deze twee wijzen dan wel gelijktijdig op de twee wijzen te betekenen 1. (Artt. 4
t.e.m. 11 en 14, Verordening Raad E.G. nr. 1348/2000 van 29 mei 2000)
3º en 4º De Verordening (EG) nr. 1348/2000 van de Raad van 29 mei 2000 moet aldus
worden uitgelegd dat, ingeval van cumulatie van de wijze van verzending en betekening
van een gerechtelijk stuk, van de eerste geldig verrichte betekening moet worden
uitgegaan om te bepalen wanneer voor de geadresseerde een procestermijn ingevolge
een betekening begint te lopen2. (Artt. 4 t.e.m. 11 en 14, Verordening Raad E.G. nr.
1348/2000 van 29 mei 2000)
(PLUMEX, VENNOOTSCHAP NAAR PORTUGEES RECHT T. YOUNG SPORTS nv)

ARREST
(A.R. C.04.0043.N)

I. Rechtspleging voor het Hof
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 16 september 2003 gewezen
door het Hof van Beroep te Gent.
Het Hof heeft bij arrest van 22 oktober 20043 twee prejudiciële vragen gesteld
aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen.
Het Hof van Justitie heeft op 9 februari 2006 bij het arrest C-473/04 die vragen
beantwoord.
De zaak is bij beschikking van de voorzitter van 10 april 2006 verwezen naar
de derde kamer.
Voorzitter Ivan Verougstraete heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.

II. Cassatiemiddel
De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1, 1°, 4 tot en met 11 en 14, van de Verordening (EG) nr.
1348/2000 van de Raad van 29 mei 2000 inzake de betekening en de kennisgeving in de lidstaten van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke of in handelszaken (hierna: de verordening);
- het gelijkheidsbeginsel en de artikelen 10 en 11 van de Grondwet;
- de artikelen 40, eerste lid, 48, 49, 50, eerste lid, 52, 54, 55, inzonderheid 2°,
1050, eerste lid, en 1051 van het Gerechtelijk Wetboek.
1 H.v.J. 9 feb. 2006, nr. C-473/04, Jur. H.v.J., 2006, I-1417 - 1439.
2 Ibid.
3 A.C., 2004,nr. 499.
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Aangevochten beslissingen
Het hof van beroep verklaart het hoger beroep van eiseres niet ontvankelijk
wegens laattijdigheid en veroordeelt eiseres tot de kosten van het hoger beroep
op grond van volgende redenen:
“(Verweerster) beroept zicht terecht op de laattijdigheid van het hoger beroep.
(Eiseres) is een vennootschap naar Portugees recht, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in Portugal, Parque Industrial Manuel da Mota, Lote 1CP-3100-354 Pombal.
Uit de overgelegde stukken blijkt dat het beroepen vonnis aan (eiseres) werd
betekend overeenkomstig de bepalingen van de Verordening (EG) 1348/2000
van 9 mei 2000. Deze betekening gebeurde op twee van de door de verordening
voorziene wijzen:
- betekening (lees: verzending) op 12 oktober 2001 aan de Direcçâo-Geral da
Administraçâo da Justiça, zijnde de door Portugal aangewezen ontvangende instantie. De afgifte van de betekeningsakte gebeurde aan de postdienst op 12 oktober 2001.
Het ontvangstbewijs werd door de ontvangende instantie op 18 oktober 2001
terugbezorgd. De ontvangende instantie betekende het bestreden vonnis op 6 november 2001. Dit betreft dus een betekening conform de artikelen 4 tot 7 van de
verordening;
- betekening op 12 oktober 2001 per post. De afgifte van de betekeningsakte
gebeurde aan de postdienst op 12 oktober 2001. Het ontvangstbewijs werd door
(eiseres) op 17 oktober 2001 terugbezorgd. Dit betreft dus een betekening conform artikel 14 van de verordening.
Portugal heeft verklaard geen enkel voorbehoud te maken nopens de toepassing van dit artikel.
Niets verzet er zich tegen dat de betekening op verschillende wijzen geschiedt.
Beide betekeningswijzen zijn op een geldige wijze geschied.
Wanneer twee verschillende doch geldige betekeningswijzen zijn aangewend,
dan is de eerst verrichte betekening bepalend voor de aanvang van de termijn om
hoger beroep in te stellen. Terzake is dit de betekening die gebeurde conform artikel 14 van de verordening.
Krachtens artikel 1051, eerste lid, Ger. W. is de termijn om hoger beroep aan
te tekenen één maand te rekenen vanaf de betekening van het vonnis.
Terzake wordt de betekening geacht te zijn gebeurd door de afgifte van de akte
aan de postdienst tegen ontvangstbewijs (artikel 40, eerste lid, Ger. W.); dit is op
12 oktober 2001. Dit is de aanvangsdatum van de termijn (artikel 57, eerste lid,
Ger. W.).
De termijn wordt verlengd overeenkomstig artikel 55 Ger. W., waarnaar artikel 1051, derde lid, Ger. W. verwijst. Terzake bedraagt de verlenging 30 dagen
(artikel 55, eerste lid, 2°, Ger. W.).
De termijn wordt gerekend van middernacht tot middernacht. Hij wordt gerekend vanaf de dag na die van de akte of van de gebeurtenis welke hem doet in-
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gaan, en omvat alle dagen, ook zaterdag, zondag en wettelijke feestdagen (artikel
52, eerste lid, Ger. W.).
Voor de maanden wordt gerekend van de zoveelste dag tot de dag voor de zoveelste (artikel 54 Ger. W.).
De dies a quo wordt niet (artikel 52 Ger. W.), de dies ad quem als vervaldag of
laatste dag van de termijn wordt wel in de termijn begrepen (artikel 53 Ger. W).
De beroepstermijn nam aldus in deze een aanvang daags na de betekening op
12 oktober 2001 om te eindigen op de vervaldag van 11 december 2001.
Er is bovendien geen sprake van overmacht of enige ongeldigheid in de betekening.
Nu de appelakte dateert van 17 december 2001, hetzij van na de vervaldag, is
de termijn van artikel 1051, eerste lid , Ger. W. overschreden en het hoger beroep laattijdig.
Nu (eiseres) in het ongelijk blijft gesteld, dient zij in de kosten van deze instantie te worden verwezen" (zie arrest p. 2-5).
Grieven
Eerste onderdeel
1.1. Te dezen wordt niet betwist dat de verordening (EG) nr. 1348/2000 toepasselijk is op de litigieuze betekening.
Gezegde verordening voorziet in meerdere mogelijkheden voor de betekening
(en de kennisgeving) in de ene lidstaat van een gerechtelijk stuk van de andere
lidstaat in handelszaken (en in burgerlijke zaken).
Enerzijds organiseert zij in haar artikelen 4 tot en met 11 de verzending en betekening (of kennisgeving) van een gerechtelijk stuk door tussenkomst van een
verzendende instantie en een ontvangende instantie aangeduid door de lidstaten.
Anderzijds staat de verordening in haar artikelen 12 tot en met 15 andere wijzen van verzending en betekening (of kennisgeving) van een gerechtelijk stuk
toe. Een van de andere wijzen is de betekening rechtstreeks per post, zoals bepaald in artikel 14 van de verordening.
Naar luid van artikel 9, 1°, van de verordening is de datum van betekening (of
kennisgeving) van artikel 7 (onverminderd artikel 8) de datum waarop betekening of kennisgeving overeenkomstig het recht van de aangezochte lidstaat is geschied.
Bijgevolg is artikel 40, eerste lid, Ger. W. te dezen niet van toepassing.
1.2. Uit de bedoeling van de Verordening (EG) nr. 1348/2000 volgt dat de wijze bepaald bij voornoemde artikelen 4 tot en met 11 de hoofdwijze van verzending en betekening is. Daarentegen is de manier van betekening toegestaan bij
gezegd artikel 14 één van de ondergeschikte wijzen.
Dit wil zeggen dat de rechtstreekse betekening per post slechts toegestaan is in
buitengewone omstandigheden en in ieder geval ondergeschikt is aan de wijze
van verzending en betekening door tussenkomst van de plaatselijke instanties zoals bepaald bij de artikelen 4 tot en met 11 van de verordening. De hoofdwijze
van betekening heeft voorrang op de ondergeschikte wijze. Bijgevolg, in geval
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van cumul van betekeningen overeenkomstig de artikelen 4 tot en met 11 van de
verordening, enerzijds, en rechtstreeks per post, anderzijds, zoals te dezen, heeft
eerstgenoemde wijze voorrang. In dat geval is voor de bepaling van de datum
waarop de termijn van hoger beroep ingaat de datum van betekening overeenkomstig de hoofdwijze (de artikelen 4 tot en met 11 verordening) relevant en niet
de datum van betekening overeenkomstig de ondergeschikte wijze (te dezen :
rechtstreeks per post), zelfs indien deze laatst genoemde de eerste in tijd zou verricht zijn.
1.3. Het bestreden arrest stelt vast dat de litigieuze betekening aan eiseres, in
Portugal, van het Belgische vonnis a quo, gewezen door de rechtbank van koophandel, gebeurde op twee wijzen :
- de eerste wijze: betekening aan eiseres op 6 november 2001 door de Portugese ontvangende instantie, conform de artikelen 4 tot 7 van de verordening;
- de tweede wijze: betekening per post, conform artikel 14 van de verordening,
waarbij de afgifte van de betekeningsakte aan de postdienst gebeurde op 12 oktober 2001 en het ontvangstbewijs op 17 oktober 2001 door eiseres werd terugbezorgd.
1.4. Uit het voorgaande (zie nr. 1.2.) volgt dat voor de bepaling van de datum
waarop de termijn van hoger beroep voor eiseres inging te dezen de datum van
betekening overeenkomstig de eerste wijze (artikel 4 tot en met 11 verordening)
relevant is.
Overeenkomstig artikel 9, 1°, van de verordening is de datum van betekening
deze waarop de betekening overeenkomstig het recht van de aangezochte lidstaat, te dezen Portugal, is geschied.
Te dezen onderzoeken de appelrechters niet en stellen zij niet vast welke de
datum van betekening is overeenkomstig het Portugese recht.
Bijgevolg stellen zij niet op wettige wijze vast wanneer voor eiseres de termijn
van hoger beroep inging en verstreek en beslissen zij onwettig dat het hoger beroep laattijdig en om die reden onontvankelijk is.
1.5. Voor zoveel als nodig en indien het Hof van oordeel zou zijn dat een prejudiciële vraag, waaromtrent de beslissing noodzakelijk is voor het wijzen van
het arrest, wordt opgeworpen betreffende de uitlegging van de verordening (EG)
nr. 1348/2000, past het om het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschap te
verzoeken, bij wijze van prejudiciële beslissing, uitspraak te doen over volgende
vragen:
1. is de betekening bepaald bij de artikelen 4 tot en met 11 de hoofdwijze van
betekening en de betekening rechtstreeks per post, bepaald in artikel 14, de ondergeschikte wijze van betekening met dien verstande dat de eerstgenoemde wijze voorrang heeft op de tweede genoemde wijze ?
2. gaat, in geval van cumul van betekening overeenkomstig de artikelen 4 tot
en met 11, enerzijds, en rechtstreeks per post overeenkomstig artikel 14, anderzijds, voor de geadresseerde van de betekening, de termijn van hoger beroep in
op de datum van de betekening gedaan overeenkomstig de artikelen 4 tot en met
11 en niet op de datum van betekening overeenkomstig artikel 14 ?

1104

HOF VAN CASSATIE

15.5.06 - Nr. 272

Besluit
Het hof van beroep oordeelt niet wettig dat de termijn van hoger beroep voor
eiseres te dezen inging op datum van de rechtstreekse betekening per post overeenkomstig artikel 14 van de verordening (EG) nr. 1348/2000 om reden dat deze
betekening het eerst in tijd was.
De termijn van hoger beroep ging te dezen evenwel in op datum van de hoger
eerstgenoemde betekeningswijze, gedaan overeenkomstig de artikelen 4 tot en
met 11 van de verordening. Bijgevolg ging in casu de termijn van hoger beroep
in op de datum waarop de betekening overeenkomstig het Portugese recht was
geschied.
Het bestreden arrest, dat anders oordeelt, nalaat te onderzoeken en vast te stellen welke de datum van betekening was overeenkomstig het Portugese recht, en
het hoger beroep van eiseres laattijdig en om die reden onontvankelijk verklaart,
is bijgevolg niet wettig verantwoord (schending van alle in de aanhef van het
middel aangevoerde wettelijke bepalingen).
(...)

III. Beslissing van het Hof
Beoordeling
Eerste onderdeel
1. De Verordening nr. 1348/2000 van de Raad van 29 mei 2000 inzake de betekening en de kennisgeving in de lidstaten van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke of in handelszaken (hierna Verordening genoemd),
organiseert in haar artikelen 4 tot en met 11 de verzending en betekening of kennisgeving van gerechtelijke stukken door tussenkomst van een verzendende instantie en een ontvangende instantie aangeduid door de lidstaten.
Luidens artikel 14, eerste lid, van de Verordening, is elke lidstaat bevoegd de
betekening of kennisgeving van gerechtelijke stukken aan zich in een andere lidstaat bevindende personen rechtstreeks per post te doen verrichten.
Luidens artikel 14, tweede lid, kan elke lidstaat, overeenkomstig artikel 23,
eerste lid, bepalen onder welke voorwaarden hij de betekening of kennisgeving
van gerechtelijke stukken per post aanvaardt.
2. Het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen heeft in het dictum
van zijn arrest van 9 februari 2006 gezegd voor recht dat de Verordening “aldus
(moet) worden uitgelegd dat zij geen enkele rangorde vaststelt tussen de wijze
van verzending en betekening als bedoeld in de artikelen 4 tot en met 11 en die
als bedoeld in artikel 14 daarvan, zodat het mogelijk is een gerechtelijk stuk op
een van deze twee wijzen dan wel gelijktijdig op de twee wijzen te betekenen”.
3. De eiseres gaat er in het onderdeel van uit dat de betekening vermeld in de
artikelen 4 tot en met 11 van de Verordening, de hoofdwijze van verzending en
betekening is en de betekening rechtstreeks per post, vermeld in artikel 14 van de
Verordening, een ondergeschikte wijze van betekening is, met dien verstande dat
de eerstgenoemde wijze voorrang heeft op de tweede genoemde wijze.
4. Het onderdeel faalt in zoverre naar recht.

Nr. 272 - 15.5.06

HOF VAN CASSATIE

1105

5. Over de cumulatie van betekening, overeenkomstig de artikelen 4 tot en met
11 van de Verordening, enerzijds, en rechtstreeks per post overeenkomstig artikel 14 van die verordening, anderzijds, oordeelt het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen in het dictum van zijn arrest van 9 februari 2006: “Verordening nr. 1348/2000 moet aldus worden uitgelegd dat, in geval van cumulatie
van de wijze van verzending en betekening als bedoeld in de artikelen 4 tot en
met 11 en die als bedoeld in artikel 14 daarvan, van de datum van de eerste geldig verrichte betekening moet worden uitgegaan om te bepalen wanneer voor de
geadresseerde een procestermijn ingevolge een betekening begint te lopen”.
6. Het onderdeel gaat in zoverre er van uit dat, in geval van vermelde cumulatie van de wijze van betekening, voor de geadresseerde van de betekening, de
termijn van hoger beroep ingaat op de datum van de betekening gedaan overeenkomstig de artikelen 4 tot en met 11 en niet op de datum van de betekening overeenkomstig artikel 14, zelfs indien deze laatst genoemde de eerste in tijd zou verricht zijn.
7. Het onderdeel faalt in zoverre naar recht.
Overige grieven
8. De overige grieven werden verworpen in het arrest van 22 oktober 2004.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.
15 mei 2006 – 3° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Verougstraete, voorzitter –
Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Maes
en De Gryse.

Nr. 273
2° KAMER - 16 mei 2006

1º INTERNATIONALE VERDRAGEN - SCHENGENUITVOERINGSOVEREENKOMST - BEGINSEL
"NON BIS IN IDEM" - TOEPASSING IN DE TIJD
2º RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE) - BEGINSEL "NON BIS IN IDEM" SCHENGENUITVOERINGSOVEREENKOMST - TOEPASSING IN DE TIJD
3º INTERNATIONALE VERDRAGEN - SCHENGENUITVOERINGSOVEREENKOMST - BEGINSEL
"NON BIS IN IDEM" - UITVOER EN INVOER VAN DEZELFDE VERDOVENDE MIDDELEN - TOEPASSING
4º RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE) - BEGINSEL "NON BIS IN IDEM" SCHENGENUITVOERINGSOVEREENKOMST - UITVOER EN INVOER VAN DEZELFDE VERDOVENDE
MIDDELEN - TOEPASSING
5º GENEESKUNDE — GENEESMIDDELEN (VERDOVENDE MIDDELEN
INBEGREPEN) - SCHENGENUITVOERINGSOVEREENKOMST - BEGINSEL "NON BIS IN IDEM" UITVOER EN INVOER VAN DEZELFDE VERDOVENDE MIDDELEN - TOEPASSING
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1º en 2º Het beginsel non bis in idem, neergelegd in artikel 54 van de Schengenuitvoeringsovereenkomst van 19 juni 1990 moet toepassing vinden op een in een
overeenkomstsluitende staat ingeleide strafrechtelijke procedure wegens feiten waarvoor
de betrokkene reeds in een andere overeenkomstsluitende staat is veroordeeld, zelfs al
was deze overeenkomst in deze laatste staat nog niet van kracht op de datum van
uitspraak van die veroordeling, voorzover de overeenkomst in de betrokken
overeenkomstsluitende staten van kracht was op het tijdstip van de beoordeling van de
toepassingsvoorwaarden inzake het beginsel ne bis in idem door de instantie waarbij de
tweede procedure werd ingeleid1.
3º, 4º en 5º Het relevante criterium voor de toepassing van artikel 54 van de Schengenuitvoeringsovereenkomst van 19 juni 1990 is de gelijkheid van de materiële feiten,
begrepen als het bestaan van een geheel van feiten die onlosmakelijk met elkaar
verbonden zijn, ongeacht de juridische kwalificatie van deze feiten of het beschermde
rechtsbelang; strafbare feiten van uitvoer en invoer van dezelfde verdovende middelen
waarvoor in verschillende staten die partij zijn bij deze overeenkomst, vervolging is
ingesteld, dienen in beginsel te worden beschouwd als "dezelfde feiten" in de zin van dit
artikel 54, maar het is aan de bevoegde nationale instanties om dit uiteindelijk te
beoordelen2.
(V.)

ARREST
(A.R. P.04.0265.N)

I. Rechtspleging voor het Hof
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te Antwerpen, correctionele kamer, van 9 januari 2004.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Raadsheer Jean-Pierre Frère heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.

II. Voorgaande rechtspleging
Het Hof heeft bij arrest van 5 oktober 2004 de uitspraak over het cassatieberoep opgeschort tot het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen bij
wijze van prejudiciële beslissing over de twee hierna volgende vragen uitspraak
zal hebben gedaan:
“1. Moet artikel 54 van de Schengen-uitvoeringsovereenkomst van 19 juni
1999 (lees: 1990) aldus worden uitgelegd dat het voor een Belgische rechtbank
toepassing kan vinden ten aanzien van een persoon die in België nà 25 maart
2001 voor een strafrechtbank is vervolgd wegens dezelfde feiten als deze ter
zake waarvan hij bij vonnis van een Noorse strafrechtbank op 2 oktober 2000 is
berecht en veroordeeld en waarbij de opgelegde straf of maatregel reeds is ondergaan, daar waar, ingevolge artikel 2.1 van de overeenkomst van 18 mei 1999
tussen de Raad van de Europese Unie, de Republiek IJsland en Noorwegen inzake de wijze waarop IJsland en Noorwegen worden betrokken bij de uitvoering,
de toepassing en de ontwikkeling van het Schengen-acquis, onder meer de bepa1 H.v.J.E.G., 9 maart 2006, C-436/04; Cass., 5 okt. 2004, A.R. P.04.0265.N, nr. 452, met concl. van
advocaat-generaal TIMPERMAN.
2 Ibid.
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ling van artikel 54 van de Schengen-uitvoeringsovereenkomst pas zal worden
uitgevoerd en toegepast door Noorwegen met ingang van 25 maart 2001”?
“2. Moet artikel 54 van de Schengen-uitvoeringsovereenkomst van 19 juni
1999 (lees: 1990) gelezen in samenhang met artikel 71 van die overeenkomst aldus worden uitgelegd dat strafbare feiten van bezit ter fine van uitvoer en invoer
die betrekking hebben op dezelfde verdovende middelen en psychotropische
stoffen van enige aard, cannabis inbegrepen, en die respectievelijk als uit- en invoer vervolgd worden in verschillende landen die de Schengen-uitvoeringsovereenkomst hebben ondertekend of waar het Schengen-acquis uitgevoerd en toegepast wordt, beschouwd worden als ‘dezelfde feiten’ zoals bedoeld in het vermelde artikel 54”?
Op die vragen verklaart het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen
(tweede kamer) bij arrest van 9 maart 2006, voor recht:
1) Het beginsel ne bis in idem, dat is neergelegd in artikel 54 van de overeenkomst ter uitvoering van het tussen de regeringen van de staten van de Benelux
Economische Unie, de Bondsrepubliek Duitsland en de Franse Republiek op 14
juni 1985 te Schengen gesloten akkoord betreffende de geleidelijke afschaffing
van de controles aan de gemeenschappelijke grenzen, ondertekend te Schengen
op 19 juni 1990, moet toepassing vinden op een in een overeenkomstsluitende
staat ingeleide strafrechtelijke procedure wegens feiten waarvoor de betrokkene
reeds in een andere overeenkomstsluitende staat is veroordeeld, zelfs al was deze
overeenkomst in deze laatste staat nog niet van kracht op de datum van uitspraak
van die veroordeling, voorzover de overeenkomst in de betrokken overeenkomstsluitende staten van kracht was op het tijdstip van de beoordeling van de toepassingsvoorwaarden inzake het beginsel ne bis in idem door de instantie waarbij de
tweede procedure werd ingeleid.
2) Artikel 54 van deze overeenkomst moet aldus worden uitgelegd dat:
- het relevante criterium voor de toepassing van dit artikel de gelijkheid van de
materiële feiten is, begrepen als het bestaan van een geheel van feiten die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, ongeacht de juridische kwalificatie van deze
feiten of het beschermde rechtsbelang;
- strafbare feiten van uitvoer en invoer van dezelfde verdovende middelen
waarvoor in verschillende staten die partij zijn bij deze overeenkomst, vervolging is ingesteld, in beginsel dienen te worden beschouwd als “dezelfde feiten”
in de zin van dit artikel 54, maar het aan de bevoegde nationale instanties is om
dit uiteindelijk te beoordelen.

III. Beslissing van het Hof
Beoordeling
Zowel het beroepen vonnis als het bestreden arrest gaan ervan uit dat de feiten
omschreven als uitvoer van verdovende middelen ten laste van de eiser (telastleggingen A, II, b, - C, I, b en C, II, b), dezelfde zijn als deze waarvoor de eiser
is veroordeeld bij vonnis van 13 juli 2000 van de rechtbank te Bergen (Noorwegen).
Uit het arrest van het Hof van Justitie volgt dat het bestreden arrest, in zoverre
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het wat de eiser betreft oordeelt “dat de veroordeling van [de eiser] in Noorwegen, wegens de door de eerste rechter aangehaalde redenen, vervolging en veroordeling in België niet in de weg staat” en in zoverre het op die grond het beroepen vonnis dat de eiser veroordeelt, bevestigt, niet naar recht is verantwoord.
Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het arrest in zoverre het uitspraak doet over de strafvordering ten
laste van de eiser.
Laat de kosten ten laste van de Staat.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.
16 mei 2006 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:
de h. Frère – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, procureur-generaal – Advocaat: mr. T. Vrebos, Brussel.

Nr. 274
2° KAMER - 16 mei 2006

1º BANKWEZEN. KREDIETWEZEN. SPAARWEZEN — ALLERLEI MARKTMANIPULATIE - BEVOORRECHTE INFORMATIE - KOERSBEÏNVLOEDING - CRITERIUM VAN
REDELIJK HANDELENDE BELEGGER - TOEPASSING
2º VENNOOTSCHAPPEN — HANDELSVENNOOTSCHAPPEN — ALLERLEI MARKTMANIPULATIE - BEVOORRECHTE INFORMATIE - KOERSBEÏNVLOEDING - CRITERIUM VAN
REDELIJK HANDELENDE BELEGGER - TOEPASSING
1º en 2º Om uit te maken of bevoorrechte informatie van aard was tot een
koersbeïnvloeding te leiden overeenkomstig artikel 181 van de wet van 4 december 1990
op de financiële transacties en de financiële markt1 kan de rechter het criterium van de
redelijk handelende belegger hanteren2.
(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BEROEP TE GENT T. V. e.a.)

ARREST
(A.R. P.05.1623.N)

I. Rechtspleging voor het Hof
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te Gent,
1 Artikel 181 van de wet van 4 dec, 1990 over het misbruik van voorkennis werd opgeheven bij
artikel 137, §1, 8°, Wet 2 aug, 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële
diensten.
2 Zie J. SPREUTELS, F. ROGGEN, E. ROGER FRANCE, Droit pénal des affaires, Brussel, Bruylant, 2005,
587; D. DEVOS, Les opérations d'initiés en droit positif belge, Rev. Banque, 1991, (455) 460; P.
KREKELS, Misbruik van voorkennis naar Belgisch recht: de repressieve keerzijde van de
informatiemedaille?, T.B.H., 1992, (3), 20; T. TILQUIN, Occasionele informatie die de beurskoers kan
beïnvloeden, T.R.V. 1992, (191) 207-208.
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correctionele kamer, van 3 november 2005.
De eiser voert in een verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, twee middelen aan.
Raadsheer Luc Huybrechts heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
II. Beslissing van het Hof
Beoordeling
Eerste middel
1. Het middel voert vooreerst aan dat de motiveringen van het bestreden arrest
betreffende de ontstentenis van voorkennis bij de verweerders van bevoorrechte
informatie tegenstrijdig zijn omdat het immers het feit van onderhandelingen met
de kans op welslagen ervan verwart.
Het hof ontwaart die tegenstrijdigheid niet in de in het middel bekritiseerde redenen van het bestreden arrest.
In zoverre mist het middel feitelijke grondslag.
2. Het middel voert verder aan dat het bestreden arrest de wettelijke begrippen
"bevoorrechte informatie" en "voorkennis" miskent zoals die op het ogenblik van
de feiten krachtens artikel 181 van de wet van 4 december 1990 op de financiële
transacties en de financiële markten, thans artikel 2, 14°, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, van toepassing waren.
Het arrest zegt met de in het middel vermelde overwegingen niet dat een bevoorrechte informatie of voorkennis betrekking moet hebben op vaststaande feiten. Het toetst in werkelijkheid slechts de op het ogenblik van de aankopen van
aandelen feitelijke situatie en beschikbare informatie aan het wettelijke criterium
van preciesheid, dat volgens het bestreden arrest hier niet vervuld is.
Het bestreden arrest zegt verder in door een door de eiser niet bestreden overweging: "Zelfs wanneer zou kunnen worden vastgesteld dat een exclusieve onderhandelingspositie op dat ogenblik redelijkerwijze tot de mogelijkheden behoorde, kan men, in strafrechtelijk beoordelingsperspectief, toch niet onderuit
aan de vaststelling dat de gegevens, verzameld tijdens het vooronderzoek in deze
strafzaak, niet overtuigend aantonen, laat staan 'bewijzen', dat dergelijke feitelijke situatie of zulke informatie, beschikbaar op 8 februari 1996, zelfs bij eventuele bekendmaking, de rationele belegger ertoe zou hebben aangezet aandelen van
de [...] aan te kopen."
Met deze overweging oordeelt het arrest dat zelfs zo de op het ogenblik van de
aankopen van aandelen bestaande feitelijke situatie en beschikbare informatie
aan het wettelijke criterium van preciesheid beantwoordde, het alleszins niet bewezen is dat, zo ze zou zijn openbaar gemaakt, ze een aanzienlijke invloed zou
kunnen gehad hebben op de koers van de aangekochte aandelen.
Het middel dat berust op een onjuiste en onvolledige lezing van het bestreden
arrest, mist in zoverre eveneens feitelijke grondslag.
Tweede middel
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3. Artikel 1.2 van de richtlijn 2003/124/EG van de Commissie van 22 december 2003 tot uitvoering van richtlijn 2003/6/EG van het Europees Parlement en
de Raad wat de definitie en openbaarmaking van voorwetenschap en de definitie
van marktmanipulatie betreft, bepaalt wat moet worden verstaan onder informatie die, indien zij openbaar zou worden gemaakt, een aanzienlijke invloed zou
kunnen hebben op de koers van financiële instrumenten of van daarvan afgeleide
financiële instrumenten. Deze informatie is die waarvan een redelijk handelend
belegger waarschijnlijk gebruik zal maken om er zijn beleggingsbeslissingen ten
dele op te baseren.
Het op het moment van de feiten toepasselijke artikel 181 van de voornoemde
wet van 4 december 1990 op de financiële transacties en de financiële markten
bepaalde dat onder bevoorrechte informatie diende te worden verstaan de bij het
publiek niet bekende informatie die voldoende duidelijk is en betrekking heeft op
één of meer emittenten van effecten of andere financiële instrumenten of op één
of meer effecten of andere financiële instrumenten en die, indien zij openbaar
zou worden gemaakt, een aanzienlijke invloed zou kunnen hebben op de koers
van deze effecten of van andere financiële instrumenten.
4. Om uit te maken of de informatie van aard was een aanzienlijke invloed uit
te oefenen op de koers van de bedoelde effecten of financiële instrumenten in de
zin van laatstgenoemde bepaling, diende de rechter zich te plaatsen op het moment van de kwestieuze handeling en na te gaan of de bedoelde informatie, indien zij bekend zou gemaakt zijn, een redelijk handelende belegger kon beïnvloeden in zijn beleggingsbeslissing.
Anders dan het middel aanvoert, kan de rechter, om uit te maken of de informatie van aard was tot een koersbeïnvloeding te leiden, reeds het criterium van
de redelijk handelende belegger hanteren.
In zoverre faalt het middel naar recht.
5. Het bestreden arrest stelt vast dat het "eerder geloofwaardig en aannemelijk
[is] dat ook de [rationele] belegger zou geoordeeld hebben dat er nog talloze [en
te veel] omvangrijke en ingewikkelde problemen van juridische, fiscale, financiële en operationele aard bestonden, die niet enkel maakten dat een overname nog
geenszins in het vooruitzicht of aannemelijk was, doch die toen ook de rationeel
handelende belegger ertoe niet zouden hebben aangezet te 'handelen' in aandelen
van [ ... ]".
In zoverre het middel aanvoert dat de norm van de redelijk handelende belegger niet in concreto werd ingevuld, berust het op een onjuiste lezing van het bestreden arrest en mist het feitelijke grondslag.
Ambtshalve onderzoek van de beslissingen op de strafvordering
6. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen
zijn in acht zijn genomen en de beslissingen zijn overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep;
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Laat de kosten ten laste van de Staat.
16 mei 2006 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:
de h. Huybrechts – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, procureur-generaal –
Advocaten: mrs. R. Verstraeten en C. De Baets, Brussel.

Nr. 275
2° KAMER - 16 mei 2006

1º GRONDWETTELIJK HOF - PREJUDICIËLE VRAAG - VERPLICHTING VOOR DE RECHTER BEPERKING
2º PREJUDICIEEL GESCHIL - ARBITRAGEHOF - PREJUDICIËLE VRAAG - VERPLICHTING VOOR
DE RECHTER - BEPERKING
3º DOUANE EN ACCIJNZEN - DOUANEAMBTENAREN - OPSPORING EN VASTSTELLING VAN
MISDRIJVEN - RECHT VAN VERDEDIGING
4º RECHT VAN VERDEDIGING — STRAFZAKEN - DOUANE EN ACCIJNZEN DOUANEAMBTENAREN - OPSPORING EN VASTSTELLING VAN MISDRIJVEN
1º en 2º Het artikel 26, §1e, en §2, Bijzondere Wet Arbitragehof legt de rechter in beginsel
op de bij hem opgeworpen prejudiciële vraag betreffende de eventuele schending door
een wet, een decreet of een in een artikel 134 Grondwet bedoelde regel van de artikelen
van titel II "de Belgen en hun rechten" en de artikelen 170, 172 en 191 Grondwet, aan het
Arbitragehof te stellen, voor zover de vraag precies aanduidt welke bepaling wordt
bedoeld1.
3º en 4º De loutere omstandigheid dat de douaneambtenaren belast zijn met de opsporing
en vaststelling van misdrijven inzake douane en accijnzen doet geen afbreuk aan het
recht van verdediging van de persoon die verdacht wordt van een misdrijf ter zake
douane en accijnzen2. (Artt. 267 e.v., A.W.D.A.)
(J. T. Federale Overheidsdienst Financiën)

ARREST
(A.R. P.06.0116.N)

I. Rechtspleging voor het Hof
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te
Antwerpen, correctionele kamer, van 7 december 2005.
De eiser I voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
De eisers II voeren in memories die aan dit arrest zijn gehecht, twee gelijkluidende middelen aan.
Raadsheer Luc Huybrechts heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
1 Cass., 7 dec. 2004, A.R. P.04.1196.N, nr. 598.
2 Zie Cass., 17 okt. 2001, A.R. P.01.1021.F, nr. 551.
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II. Beslissing van het Hof
Beoordeling
(...)
Middelen van de eisers II
Eerste onderdeel
3. De rechter die zijn motivering steunt op onjuist beoordeelde feitelijke gegevens, schendt hierdoor het artikel 149 Grondwet niet.
Het onderdeel faalt naar recht.
Tweede onderdeel
4. Het bestreden arrest overweegt onder meer:
"Dat [de eisers II het hof van beroep] verzoeken een aantal (al dan niet thans
geherformuleerde) prejudiciële vragen te stellen aan het Arbitragehof, namelijk:
- betrekking hebbende op, onder meer, doch niet uitsluitend, de hoofdstukken
XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIV, XXV, XVII en XVIII van de AWDA, inhoudende 141 artikelen van de AWDA;
- betreffende artikel 281 van de AWDA;
- betreffende de artikelen 158 tot en met 210 van de AWDA [...].
Dat voormelde prejudiciële vraagstelling dermate omvattend is (en deels overlappend) dat zij in feite neerkomt op de vraag of 'het bijzonder strafrecht' te dezen in het algemeen al dan niet strijdig is met de artikelen 10 en 11 van de
Grondwet".
5. Het artikel 26, §1, 1°, en §2, Bijzondere Wet Arbitragehof legt de rechter in
beginsel op de bij hem opgeworpen prejudiciële vraag betreffende de eventuele
schending door een wet, een decreet of een in artikel 134 Grondwet bedoelde regel van de artikelen van titel II "de Belgen en hun rechten" en de artikelen 170,
172 en 191 Grondwet, aan het Arbitragehof te stellen.
Wel is vereist dat de vraag precies aanduidt welke bepaling wordt bedoeld.
Anders dan het onderdeel aanvoert, kon het bestreden arrest met de redenen
die het bevat, wettig oordelen dat de opgeworpen prejudiciële vragen dermate
omvattend zijn dat zij in feite neerkomen op de vraag of "het bijzonder strafrecht" al dan niet strijdig is met de artikelen 10 en 11 Grondwet, zodat er geen
grond was ze te stellen.
Het onderdeel kan in zoverre niet worden aangenomen.
6. De overwegingen van het bestreden arrest betreffende het mogelijk dilatoire
oogmerk van de vraagstelling en de verwijzingen van het bestreden arrest naar
de vroegere rechtspraak van het Arbitragehof en naar onder meer het arrest nummer 16/200 van 14 februari 2001 zijn ten overvloede gegeven.
In zoverre het onderdeel tegen deze overwegingen en verwijzingen opkomt, is
het niet ontvankelijk.
Derde onderdeel
7. Om dezelfde redenen als hiervoor vermeld is het Hof evenmin gehouden de
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bij hem opnieuw opgeworpen prejudiciële vragen aan het Arbitragehof te stellen.
Tweede middel
8. Het middel voert aan dat de medewerking of deelneming van douaneambtenaren aan het strafonderzoek inzake douane en accijnzen een miskenning is van
het recht op een eerlijk proces omdat het strijdig is met het recht van verdediging, het bovendien het geheim van het strafonderzoek schendt en minstens een
subjectieve schijn van partijdigheid wekt.
9. De loutere omstandigheid dat de douaneambtenaren belast zijn met de opsporing en vaststelling van misdrijven inzake douane en accijnzen doet geen afbreuk aan het recht van verdediging van de persoon die verdacht wordt van een
misdrijf ter zake douane en accijnzen. Die omstandigheid houdt evenmin een
schijn van subjectieve partijdigheid in.
Het middel faalt naar recht.
Ambtshalve onderzoek van de beslissingen op de strafvordering
10. 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 de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eisers in de kosten.
16 mei 2006 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:
de h. Huybrechts – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, procureur-generaal –
Advocaten: mrs. E.Pringuet, Gent, D. Van Belle en I. Bollingh, Antwerpen, De Bruyn .

Nr. 276
2° KAMER - 16 mei 2006

VERJARING — STRAFZAKEN — STRAFVORDERING — STUITING SAMENHANGENDE FEITEN - GEVOLG
Daden van onderzoek of vervolging ten aanzien van een verdachte stuiten de verjaring van
de strafvordering ten aanzien van andere verdachten van dezelfde feiten of van feiten die
nauw verbonden zijn door intrinsieke samenhang; de stuiting van de verjaring van de
strafvordering heeft uitwerking ten aanzien van al de samenhangende misdrijven die
samen onderzocht worden en waartussen een intrinsieke samenhang bestaat1. (Artt. 22
en 23, V.T.Sv.; Artt. 226 en 227, Sv.)
(F.)

ARREST
(A.R. P.06.0289.N)
1 Cass., 15 april 1997, A.R. P.97.0469.N, nr. 187.
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I. Rechtspleging voor het Hof
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te Gent,
eerste kamer, van 26 januari 2006.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee middelen aan.
Raadsheer Luc Van hoogenbemt heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
II. Beslissing van het Hof
Beoordeling
De beide middelen zijn uitsluitend gericht tegen de veroordeling voor het feit
van de telastlegging A.
(...)
Tweede middel
3. Daden van onderzoek of vervolging ten aanzien van een verdachte stuiten
de verjaring van de strafvordering ten aanzien van andere verdachten van dezelfde feiten of van feiten die nauw verbonden zijn door intrinsieke samenhang. De
stuiting van de verjaring van de strafvordering heeft uitwerking ten aanzien van
al de samenhangende misdrijven die samen onderzocht worden en waartussen
een intrinsieke samenhang bestaat.
4. Het openbaar ministerie heeft de eiser vervolgd voor vier verkeersrechtelijke inbreuken. De eiser werd in één en hetzelfde arrest, gewezen op 26 januari
2006, schuldig verklaard aan en tot straf veroordeeld wegens deze vier inbreuken.
Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat de verjaring van
de strafvordering voor de telastlegging A, gepleegd op 4 maart 2004, regelmatig
werd gestuit door het toezenden op 8 februari 2005 van het proces-verbaal waarbij de feiten van de telastlegging B1, gepleegd op 12 januari 2005, werden vastgesteld, door de hoofdinspecteur van Politie te Gent aan de Procureur des Konings te Gent.
Het middel mist feitelijke grondslag.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
5. 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.
16 mei 2006 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:
de h. Van hoogenbemt – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, procureur-generaal
– Advocaat: mr. W. Arslijder, Gent.
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Nr. 277
2° KAMER - 16 mei 2006

HOGER BEROEP — STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN)
— RECHTSPLEGING IN HOGER BEROEP - EENPARIGHEID BIJ STRAFVERZWARING WIJZIGING VAN REDENEN VAN BEROEPEN VONNIS
Er is geen strafverzwaring en bijgevolg geen verplichting voor de appelrechters met
eenparigheid uitspraak te doen wanneer die rechters de door de eerste rechter
uitgesproken straf bevestigen en de daarvoor in het beroepen vonnis vermelde redenen
wijzigen, aanpassen of gedeeltelijk verwerpen. (Art. 211bis, Sv.)
(J. T. D. e.a.)

ARREST
(A.R. P.06.0343.N)

I. Rechtspleging voor het Hof
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te Gent,
correctionele kamer, van 24 januari 2006.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht een middel aan.
Raadsheer Jean-Pierre Frère heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
II. Beslissing van het Hof
Beoordeling
Ontvankelijkheid van het cassatieberoep
Op de burgerlijke rechtsvordering van de verweerster sub 1, handelend voor
haar minderjarige dochter G, bevestigt het arrest het beroepen vonnis dat een
voorschot van 2.500 euro toekent en een geneesheer-deskundige benoemt. Het
arrest verwijst de zaak op dat punt naar de eerste rechter voor verdere afhandeling. Die beslissingen zijn geen eindbeslissingen.
In zoverre het cassatieberoep tegen die beslissingen is gericht, is het niet ontvankelijk.
Middel
Er is geen strafverzwaring en bijgevolg geen verplichting voor de appelrechters met eenparigheid uitspraak te doen wanneer die rechters de door de eerste
rechter uitgesproken straf bevestigen en de daarvoor in het beroepen vonnis vermelde redenen wijzigen, aanpassen of gedeeltelijk verwerpen.
Het middel dat ervan uitgaat dat wanneer, na veroordeling in eerste aanleg, in
graad van hoger beroep "een zelfde sanctie wordt uitgesproken terwijl hiervoor
minder redenen worden opgegeven, (dit) dient te worden gelijkgeschakeld met
het uitspreken van een zwaardere straf", faalt naar recht.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn
in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
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Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
16 mei 2006 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:
de h. Frère – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, procureur-generaal – Advocaten: mrs. W. Van Steenbrugge en H. Willo, Gent.

Nr. 278
2° KAMER - 17 mei 2006

1º VOORLOPIGE HECHTENIS — HANDHAVING - ONDERZOEKSGERECHT MOTIVERING VAN DE BESLISSING - VERPLICHTING EEN CONCLUSIE TE BEANTWOORDEN DRAAGWIJDTE
2º ONDERZOEKSGERECHTEN - MOTIVERING VAN DE BESLISSING - VOORLOPIGE
HECHTENIS - HANDHAVING - VERPLICHTING EEN CONCLUSIE TE BEANTWOORDEN - DRAAGWIJDTE
3º REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — OP CONCLUSIE —
STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN ACCIJNZEN
INBEGREPEN) - ONDERZOEKSGERECHT - VOORLOPIGE HECHTENIS - HANDHAVING VERPLICHTING EEN CONCLUSIE TE BEANTWOORDEN - DRAAGWIJDTE
4º VOORLOPIGE HECHTENIS — HANDHAVING - ONDERZOEKSGERECHT MOTIVERING VAN DE BESLISSING - VERPLICHTING EEN CONCLUSIE TE BEANTWOORDEN OMSCHRIJVING VAN HET MISDRIJF - NIET-CORRECTIONALISEERBARE MISDAAD
5º ONDERZOEKSGERECHTEN - MOTIVERING VAN DE BESLISSING - VOORLOPIGE
HECHTENIS - HANDHAVING - VERPLICHTING EEN CONCLUSIE TE BEANTWOORDEN - OMSCHRIJVING
VAN HET MISDRIJF - NIET-CORRECTIONALISEERBARE MISDAAD
6º REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — OP CONCLUSIE —
STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN ACCIJNZEN
INBEGREPEN) - ONDERZOEKSGERECHT - VOORLOPIGE HECHTENIS - HANDHAVING VERPLICHTING EEN CONCLUSIE TE BEANTWOORDEN - OMSCHRIJVING VAN HET MISDRIJF - NIETCORRECTIONALISEERBARE MISDAAD

1º, 2º en 3º De verplichting om een conclusie te beantwoorden die bij art. 23, 4°, Wet
Voorlopige Hechtenis, is opgelegd, is niet onbegrensd; zij wordt de onderzoeksgerechten
slechts opgelegd in zoverre de betwisting die door de inverdenkinggestelde is
opgeworpen relevant is, d.w.z. betrekking heeft op de voorwaarden waarvan de wet, in
dat geval, de wettigheid van de hechtenis doet afhangen1.
4º, 5º en 6º Wanneer de appelrechters een criminele omschrijving handhaven waardoor de
handhaving van de voorlopige hechtenis voor een termijn van drie maanden kan bevolen
worden, moeten zij de gegevens preciseren die volgens hen, niettegenstaande de
omstandige betwisting van de eiser, de ernstige aanwijzingen van schuld lijken uit te
1 Zie Cass., 16 aug. 2005, A.R. P.05.1159.F, nr. 397; J. de C ODT, "Le contrôle du maintien de la
détention préventive" in La détention préventive, o.l.v. B. DEJEMEPPE, Brussel, Larcier, 1992, p. 232233.
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maken die met die omschrijving overeenkomen. (Artt. 23, 4° en 30, §4, eerste lid, Wet
Voorlopige Hechtenis 1990)
(H.)

ARREST (vertaling)
(A.R. P.06.0684.F)

I. Rechtspleging voor het Hof
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 4 mei 2006 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 Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. Beslissing van het Hof
Over het eerste middel:
Het bestreden arrest beveelt de handhaving van de voorlopige hechtenis van
eiser wegens poging tot moord en zegt dat die handhaving drie maanden geldig
is.
Eiser had voor de appelrechters een conclusie neergelegd waarin hij het bestaan van de voorbedachten rade betwist en aanvoert dat de feiten, waarvan hij
de materialiteit niet betwistte, slechts een poging tot doodslag waren, of alleen
maar vrijwillige slagen en verwondingen, mogelijks gerechtvaardigd door wettelijke zelfverdediging of verschoond door uitlokking.
Tot staving van dit verweer voerde eiser met name aan dat hij het slachtoffer
vóór de feiten nog nooit had ontmoet, dat uit geen enkel gegeven van het dossier
blijkt dat hij het zou hebben opgezocht om het te doden, en dat hij slechts uit
schrik had geschoten, in een context van confrontaties tussen twee groepen, na
tevergeefs te hebben gepoogd de vijandige groep op de vlucht te drijven.
Ter verwerping van dit verweer beperkt het arrest zich ertoe te vermelden dat
"rekening gehouden met de gegevens die door het onderzoek zijn aangetoond
[...], het in principe in dit stadium steeds voorbarig is om niet alleen de feiten anders te omschrijven dan de onderzoeksrechter het heeft gedaan in het bevel tot
aanhouding dat hij tegen [eiser] heeft uitgevaardigd maar zeker om zich uit te
spreken over het bestaan of de toepasselijkheid in [diens] hoofde van een eventuele verschonings- of rechtvaardigingsgrond".
Weliswaar is de verplichting om een conclusie te beantwoorden die bij artikel
23, 4°, van de Wet betreffende de voorlopige hechtenis, is opgelegd, niet onbegrensd. Zij wordt de onderzoeksgerechten slechts opgelegd in zoverre de betwisting die door de inverdenkinggestelde is opgeworpen relevant is, dit wil zeggen
betrekking heeft op de voorwaarden waarvan de wet, in dat geval, de wettigheid
van de hechtenis doet afhangen.
De betwisting die door eiser is opgeworpen had gevolgen voor de wettigheid
van zijn hechtenis, niet alleen wat de rechtvaardigingsgrond betreft die wordt
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aangevoerd maar eveneens voor de omschrijving van het misdrijf. Het arrest beveelt immers de handhaving van de hechtenis gedurende drie maanden vanaf de
dag van de uitspraak. Artikel 30, §4, van de Wet van 20 juli 1990 staat een dergelijke termijn niet toe wanneer de telastlegging slechts uit een misdrijf of misdaad bestaat die mits aanneming van de verzachtende omstandigheden voor de
correctionele rechtbank kan worden gebracht.
Aangezien de appelrechters de criminele omschrijving van het bevel tot aanhouding handhaven, moeten zij de gegevens preciseren die volgens hen, niettegenstaande de omstandige betwisting van eiser, de ernstige aanwijzingen van
schuld leken uit te maken die met die omschrijving overeenkomen.
Aangezien het arrest die precisering niet bevat, schendt het artikel 23.4° van de
wet van 20 juli 1990.
Het middel is in zoverre gegrond.
Er bestaat geen grond om acht te slaan op het tweede middel, dat niet tot vernietiging zonder verwijzing kan leiden.
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 Luik, kamer van inbeschuldigingstelling, anders samengesteld.
17 mei 2006 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. de Codt – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. S. Mary en S. Coupat, Brussel.

Nr. 279
1° KAMER - 18 mei 2006

1º KOOP - AANNEMINGSOVEREENKOMST - VERKOOP - VERBORGEN GEBREKEN - VERKOPER VRIJWARINGPLICHT - OPDRACHTGEVER
2º HUUR VAN DIENSTEN - AANNEMINGSOVEREENKOMST - VERKOOP - VERBORGEN
GEBREKEN - VERKOPER - VRIJWARINGPLICHT - OPDRACHTGEVER
1º en 2º Het recht op vrijwaring dat de eerste koper bezit tegen zijn verkoper is een
toebehoren van de zaak dat samen met de zaak wordt doorverkocht aan de
opeenvolgende kopers. De omstandigheid dat de gebrekkige zaak door een aannemer is
geleverd aan zijn opdrachtgever in het raam van een aannemingsovereenkomst ontslaat
de oorspronkelijke verkoper niet van zijn vrijwaringplicht tegenover deze eindgebruiker.
De opdrachtgever heeft, zoals een onderverkrijger, alle rechten en vorderingen
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verbonden met de zaak die aan de oorspronkelijke verkoper toebehoorde 1. (Artt. 1615 en
1641, B.W.)
(FONDERIES LECOMPTE nv T. AQUAFIN nv, DECKX ALGEMENE ONDERNEMINGEN nv)

Conclusie van de Heer advocaat-generaal G. Dubrulle:
1. Eiseres fabriceert en levert riooldeksels en metalen putranden.
De omstandigheid dat geleverde putranden niet voldeden aan de door het bestek
beschreven veiligheidsnormen werd als oorzaak van een ongeval met een riooldeksel
weerhouden.
Deze putranden werden door eiseres geleverd aan de tweede verweerster, de N.V.
Deckx Algemene Ondernemingen (hierna Deckx), in het kader van de door deze laatste
voor rekening van de eerste verweerster, de N.V. Aquafin (hierna Aquafin) uitgevoerde
werken. De vastgestelde afwijking was klaarblijkelijk tevens oorzaak van afbrokkelingen,
welke herstellingswerken noodzakelijk maakten.
Het bestreden arrest veroordeelt eiseres, onder meer om, in solidum met de aannemer
Deckx, de desbetreffende kosten van herstelling terug te betalen aan de opdrachtgever
Aquafin en bepaalt, rechtdoende op de vrijwaringsvorderingen met betrekking tot
dezelfde veroordeling, haar bijdrage - in het kader van haar onderlinge verhouding met de
Deckx - op 80% en deze van Deckx op 20 %.
2. In het eerste onderdeel van het enig middel wordt door eiseres aangevoerd dat artikel
1615 van het Burgerlijk Wetboek – volgens hetwelk de verplichting om een zaak te leveren zich uitstrekt tot haar toebehoren - geen toepassing vindt op de aannemingsovereenkomst tussen verweersters en dat de beslissing, waarbij gesteld werd dat Aquafin zich op
grond van de haar door Derckx overgedragen garantieverbintenissen voor verborgen gebreken tegen eiseres kon richten, dus niet naar recht verantwoord is.
Door eiseres wordt terecht niet betwist dat de vordering gesteund op het artikel 1641
van het Burgerlijk Wetboek – volgens hetwelk de verkoper tot vrijwaring gehouden is
voor de verborgen gebreken van de verkochte zaak - ingeval een zelfde zaak het voorwerp
uitmaakt van opeenvolgende verkopen, door de uiteindelijke verkrijger ervan kan worden
ingesteld niet alleen tegen zijn medecontractant, doch ook tegen alle voorgaande verkopers2.
Eiseres ziet hierin een toepassing van het artikel 1615 van het Burgerlijk Wetboek. Dit
werd minstens destijds ook door Uw Hof aanvaard3.
Nopens de grondslag van bedoelde overdracht bestaan evenwel diverse andere, zeer uiteenlopende theorieën, waaronder het bestaan van een rechtstreekse vordering, een toepassing van het artikel 1122 van het Burgerlijk Wetboek, een stilzwijgend beding ten gunste
van een derde, een op het artikel 1135 van het Burgerlijk Wetboek gesteunde stilzwijgende overdracht of nog, en niet in het minst, de objectieve band bestaande tussen de vordering en het overgedragen goed. In Nederland wordt er gewag gemaakt van "kwalitatieve
rechten" (die de houder ervan op grond van zijn hoedanigheid van eigenaar van een zaak qualitate qua - kan doen gelden), terwijl in Frankrijk beroep werd gedaan op de theorie
van de contractengroepen4.
1 Zie de conclusie O.M.
2 J. HERBOTS, “L’affinage du principe de la transmission automatique des droits ‘propter rem’ du
maître de l’ouvrage à l’acquéreur de l’immeuble”, noot bij Cass., 15 sept. 1989, R.C.J.B. 1992, 515,
nr. 4.
3 Cass., 5 december 1980, A.C., 1980-81, 382.
4 Zie over dit alles de in voetnoot 3 reeds aangehaalde bijdrage van J. HERBOTS, alsmede inzonderheid
voor wat betreft de toestand in de ons omringende landen en de internationale en Europese tendensen
het werk van I. CLAEYS, Samenhangende overeenkomsten en aansprakelijkheid, De quasi-immuniteit
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De objectieve band bestaande tussen de vordering tot vrijwaring en het overgedragen
goed en de omstandigheid dat deze aan het overgedragen goed inherente vordering in
beginsel enkel nog voor de uiteindelijke verkrijger van het goed enig belang kan vertonen
kunnen wettigen dat, behoudens andersluidende overeenkomst, die vordering overgaat op
laatst genoemde.
Een belangrijke stroming in de rechtsleer lijkt me zich terecht te kanten tegen een te beperkende interpretatie van artikel 1615 B.W. als grondslag voor de overdracht van rechten
propter rem. Een verschil in behandeling tussen de laatste koper en degene die de zaak bekomt in het raam van een aanneming lijkt niet gerechtvaardigd. Een rechtstreekse vordering tegen de leverancier van gebrekkige materialen getuigt van economisch realisme5.
Koop en aanneming vertonen meer dan vroeger een gemengd karakter. Andere recente
rechtsleer besluit in dezelfde zin6. Ook wijzen meerdere rechterlijke uitspraken dergelijke
vorderingen toe7.
Aldus moet de bouwheer over dezelfde met de zaak verbonden rechten en vorderingen
als de koper-aannemer kunnen beschikken. Dit is voor het Franse Hof van Cassatie de
grondslag voor de rechtstreekse contractuele vordering van de bouwheer tegen de leverancier wegens een gebrek van de geleverde zaak8.
De vordering op grond van het artikel 1641 van het Burgerlijk Wetboek gaat dus over
op de uiteindelijke verkrijger van de zaak, ook als de overdracht kadert in een
aannemingsovereenkomst.
Derhalve moet de verkoper van een gebrekkige zaak instaan voor de verborgen
gebreken niet alleen tegenover zijn koper en de volgende koper maar ook tegenover de
bouwheer aan wie de aannemer de gebrekkige zaak geleverd heeft in het raam van een
aannemingsovereenkomst.
Ik meen te kunnen besluiten dat het onderdeel, dat ervan uitgaat dat deze
garantieverbintenis niet overgedragen wordt op de bouwheer, faalt naar recht.
3. Het tweede onderdeel lijkt me feitelijke grondslag te missen in zoverre het een miskenning van de bewijskracht van de syntheseconclusie van eiseres aanvoert: het blijkt niet
dat de appelrechters, met de vaststelling dat eiseres de omvang van de uitgaven voor de
herstelkosten niet betwistte, een uitlegging geven van die conclusie. Het onderdeel kan,
gelet op die vergeefse kritiek, verder – d.i. in zoverre het een motiveringsgebrek aanvoert
- niet aangenomen worden: de appelrechters dienden niet meer op het bedoelde verweer te
antwoorden omdat het niet meer dienend was.
4. Het derde onderdeel, tenslotte, dat een motiveringsgebrek aanvoert in de mate dat in
het bestreden arrest ook een quasi-delictuele fout als grondslag werd aanvaard, is niet ontvankelijk, nu het arrest eiseres veroordeelt op grond van haar contractuele aansprakelijkheid als verkoper en het onderdeel dus opkomt tegen een overtollige reden.
5. Conclusie: verwerping.
ARREST
(A.R. C.05.0097.N)
van de uitvoeringsagent herbekeken, Intersentia, 427 e.v.
5 I. CLAEYS, o.c., 430, nr. 430 e.v. en de aldaar geciteerde auteurs.
6 C. PAULUS, Gebruikelijke contracten. Aanneming, in: Lexicon voor privaatrecht (1984), Die Keure,
4, nr. 8; F. BURSSENS, Aannemingsrecht in hoofdlijnen, Maklu, 2001, 32, nrs. 9 en 10; A. VERBEKE, Bijzondere overeenkomsten in kort bestek, Intersentia, 2004, Antwerpen, 241-243; W. GOOSSENS, Aanneming van werk, het gemeenschappelijk dienstencontract, Die Keure, 2003, 93-103, nrs. 100-115.
7 I. CLAEYS, o.c., 433, nr. 433. en de in de voetnoten 1797 en 1798 geciteerde uitspraken.
8 Cass. fr., Ass. plén., 7 feb, 1986, twee arresten, J.C.P. 1986, éd. G II, nr. 20616, noot PH. MALIVAUD,
D 1986, 293, noot A. BENABENT.
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I. Rechtspleging voor het Hof
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 22 januari 2003 gewezen
door het Hof van Beroep te Antwerpen.
Raadsheer Eric Stassijns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddel
De eiseres voert in haar 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 onderdeel gaat er geheel van uit dat in geval van een aanneming van
werk, gepaard met de levering van goederen, de vrijwaringsplicht van de verkoper voor verborgen gebreken niet kan overgaan van een koper op diens opdrachtgever van het werk aan wie de gebrekkige zaak uiteindelijk is geleverd.
2. Het recht op vrijwaring dat de eerste koper bezit tegen zijn verkoper, is een
toebehoren van de zaak dat samen met de zaak wordt doorverkocht aan de opeenvolgende kopers. De omstandigheid dat de gebrekkige zaak door een aannemer is geleverd aan zijn opdrachtgever in het raam van een aannemingsovereenkomst, ontslaat de oorspronkelijke verkoper niet van zijn vrijwaringsplicht tegenover deze eindgebruiker.
De opdrachtgever heeft, zoals een onderverkrijger, alle rechten en vorderingen
verbonden met de zaak die aan de oorspronkelijke verkoper toebehoorde.
3. Het onderdeel dat uitgaat van het tegendeel, faalt naar recht.
Derde onderdeel
4. Het onderdeel bekritiseert het bestreden arrest in zoverre de appelrechters
een quasi-delictuele fout als grondslag nemen voor de toewijzing van de vordering inzake herstelkosten.
5. De appelrechters veroordelen de eiseres ook tot betaling van de herstelkosten op grond van haar contractuele aansprakelijkheid als verkoper.
6. Deze laatste zelfstandige reden die in het eerste onderdeel tevergeefs is bekritiseerd, draagt de beslissing, zodat het onderdeel niet tot cassatie kan leiden,
mitsdien niet ontvankelijk is.
Tweede onderdeel
7. De eiseres concludeerde zoals in het middel is weergegeven.
8. De appelrechters die oordelen dat de eiseres de omvang van de uitgaven
voor de herstelkosten niet betwist, geven van de conclusie van de eiseres een uitlegging die met de bewoordingen ervan niet verenigbaar is en miskennen mitsdien de bewijskracht ervan.
9. Het onderdeel is gegrond.
Dictum
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Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre dit het bedrag van de veroordeling
van de eiseres voor de herstelling van de putranden bepaalt op 86.442,26 euro en
uitspraak doet over de kosten van de partijen.
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van de gedeeltelijk vernietigde arrest.
Veroordeelt de eiseres in 2/3 van de kosten.
Houdt de overige kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.
18 mei 2006 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Waûters, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Stassijns – Gelijkluidende conclusie9 van de h. Dubrulle, advocaat-generaal –
Advocaten: mrs. Geinger, Heenen en De Gryse.

Nr. 280
1° KAMER - 18 mei 2006

1º KOOPHANDEL. KOOPMAN - HANDELSAGENTUUR - CONCURRENTIEBEDING - AARD VERBINTENIS - VORDERING - VERJARING - TERMIJN - AANVANG
2º VERJARING — BURGERLIJKE ZAKEN — ALLERLEI - HANDELSAGENTUUR CONCURRENTIEBEDING - VERBINTENIS - VORDERING - TERMIJN - AANVANG
1º en 2º Indien de agentuurovereenkomst een concurrentiebeding bevat is de verbintenis
tot nakoming ervan een gevolg van deze overeenkomst en is de rechtsvordering waartoe
deze verbintenis aanleiding geeft onderworpen aan de verjaringstermijn van een jaar na
het einde van die overeenkomst, met dien verstande dat deze termijn eerst loopt vanaf
het tijdstip waarop die verbintenis een einde neemt1. (Art. 26, Wet 13 april 1995)
(FORTIS BANK nv T. D.)

Conclusie van de Heer advocaat-geneaal G. Dubrulle:
1. Het bestreden arrest heeft de door eiseres ingestelde tegenvordering, die ertoe strekte
van verweerster een vergoeding te bekomen wegens de op 26 juli 2001 vastgestelde
schending van het niet-concurrentiebeding opgenomen in de handelsagentuurovereenkomst tussen partijen, die een einde had genomen op 14 juni 2001, bij toepassing van het
artikel 26 van de Wet van 13 april 1995 betreffende de handelsagentuurovereenkomst, als
verjaard afgewezen, om de reden dat deze tegenvordering werd ingesteld meer dan een
jaar na het einde van de overeenkomst.
2. In het eerste onderdeel van het enig cassatiemiddel voert eiseres de schending aan
9 Behalve wat het tweede onderdeel betreft: het O.M. was van mening dat het feitelijke grondslag
miste. Dit onderdeel had enkel betrekking op de beslissing over de omvang van het gevorderde en
werd door het Hof wel gegrond bevonden. De vernietiging is dan ook beperkt tot deze beslissing (en
deze over de kosten).
1 Zie de conclusie O.M.
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van dat artikel 26.
Krachtens deze bepaling “verjaren de rechtsvorderingen, die uit een
agentuurovereenkomst ontstaan, een jaar na het eindigen van die overeenkomst of vijf jaar
na het feit waaruit de vordering is ontstaan, zonder dat deze termijn langer mag duren dan
een jaar na het einde van de overeenkomst”.
Volgens het onderdeel zou, wanneer bepaalde verbintenissen uit de overeenkomst
blijven gelden na het einde ervan - zoals de verbintenis om gedurende een bepaalde tijd na
dat einde geen concurrentie te doen - de eenjarige verjaringstermijn aanvangen wanneer
deze verbintenissen een einde nemen. Waar het concurrentiebeding in dezen gold tot zes
maanden na het beëindigen van de overeenkomst (op 14 juni 2001), dus tot 15 december
2001 en de verjaringstermijn dus liep tot 15 december 2002, was de op 22 november 2002
door eiseres ingestelde tegenvordering dus tijdig en werd ze dan ook met miskenning van
het artikel 26 van de Wet van 13 april 1995 als verjaard afgewezen.
3. De standpunten over de interpretatie van deze bepaling in een geval als te dezen
lopen uiteen. Meestal wordt aangenomen dat de eenjarige verjaringstermijn een aanvang
neemt hetzij met ingang van de datum van de miskenning van het concurrentiebeding of
van de vaststelling ervan2, hetzij vanaf het ogenblik dat de post-contractuele verbintenis
een einde neemt3.
Het Hof werd nog niet in de gelegenheid gesteld hierin te trancheren, minstens niet in
het kader van de Wet van 13 april 1995. De voorbereidende werken hiervan brengen
evenmin verheldering.
Daar het bedoelde artikel 26 evenwel een nagenoeg slaafse weergave is van het artikel
15 van de Wet van 3 juli 1978 op de Arbeidsovereenkomsten, lijkt het verantwoord de
rechtspraak en rechtsleer te onderzoeken, die ontwikkeld werd met betrekking de toepassing van laatst vermeld artikel inzake vorderingen ontstaan na het einde van de overeenkomst. Hierbij kunnen voornamelijk twee standpunten worden onderscheiden. Volgens de
enen is in dergelijk geval de gemeenrechtelijke verjaring van toepassing, volgens de anderen de eenjarige verjaringstermijn (met aanvang zoals hiervoor omschreven)4.
De in het bestreden arrest verdedigde stelling - weliswaar volgens de letter van artikel
26 - vindt dus geen steun in rechtspraak en rechtsleer.
Waar deze bepaling toepasselijk is op de “rechtsvorderingen die uit de
agentuurovereenkomst ontstaan” en dus bezwaarlijk voor te houden is dat de vordering
ontstaan uit de miskenning van een in een agentuurovereenkomst opgenomen
concurrentiebeding geen vordering is die uit die overeenkomst is ontstaan, volgt uit de
tekst zelf van de wet dat de gemeenrechtelijke verjaringstermijn ter zake buiten
beschouwing moet worden gelaten.
Daar het evenwel niet redelijk te verantwoorden valt dat de verjaringstermijn van een
rechtsvordering zou ingaan vooraleer deze rechtsvordering ontstaat5, bepalen de voorstanders van de toepasselijkheid van het artikel 26 doorgaans de aanvang van die eenjarige
2 A. DE THEUX, La fin du contrat d’agence commerciale, Brussel, Bruylant, 1997, 129, nr. 114.
3 PH. DE KEYSER & N. BEAUFILS, “Agence commerciale et représentation commerciale. La loi du 13
avril 1995”, J.T.T., 1996, 11.
4 Zie Cass. 21 juni 1993, A.R. 8283, nr. 295 en J.T.T., 1993, 325, met noot; Cass., 21 okt. 2002, A.R.
S.99.0090.F, www.cass.be en Cass., 30 mei 2005, A.R. S.04.0115.N, www.cass.be; F. K ÉFER & J.
CLESSE, “La prescription extinctive en droit du travail”, in Formation permanente CUP, La
Prescription, 14, nr. 6 en J.T.T. 2001, 202-203, nr. 6; H.-D. BOSLY & J. VAN DROOGHENBROECK, “La
prescription”, in Le contrat de travail dix ans après la loi du 3 juillet 1978, 330; D. PAROTTE, “La
prescription des actions résultant du contrat de travail”, J.T.T., 1985, 178, nr. 8; en in dezelfde zin: J.
Herman, “De verjaring in het arbeidsrecht”, J.T.T., 1984, 125; zie ook: Cass., 19 feb. 1960, Pas.
1960, I, 709, met noot R.H.
5 Zie overigens het adagium: “Actiones non natae non praescribuntur”.
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termijn op een van de voormelde tijdstippen.
Deze aanvang bepalen op het ogenblik van de miskenning van de post-contractuele
verbintenis schenkt evenwel geen voldoening, nu deze opvatting geen steun vindt in de
tekst van het artikel 26, dat enkel de vijfjarige en niet de eenjarige verjaringstermijn doet
aanvangen met ingang van het feit waaruit de vordering is ontstaan. Bovendien krijgt de
door de miskenning van de post-contractuele verbintenis benadeelde partij meestal slechts
geruime tijd later hiervan kennis, zodat het problematisch voorkomt in dit geval de
termijn van de verjaring van de vordering, waarover die partij voortaan beschikt, te doen
ingaan op een vroegere datum. Tenslotte kan de datum van deze kennisname of
vaststelling van de miskenning zich zelfs na het einde van de post-contractuele
verbintenissen situeren. De stelling dat de verjaringstermijn aanvangt op het ogenblik van
de miskenning van de post-contractuele verplichting of van de vaststelling ervan, die
daarenboven de rechtszekerheid niet dient, kan dus niet worden gevolgd.
Dit alles in acht genomen dient de voorkeur te gaan naar de in hoofdorde door het
onderdeel aangenomen stelling: de in artikel 26 van de Handelsagentuurwet bedoelde
eenjarige verjaringstermijn vangt aan op het einde van de post-contractuele
verbintenissen.
Deze stelling (die spoort met deze van het Hof m.b.t. artikel 15 Arbeidsovereenkomstenwet6) houdt drie voordelen in:
1° ze heeft niet het onredelijk of onbillijk karakter van de te letterlijke interpretatie van
het artikel 26;
2° ze biedt meer rechtszekerheid dan de stelling die de datum van miskenning van de
post-contractuele verbintenis of van de vaststelling ervan weerhoudt;
3° ze sluit aan bij de termen van het artikel 26, nu kan gesteld worden dat met het
eindigen van de overeenkomst in de zin van die bepaling dient te worden begrepen: “het
eindigen van de verbintenissen uit de overeenkomst”.
Het onderdeel is dus gegrond, terwijl de overige grieven niet tot ruimere cassatie
kunnen leiden.
4. Conclusie: vernietiging.
ARREST
(A.R. C.05.0270.N)

I. Rechtspleging voor het Hof
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 20 december 2004 gewezen
door het Hof van Beroep te Antwerpen.
Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddel
De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 26 van de wet van 13 april 1995 betreffende de handelsagentuurovereenkomst;
- artikel 2262bis, §1, van het Burgerlijk Wetboek, ingevoegd bij wet van 10
juni 1998.
6 Zie voetnoot 5.
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Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest verklaart de tegenvordering van (de eiseres), gesteund op
een schending van het niet-concurrentiebeding door de verweerster, verjaard op
grond van volgende overwegingen:
"Fortis (de eiseres) stelde eveneens bij zelfde conclusie dd. 22 november 2002
een deelvordering in wegens inbreuk op het beding van niet-concurrentie, opgenomen in het avenant van de overeenkomst onder de artikels 4 en 5, in extenso
geciteerd door de eerste rechter op pagina 2 van het bestreden vonnis.
Het gaat specifiek om een verbod 'enige activiteit uit te oefenen gelijkaardig
aan die welke in deze overeenkomst is bepaald en dit voor een duur van zes
maanden na de beëindiging van de overeenkomst'.
De eerste rechter oordeelde dat een dergelijke vordering, hoewel 'haar oorsprong vindend in het sluiten van de agentuurovereenkomst, doch pas ontstaan
na het einde ervan' onderworpen is aan de gemeenrechtelijke verjaringstermijn
(p. 10/11).
De eerste rechter stelde verder dat op grond van de vaststelling verricht door
gerechtsdeurwaarder Vijt dd. 26 juli 2001 genoegzaam de miskenning van het
beding werd aangetoond en kende ten titel van schadevergoeding één jaar commissie ad 104.180,97 euro toe.
(De verweerster) stelt dat ook deze deelvordering onderworpen is aan de verjaring ex art. 26 WHO. Ondergeschikt stelt zij dat het niet-concurrentiebeding
geen uitwerking kan hebben (art. 24, §2, WHO) en meer ondergeschikt verzoekt
zij om de forfaitaire schadevergoeding te herleiden tot de helft (art. 1231 B.W.).
Hoe dit te beoordelen?
De verjaring ex art. 26 WHO is op de eerste plaats van toepassing op een
rechtsvordering die uit de agentuurovereenkomst ontstaat.
Niet ernstig kan betwist worden dat de vordering strekkende tot de in art. 5 van
het avenant van de overeenkomst vastgelegde forfaitaire vergoeding wegens inbreuk op het niet-concurrentiebeding zijn ontstaan vindt in de agentuurovereenkomst. De eerste rechter had het over 'zijn oorsprong vinden in het sluiten van de
overeenkomst', hetgeen niet vereist is krachtens art. 26 WHO.
De vordering dient te zijn ontstaan uit de overeenkomst. Het niet-concurrentiebeding maakt deel uit van de overeenkomst en legt de agent/medecontractant in
de tijd nog navolgende verplichtingen op na het beëindigen van de overeenkomst, verplichtingen die echter rechtstreeks voortvloeien uit de overeenkomst
zelf.
Partijen voeren vervolgens een inhoudelijk debat over het vertrekpunt van de
verjaring.
Art. 26 WHO geeft twee vertrekmogelijkheden aan van twee onderscheiden
termijnen, met name:
- één jaar na het eindigen van de overeenkomst;
- of vijf jaar na het feit waaruit de vordering is ontstaan, zonder dat deze termijn langer mag duren dan één jaar na het eindigen van deze overeenkomst.
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In onderhavige zaak en meer specifiek inzake de deelvordering wegens het
niet respecteren van het niet-concurrentiebeding situeert 'het feit' waaruit de vordering is ontstaan zich na beëindiging van de overeenkomst. Het kwestieuze
niet-concurrentiebeding speelt immers maar voor de periode na het beëindigen
van de overeenkomst en is beperkt tot zes maanden na dit einde, in casu tussen
15 juni 2001 en 15 december 2001.
Het feit dat (de verweerster) een inbreuk op het niet-concurrentiebeding heeft
gepleegd werd behoorlijk vastgesteld op 26 juli 2001, hetgeen op zich niet ernstig betwist wordt.
Er is geen enkele wettelijke houvast om te stellen, zoals (de eiseres) doet, dat
de verjaringstermijn van één jaar eerst een aanvang zou nemen na het verstrijken
van de termijn van zes maanden, dit is vanaf 15 december 2001.
De verjaringstermijn bedraagt volgens art. 26 WHO vijf jaar na de inbreuk 'het feit' - vastgesteld op 26 juli 2001, zonder dat deze termijn langer mag duren
dan één jaar na het beëindigen van de overeenkomst, zijnde 15 juni 2002.
De bepaling opgenomen in art. 26 WHO is specifiek, duidelijk en niet in strijd
met het gemeen recht (ondermeer art. 2257 B.W., bepaling die trouwens niet van
openbare orde is).
Besluit
Deze deelvordering, ingesteld per 22 december 2002, is eveneens verjaard op
grond van art. 26 WHO".
Grieven
Eerste onderdeel
Artikel 26 van de wet van 13 april 1995 betreffende de handelsagentuurovereenkomst bepaalt dat de rechtsvorderingen die uit de agentuurovereenkomst ontstaan, verjaren één jaar na het eindigen van die overeenkomst of vijf jaar na het
feit waaruit de vordering is ontstaan zonder dat deze termijn langer mag duren
dan één jaar na het eindigen van deze overeenkomst.
Wanneer evenwel bepaalde verbintenissen uit de handelsagentuurovereenkomst blijven gelden na het eindigen van die overeenkomst - zoals de verbintenis
om gedurende een bepaalde tijd na het eindigen van de overeenkomst geen concurrentie te doen - dan vangt de verjaring van de vordering gesteund op de nietnaleving van die verbintenissen aan bij het eindigen van die verbintenissen, die
deel uitmaken van de handelsagentuurovereenkomst, of bij het feit waaruit die
vordering is ontstaan zonder dat in dit laatste geval de verjaringstermijn langer
mag duren dan één jaar na het eindigen van die verbintenissen.
In onderhavige zaak werd de handelsagentuurovereenkomst tussen partijen beëindigd op 14 juni 2001. Die overeenkomst bevatte een niet-concurrentiebeding,
dat gold tot zes maanden na het einde van de handelsagentuurovereenkomst. Het
niet-concurrentiebeding dat deel uitmaakt van de handelsagentuurovereenkomst,
bleef derhalve van toepassing tot 15 december 2001. De inbreuk op dit beding
dateert van 26 juli 2001.
De verjaring van vermeld artikel 26 voor wat betreft de vordering gesteund op
de schending van het niet-concurrentiebeding vangt derhalve aan op 15 decem-
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ber 2001 (einde van het niet-concurrentiebeding) om te eindigen op 15 december
2002. In elk geval mag de verjaringstermijn niet langer duren dan 15 december
2002.
De tegenvordering van de eiseres gesteund op de niet-naleving van het nietconcurrentiebeding werd volgens het bestreden arrest ingesteld op 22 november
2002.
Het bestreden arrest, door te oordelen dat die tegenvordering verjaard is,
schendt derhalve artikel 26 van de wet van 13 april 1995 betreffende de handelsagentuurovereenkomst.
(...)
III. Beslissing van het Hof
Beoordeling
Eerste onderdeel
1. Luidens artikel 26 van de wet van 13 april 1995 betreffende de handelsagentuurovereenkomst, hierna genoemd Handelsagentuurwet, verjaren de rechtsvorderingen die uit de agentuurovereenkomst ontstaan, één jaar na het eindigen van
die overeenkomst of vijf jaar na het feit waaruit de vordering is ontstaan, zonder
dat deze termijn langer mag duren dan één jaar na het eindigen van deze overeenkomst.
Indien de agentuurovereenkomst een concurrentiebeding bevat, is de verbintenis tot nakoming ervan een gevolg van deze overeenkomst en is de rechtsvordering waartoe deze verbintenis aanleiding geeft, onderworpen aan de in artikel 26
Handelsagentuurwet bedoelde termijn, met dien verstande dat de in die bepaling
bedoelde eenjarige termijn eerst loopt vanaf het tijdstip waarop die verbintenis
een einde neemt.
2. Uit het beroepen vonnis en het arrest blijkt dat:
- tussen partijen een agentuurovereenkomst bestond;
- deze overeenkomst een niet-concurrentiebeding bevat dat de verweerster verbiedt om concurrentiële activiteiten te ontplooien gedurende een periode van zes
maanden vanaf de beëindiging van de overeenkomst;
- de overeenkomst op 27 maart 2001 door de eiseres werd opgezegd met een
opzegtermijn van zes maanden, eindigend op 30 september 2001;
- de eiseres per aangetekende brief van 14 juni 2001 een einde maakte aan de
overeenkomst met de verweerster wegens ernstige tekortkomingen;
- op 26 juli 2001 een inbreuk door de verweerster op de niet-concurrentieverplichting werd vastgesteld;
- de verweerster bij dagvaarding van 2 juli 2001 aanspraak heeft gemaakt op
schadevergoeding van de eiseres wegens de beëindiging van de agentuurovereenkomst;
- de eiseres bij conclusie neergelegd voor de eerste rechter, op 22 november
2002 een tegenvordering heeft ingesteld tot onder meer het verkrijgen van schadevergoeding wegens de inbreuk op het niet-concurrentiebeding.
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3. Het arrest stelt vast dat niet wordt betwist dat de agentuurovereenkomst
werd beëindigd op 14 juni 2001 en dat eiseres haar tegenvordering wegens de
wanprestatie van de verweerster instelde bij conclusie neergelegd op 22 november 2002.
Vervolgens oordeelt het arrest dat deze tegenvordering is verjaard omdat zij
werd ingesteld meer dan een jaar na de beëindiging van de overeenkomst.
4. Door aldus te oordelen schendt het arrest artikel 26 Handelsagentuurwet.
5. Het onderdeel is gegrond.
Overige grieven
6. De overige grieven kunnen niet tot een 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 Gent.
18 mei 2006 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Waûters, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Dirix – Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. van Ommeslaghe en Geinger.

Nr. 281
1° KAMER - 18 mei 2006

1º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - ONPARTIJDIGHEID VAN DE RECHTER - TUCHTZAKEN - BALIE TUCHTRAAD VAN BEROEP - SAMENSTELLING - STAFHOUDER - AANWEZIGHEID BIJ EEN HUISZOEKING
- GEVOLG
2º RECHTEN VAN DE MENS — INTERNATIONAAL VERDRAG
BURGERRECHTEN EN POLITIEKE RECHTEN - ARTIKEL 14.1 - ONPARTIJDIGHEID
VAN DE RECHTER - TUCHTZAKEN - BALIE - TUCHTRAAD VAN BEROEP - SAMENSTELLING STAFHOUDER - AANWEZIGHEID BIJ EEN HUISZOEKING - GEVOLG
3º RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE) - ONAFHANKELIJKHEID EN ONPARTIJDIGHEID VAN
DE RECHTER - ONPARTIJDIGHEID - TUCHTZAKEN - BALIE - TUCHTRAAD VAN BEROEP SAMENSTELLING - STAFHOUDER - AANWEZIGHEID BIJ EEN HUISZOEKING - GEVOLG
4º ADVOCAAT - TUCHTZAKEN - TUCHTRAAD VAN BEROEP - SAMENSTELLING - STAFHOUDER AANWEZIGHEID BIJ EEN HUISZOEKING - ONPARTIJDIGHEID - GEVOLG
5º ONDERZOEKSRECHTER - HUISZOEKING - STAFHOUDER - AANWEZIGHEID - ADVOCAAT -
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VERVOLGING - VEROORDELING - TUCHT - VERVOLGING - TUCHTRAAD VAN BEROEP SAMENSTELLING - ONPARTIJDIGHEID - GEVOLG
1º, 2º, 3º, 4º en 5º De enkele omstandigheid dat een lid van de tuchtraad van beroep van
een balie in zijn hoedanigheid van stafhouder aanwezig was bij een huiszoeking door
een onderzoeksrechter in het kantoor van een advocaat, tijdens een gerechtelijk
onderzoek, dat geleid heeft tot diens strafrechtelijke veroordeling, die ook de grondslag
was van zijn tuchtvervolging, heeft niet tot gevolg dat dit lid daarbij een betrokken
overheid was die kennis nam van dat onderzoek of aldus een standpunt innam over de
grond van die strafvervolging, zodat daaruit niet kan worden afgeleid dat de aldus
samengestelde tuchtraad van beroep niet meer met de vereiste objectieve
onpartijdigheid over die tuchtvervolging kan oordelen1. (Artt. 87 en 88, Sv.; Art. 6.1,
Verdrag Rechten van de Mens; Art. 14.1, I.V.B.P.R.; Algemeen rechtsbeginsel inzake de
onpartijdigheid en de onafhankelijkheid van de rechter)
(D. T. PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BEROEP TE GENT)

Advocaat-generaal Dubrulle heeft in substantie gezegd:
De voorziening stelt de vraag aan de orde of de deelname aan de behandeling, door de
Tuchtraad van beroep van een balie, van een tuchtzaak ten laste van een advocaat, door
een stafhouder, aanwezig bij een huiszoeking bij die advocaat in een strafzaak die heeft
geleid tot diens veroordeling, tevens basis van tuchtvervolging, tot gevolg heeft dat die
tuchtraad geen voldoende waarborgen van objectieve onpartijdigheid biedt, zodat die
advocaat geen eerlijke behandeling van zijn tuchtzaak, zoals gewaarborgd door artikel 6.1
van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens, heeft gekregen.
Eiser wierp die aanwezigheid bij de huiszoeking op als beletsel voor de stafhouder om
te zetelen daar ze gesteund was op de zorg om het beroepsgeheim van eiser ten aanzien
van zijn cliënteel te garanderen.
De tuchtraad van beroep verwerpt dit bezwaar nu eiser niet zegt waarop hij zich steunt
om te beweren dat de stafhouder daarbij een controversiële rol heeft gespeeld, zodat hij
thans niet kon zetelen en omdat eiser niets ondernam om de stafhouder te wraken.
In het cassatiemiddel wordt gesteld dat eiser - volgens het proces-verbaal van de
terechtzitting van de tuchtraad van beroep - vroeg dat de stafhouder zich zou recuseren en
dat het Openbaar Ministerie stelde dat diens onafhankelijkheid door zijn aanwezigheid bij
de huiszoeking niet in het gedrang kwam.
Voorts wordt aangevoerd dat de stafhouder daarbij zelfs de stukken onderzocht en
optrad als tuchtoverheid, die erover waakt dat geen dossier van de advocaat een misdrijf
verbergt, dus als "betrokken overheid".
Een essentiële regel van de rechtsbedeling werd dus overtreden : het strafrechtelijk
onderzoek waarbij de stafhouder betrokken was heeft geleid tot een veroordeling die zelf
aan de basis lag van de tuchtvervolging, waarover de stafhouder dus niet meer - zonder
schending van het vereiste van objectieve onpartijdigheid - kon oordelen.
Dat eiser niet overging tot wraking is daarbij irrelevant.
Het middel voert de schending aan van het beginsel van de objectieve onpartijdigheid
en kan dus voor het eerst voor Uw Hof worden aangevoerd2.
Mijn inziens faalt het evenwel naar recht.
Cruciaal is de vraag of de stafhouder, door zijn rol bij de huiszoeking, vooringenomen
werd ten overstaan van een latere rol als tuchtrechter.
1 Zie de conclusie O.M.
2 Cass., 27 nov. 2002, A.R. P.02.1158.F, nr. 634.
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Uit de stukken blijkt niet of de huiszoeking in het kantoor van eiser plaatsgreep op
grond dat hijzelf of een derde verdachte was.
Maar dit is niet essentieel.
Het is een vaststaand en niet betwist gebruik dat de onderzoeksrechter zich, tijdens de
huiszoeking – waartoe hij krachtens de artikelen 87 en 88 Wetboek van Strafvordering
kan overgaan - in het kantoor van een advocaat, laat vergezellen door de stafhouder.
Het is ook vaststaand dat deze bijstand enkel beoogt te garanderen dat geen stukken
door het beroepsgeheim gedekt worden in beslaggenomen.
Of hierbij enkel de onderzoeksrechter dan wel de stafhouder het laatste woord heeft, is
betwist.
De heersende doctrine stelt mijn inziens terecht dat de eindbeslissing aan de onderzoeksrechter toekomt3.
Maar ook dat is niet essentieel.
Is wel doorslaggevend of de stafhouder daarbij, zoals het middel aanvoert, hierbij als
"betrokken overheid" kennis nam van de grond van de strafvervolging of zelfs maar van
mogelijke tuchtrechtelijk sanctioneerbare onregelmatigheden (terwijl van tuchtvervolging
uiteraard nog geen sprake is, nu zelfs de feiten vanzelfsprekend, in dit stadium van het
onderzoek, strafrechtelijk niet vaststaan).
Dit is mijn inziens allerminst het geval, gelet op de zeer beperkte rol van de stafhouder:
1) ten aanzien van de stukken: hij is louter hoeder van het beroepsgeheim.
2) ten aanzien van het strafonderzoek in zijn geheel waarvan hij slechts zeer partieel
een aspect verneemt.
Het is dus alleszins niet zoals het middel het stelt dat de stafhouder dezelfde zorg heeft
als de onderzoeksrechter om erop toe te zien dat een dossier van een advocaat niet dient
om een misdrijf te verbergen.
De stafhouder helpt niet mee aan het onderzoek of aan een vervolging, van welke aard
ook. Zijn aanwezigheid is trouwens niet verplicht doch enkel gebruikelijk. Hij heeft ook
geen enkel oordeel over de rol van de advocaat moeten geven, wat het criterium is voor
een gemis aan eventuele latere onpartijdigheid, zowel naar de opvatting van Uw Hof als
deze van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. De objectieve onpartijdigheid
van de raad van beroep is dus niet aangetast door die aanwezigheid van de stafhouder.
Conclusie: verwerping.
ARREST
(A.R. D.05.0015.N)

I. Rechtspleging voor het Hof
Het cassatieberoep is gericht tegen een beslissing, op 15 juni 2005 gewezen
door de tuchtraad van beroep van de balies van het rechtsgebied van het Hof van
Beroep te Gent.
Raadsheer Ghislain Londers heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
II. Feiten
3 R. VERSTRAETEN, Handboek van Strafvordering, 4e dr., 2005, Antwerpen Apeldoorn, Maklu, 452, nr.
911, met verwijzing naar, o.m. L. VIAENE, Huiszoeking en beslag in strafzaken, A.P.R., 1962, 253, nr.
489.
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Uit het verzoekschrift tot cassatie blijkt dat de feiten de volgende zijn:
Bij twee in kracht van gewijsde gegane vonnissen van 4 juni 2004 van de Correctionele Rechtbank te Oudenaarde werd de eiser strafrechtelijk veroordeeld tot
onder meer hoofdgevangenisstraffen van twee jaar met uitstel wegens inbreuken
op de drugswetgeving, enerzijds, en wegens valsheid in geschrifte, heling en witwasmisdrijven, anderzijds.
Naar aanleiding van die strafrechtelijke veroordelingen werd de eiser, in zijn
hoedanigheid van advocaat aan de balie te Oudenaarde, door de stafhouder opgeroepen voor de raad van de Orde van advocaten van deze balie om zich tuchtrechtelijk te verantwoorden.
Bij beslissing van 5 januari 2005 legde de raad van de Orde de eiser de sanctie
van schrapping op. Op het hoger beroep van de eiser tegen deze beslissing vernietigde de tuchtraad van beroep van het rechtsgebied van het Hof van Beroep te
Gent bij beslissing van 15 juni 2005 de beroepen beslissing omdat deze niet was
uitgesproken door alle leden die eraan hadden meegewerkt. De tuchtraad van beroep verklaarde de feiten andermaal bewezen en legde opnieuw als sanctie de
schrapping op.
III. Cassatiemiddel
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 6.1 van het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de
Mens en de Fundamentele Vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 1950
en goedgekeurd bij wet van 13 mei 1955 (het "EVRM");
- artikel 14.1 van het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke
rechten, ondertekend te New York op 19 december 1966 en goedgekeurd bij wet
van 15 mei 1981 ("IVBPR" of "BUPO");
- het algemeen rechtsbeginsel van de onafhankelijkheid en de onpartijdigheid
van de rechter.
Aangevochten beslissingen
De eiser komt op tegen de bestreden beslissing in zoverre de tuchtrechtelijke
tenlasteleggingen daarin bewezen worden verklaard en hem hiervoor de tuchtstraf van schrapping wordt opgelegd. De tuchtraad van beroep (steunt) zich daarbij onder meer op de volgende overwegingen:
"Er is geen enkel beletsel dat de tuchtraad van beroep in zijn huidige samenstelling kennis neemt van onderhavige zaak, ook al beweert (de eiser) dat de assessor D.L. een zeer belangrijke controversiële rol gespeeld heeft in het onderzoek van zaken waarin (de eiser) werd veroordeeld door de Correctionele Rechtbank te Oudenaarde bij vonnissen van 4 juni 2004. Deze bewering heeft betrekking op het feit dat er in het kantoor van (de eiser) een onderzoeksverrichting is
gebeurd waarbij deze assessor in zijn hoedanigheid van Stafhouder aanwezig
was uit hoofde van de zorg om het beroepsgeheim van de betrokken advocaat ten
opzichte van zijn cliënteel te garanderen;
(De eiser) zegt niet waarop hij zich steunt om te zeggen dat deze assessor een
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controversiële rol heeft gespeeld en dat hij niet zou kunnen zetelen als onpartijdige rechter.
(De eiser) heeft daarenboven niets ondernomen om de desbetreffende procedure van wraking in te stellen (artikel 835 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek)" (punt A.1 op p. 2 van de bestreden beslissing).
Grieven
Bij het bepalen van de gegrondheid van de tegen de eiser als advocaat ingestelde tuchtrechtelijke vervolging, had de eiser het recht dat zijn zaak werd behandeld door een onafhankelijke en onpartijdige rechterlijke instantie.
Dit beginsel wordt miskend wanneer de beslissing mede wordt gewezen door
een rechter van wie objectief kan worden gevreesd dat hij niet de waarborgen
van onpartijdigheid biedt waarop de rechtzoekende recht heeft.
Te dezen werd de eiser tuchtrechtelijk vervolgd wegens een beweerde schending van de beginselen van waardigheid, rechtschapenheid en kiesheid die aan
het beroep van advocaat ten grondslag liggen, nu hij schuldig was bevonden en
strafrechtelijk werd veroordeeld door twee vonnissen van de Correctionele
Rechtbank te Oudenaarde dd. 4 juni 2004.
Wat de behandeling van de tuchtzaak betreft, had de eiser op de terechtzitting
van 20 april 2005 voor de tuchtraad van beroep gesteld dat Mr. D.L. zich diende
te recuseren, gelet op de rol die hij heeft gespeeld tijdens het onderzoek van de
strafzaken die hebben geleid tot de voormelde correctionele vonnissen van 4 juni
2004, waarop de tuchtvervolging was gebaseerd (cf. de desbetreffende vermelding op het proces-verbaal van de terechtzitting van 20 april 2005 voor de tuchtraad van beroep).
Dienaangaande had het openbaar ministerie gesteld "dat het gebruikelijk is dat
de Stafhouder aanwezig is bij de huiszoeking bij een advocaat teneinde bezwaar
te kunnen aantekenen indien stukken zouden in beslag genomen worden in strijd
met het beroepsgeheim" en dat "(d)e onafhankelijkheid van de assessor (...) niet
in het gedrang (wordt) gebracht door het feit dat hij aanwezig was bij de huiszoeking ter vrijwaring van het beroepsgeheim van (de eiser)" (cf. de vermelding op
het laatste blad van het proces-verbaal van de terechtzitting van 20 april 2005
voor de tuchtraad van beroep).
Afgezien van een gebeurlijke "controversiële rol" die Mr. D.L. tijdens de bewust huiszoeking volgens eiser had gespeeld, oordeelt de Tuchtraad van Beroep
te dezer zonder meer dat "er (...) geen enkel beletsel (is) dat de Tuchtraad van
Beroep in zijn huidige samenstelling kennis neemt van onderhavige zaak (...)".
De Tuchtraad van Beroep ontkent m.b.t. assessor D.L. evenwel niet "dat er in het
kantoor van (de eiser) een onderzoeksverrichting is gebeurd waarbij deze assessor in zijn hoedanigheid van Stafhouder aanwezig was uit hoofde van de zorg om
het beroepsgeheim van de betrokken advocaat ten opzichte van zijn cliënteel te
garanderen" (punt A.1 op p. 2 van de bestreden beslissing).
Aangezien te dezen vaststaat dat de zaak mee werd behandeld door Mr. G.
D.L. als assessor, die tevens mee de bestreden beslissing heeft gewezen, werd
deze beslissing gewezen door een tuchtraad van beroep die geen voldoende
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waarborgen van objectieve onpartijdigheid biedt.
In zijn hoedanigheid van korpsoverste neemt de stafhouder n.a.v. een huiszoeking bij een advocaat immers daadwerkelijk kennis van de inhoud van het strafrechtelijk onderzoek, waarbij hij met het oog op de eerbiediging van het beroepsgeheim er zelfs moet op toezien welke stukken volgens hem al dan niet voor beslag in aanmerking komen. De stafhouder treedt in dit verband zelfs op als tuchtoverheid van de betrokken advocaat, waarbij hij dezelfde zorg heeft als de onderzoeksrechter om erop toe te zien dat een dossier van een advocaat niet dient om
een misdrijf te verbergen.
De stafhouder is als zodanig dan ook een "betrokken overheid" bij het desbetreffende strafrechtelijk onderzoek.
Het verbod van de stafhouder, die eerder in zijn hoedanigheid van stafhouder
kennis nam van en betrokken was bij een strafrechtelijk onderzoek tegen een bepaalde advocaat, om nadien te zetelen in de tuchtzaak die n.a.v. de op grond van
dit onderzoek totstandgekomen strafrechtelijke veroordeling werd opgestart tegen de desbetreffende advocaat, houdt als zodanig dan ook een essentiële regel
van de rechtsbedeling in, zodat de omstandigheid dat de eiser niet is overgegaan
tot wraking van de desbetreffende assessor, te dezen irrelevant is.
Aangezien het strafrechtelijk onderzoek waarbij assessor D.L. in zijn hoedanigheid van stafhouder betrokken was, heeft geleid tot de correctionele vonnissen van 4 juni 2004 die aan de basis liggen en zelfs het voorwerp uitmaken van
de tuchtrechtelijke vervolging die tot de te dezen bestreden beslissing heeft geleid, kon deze assessor niet zonder schending van het vereiste van de objectieve
onpartijdigheid nog deel uitmaken van de tuchtraad van beroep die in hoger beroep de tuchtvervolging lastens de eiser behandelde en ook de bestreden beslissing heeft gewezen.
Hieruit volgt dat daar de tuchtvervolging desondanks mede werd behandeld en
de bestreden beslissing mede werd gewezen door assessor D.L. het vereiste van
de objectieve onpartijdigheid werd miskend en de bestreden beslissing dienvolgens niet werd gewezen door een regelmatig samengestelde zetel (schending van
artikel 6.1 van het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de
Mens en de Fundamentele Vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 1950
en goedgekeurd bij wet van 13 mei 1955, van artikel 14.1 van het Internationaal
Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke rechten, ondertekend te New York op
19 december 1966 en goedgekeurd bij wet van 15 mei 1981, en van het algemeen rechtsbeginsel van de onafhankelijkheid en de onpartijdigheid van de rechter).
IV. Beslissing van het Hof
Beoordeling
1. Krachtens artikel 87 van het Wetboek van Strafvordering zal de onderzoeksrechter desgevorderd of ambtshalve zich naar de woning van de verdachte begeven om er de papieren, de zaken en in het algemeen alle voorwerpen op te sporen, die kunnen dienen om de waarheid aan de dag te brengen.
Krachtens artikel 88 van dit wetboek kan de onderzoeksrechter zich eveneens
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begeven naar de andere plaatsen waar hij vermoedt dat men de in het voornoemde artikel 87 bedoelde voorwerpen verborgen heeft.
2. Het is een vaststaand gebruik dat de stafhouder of een door hem aangewezen lid van de Raad van de Orde aanwezig is bij een huiszoeking in het kantoor
van een advocaat.
De stafhouder of diegene die door hem is aangewezen moet erop toezien dat
het onderzoek en de mogelijke inbeslagname geen betrekking heeft op stukken
waarvoor het beroepsgeheim geldt. Hij zal de stukken, die de onderzoeksrechter
wenst te onderzoeken of in beslag te nemen, inkijken en zijn oordeel geven over
hetgeen al dan niet onder het beroepsgeheim valt. De onderzoeksrechter is niet
gebonden door het standpunt van de stafhouder en beslist in laatste instantie of
een document wordt in beslag genomen of niet.
De aanwezigheid van de stafhouder bij een huiszoeking houdt niet in dat hij
zelf daden van onderzoek of vervolging stelt ten laste van de betrokken advocaat.
Zijn tussenkomst beoogt evenmin te verhinderen dat een dossier van een advocaat dient om een misdrijf te verbergen.
3. Krachtens artikel 6.1 EVRM heeft eenieder, bij het vaststellen van zijn burgerlijke rechten en verplichtingen of bij het bepalen van de gegrondheid van een
tegen hem ingestelde strafvervolging, recht op een eerlijke en openbare behandeling van zijn zaak door een onafhankelijke en onpartijdige rechter welke bij de
wet is ingesteld. Eenzelfde waarborg ligt vervat in artikel 14.1 BUPO en in het
algemeen rechtsbeginsel van de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de
rechter.
4. De enkele omstandigheid dat een lid van de tuchtraad van beroep van een
balie in zijn hoedanigheid van stafhouder aanwezig was bij een huiszoeking door
een onderzoeksrechter in het kantoor van een advocaat, tijdens een gerechtelijk
onderzoek dat geleid heeft tot diens strafrechtelijke veroordeling, die ook de
grondslag was van zijn tuchtvervolging, heeft niet tot gevolg dat dit lid daarbij
een betrokken overheid was die kennis nam van dat onderzoek of aldus een
standpunt innam over de grond van die strafvervolging.
Uit die omstandigheid kan derhalve niet worden afgeleid dat de aldus samengestelde tuchtraad van beroep niet meer met de vereiste objectieve onpartijdigheid over die tuchtvervolging kan oordelen.
5. Het middel dat van een andere rechtsopvatting uitgaat, faalt naar recht.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
18 mei 2006 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Waûters, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Londers – Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaat-generaal –
Advocaat: mr. Geinger.
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Nr. 282
1° KAMER - 19 mei 2006

DWANGSOM - TENUITVOERLEGGING - VOORWAARDEN - BEOORDELING - BESLAGRECHTER BEVOEGDHEID
In geval van zwarigheden bij de tenuitvoerlegging van een vonnis dat een dwangsom
oplegt, behoort het de beslagrechter te bepalen of de voorwaarden voor die dwangsom
vervuld zijn1.(Art. 1498, Ger.W.)
(K. e.a. T. G.)

ARREST (vertaling)
(A.R. C.05.0389.F)

I. Rechtspleging voor het Hof
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 18 april 2005 gewezen door
het Hof van Beroep te Luik.
Raadsheer Albert Fettweis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddel
De eisers voeren in hun memorie een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
De artikelen 23 tot 28, 1385quater en 1498 van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het arrest stelt eerst vast dat:
"- (verweerster), bij vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Namen van
8 december 2003, (verweerster) veroordeeld werd 'tot het vellen en tot het weghalen van de wortels van alle sparren, of andere aanplantingen die - rechtstreeks
of indirect - een hinder zouden kunnen vormen voor het gebruik en de inrichting,
met verharding en bekisting, van de litigieuze erfdienstbaarheid van uitweg, zoals deze is omschreven in de vonnissen van de eerste rechter van 3 februari en 26
mei 1998 en op het plan waarnaar hij verwijst' en 'omdat zij die veroordeling niet
uiterlijk op 31 mei 2004 ten uitvoer had gelegd werd zij ertoe veroordeeld aan de
(eisers) een dwangsom van 250 euro te betalen per kalenderdag vertraging in die
tenuitvoerlegging';
- op 18 juni en 29 december 2004, hebben de (eisers) aan (verweerster) twee
bevelen laten betekenen tot betaling van dwangsommen van respectievelijk
4.500 euro en 5.468,70 euro"
en dat:
"- de eerste rechter een plaatsopneming heeft bevolen waar hij heeft vastgesteld dat:
- een aanzienlijk gedeelte van de laurierhaag dat het gebruik en de inrichting
van de erfdienstbaarheid kon hinderen, weggehaald werd;
1 Cass., 10 nov. 2005, A.R. C.04.0020.N, www.cass.be.
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- de sparren die eveneens het gebruik en de inrichting van de erfdienstbaarheid
hinderden, geveld werden;
- dat de stronken van de sparren niet uitgetrokken maar wel gehakseld werden
tot op een diepte van 20 centimeter;
- dat er dwerglaurieren blijven staan op het tracé van de erfdienstbaarheid en
de inrichting ervan hinderen;
- dat deskundige Merveille met betrekking tot de stronken en wortels van de
sparren gepreciseerd heeft dat ze verwijderd moesten worden vóór het begin van
de werken waarbij de erfdienstbaarheid zou worden ingericht met verharding en
bekisting, omdat ze zouden kunnen rotten en op lange termijn sporadisch verzakkingen kunnen veroorzaken",
Het arrest verklaart vervolgens de door verweerster ingestelde verzetten ontvankelijk en gegrond en zegt bijgevolg dat de op verzoek van de eisers bij exploten van 18 juni en 22
december 2004 betekende bevelen tot betaling nietig en van generlei waarde
zijn en veroordeelt hen om aan verweerster 1.250 euro schadevergoeding alsook
de kosten van de twee gedingen te betalen.
Die beslissing is hierop gegrond
"dat de door deskundige Merveille geuite vrees slechts doelt op een risico van
sporadische verzakkingen op lange termijn, maar daaruit niet kan worden opgemaakt dat de wortels die niet werden uitgetrokken maar wel gehakseld tot op een
diepte van 20 cm of de aanwezigheid van enkele dwerglaurieren rechtstreeks of
indirect een hinder zouden kunnen vormen voor het gebruik en de inrichting, met
verharding en bekisting, van de litigieuze erfdienstbaarheid van uitweg;
(...) dat (verweerster) terecht ervan kon uitgaan dat zij door de sparren te vellen en hun wortels te hakselen tot op een diepte van 20 à 30 centimeter, de inrichting van de erfdienstbaarheid mogelijk maakte, te meer daar (de eisers) nooit
iets hebben ondernomen om die erfdienstbaarheid in te richten;
(dat) (de eisers) die de mogelijkheid hadden om de erfdienstbaarheid in te richten, immers daartoe niets hebben ondernomen, hoewel (verweerster) hun dat herhaaldelijk had gevraagd, zodat niet bewezen is dat de inrichtingswerken, rechtstreeks of indirect, gehinderd zouden kunnen worden door de gehakselde en nietuitgetrokken wortels;
(...) dat uit geen enkel gegeven van de zaak blijkt dat het gebruik van de erfdienstbaarheid gehinderd, verminderd of ongemakkelijker geworden is doordat
de wortels niet werden uitgetrokken of door de aanwezigheid van dwerglaurieren, noch dat de inrichting ervan daardoor rechtstreeks of indirect gehinderd zou
kunnen worden, zodat niet voldaan is aan de in het vonnis van 8 december 2003
opgelegde voorwaarden om (verweerster) ertoe te veroordelen een dwangsom te
betalen".
Grieven
Krachtens de artikelen 23 tot 28, 1385quater, 1386 en 1498 van het Gerechtelijk Wetboek is de beslagrechter gebonden door het gezag van het rechterlijk gewijsde van de beslissing die de dwangsom oplegt. Bij zijn toezicht op de tenuit-
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voerlegging van de hoofdveroordeling, bij ontstentenis waarvan een dwangsom
verschuldigd is, mag hij die veroordeling niet wijzigen of herzien.
Het gezag van het rechterlijk gewijsde strekt zich niet alleen uit tot het dictum
van een beslissing maar ook tot de dragende beweegredenen die de noodzakelijke grondslag ervan vormen, zodat de beslagrechter, die uitspraak moet doen over
een zwarigheid bij de tenuitvoerlegging van de dwangsom, gebonden is door de
geschillen die reeds beslecht zijn bij de beslissing waarvan de tenuitvoerlegging
wordt vervolgd, en hij ze niet door zijn beslissing mag vervangen.
Het vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Namen van 8 december
2003 had, zoals het bestreden [arrest] eraan herinnert, verweerster veroordeeld
'tot het vellen en tot het weghalen van de wortels van alle sparren, of andere aanplantingen die - rechtstreeks of indirect - een hinder zouden kunnen vormen voor
het gebruik en de inrichting, met verharding en bekisting, van de litigieuze erfdienstbaarheid van uitweg, zoals deze is omschreven in de vonnissen van de eerste rechter van 3 februari en 26 mei 1998 en op het plan waarnaar hij verwijst' en
die hoofdveroordeling gepaard laten gaan met de litigieuze dwangsom. Die beslissing beslechtte enkele geschillen tussen de partijen aan de hand van redenen
die de noodzakelijke grondslag van het dictum vormen.
Aldus wijst de rechtbank erop:
" dat (verweerster) staande houdt dat zij geen handelingen heeft gesteld die het
eventuele gebruik van de erfdienstbaarheid zouden kunnen verminderen of het
minder gemakkelijk maken;
dat inderdaad:
- het bovenste deel van de erfdienstbaarheid dat samenvalt met de toegangsweg die zij heeft aangelegd, over de hele lengte een nuttige breedte van meer dan
drie meter heeft.
De breedte tussen de twee stenen pilasters die zij opgetrokken heeft, vertoont
eveneens een nuttige breedte van meer dan drie meter, aangezien zij volgens de
gerechtsdeskundige 3.20m meet.
- Op het onderste deel van de erfdienstbaarheid heeft zij wel degelijk een rij
picea's geplant, maar wel op meer dan drie meter van de noordergrens van haar
grond, overeenkomstig de vereisten van de akte van vestiging en de latere wijzigingen.
- Enkele dwerglaurieren in de border die zij, met instemming van haar zuster,
langs haar toegangsweg heeft aangelegd, staan inderdaad op de ligging van de
erfdienstbaarheid, maar ze vormden nooit een onoverkomelijke hinder voor het
gebruik ervan"
maar oordeelt
"dat die beweringen strijdig zijn met het dossier en met de vaststellingen die
ter plaatse werden gedaan, zowel door de eerste rechter als door deskundige
Merveille;
dat de eerste rechter immers tussen de twee pilasters een nuttige breedte van
2,60 m gemeten heeft en van 2,80 m ter hoogte van de laatste spar;
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dat een van de pilasters op de oorspronkelijke ligging van de erfdienstbaarheid
opgetrokken is;
dat de sparren over de strook van de erfdienstbaarheid groeiden, zowel ter
hoogte van hun kruin als van hun wortels, waardoor de mogelijkheden om die in
te richten verzwaard worden (p. R8 van het deskundigenverslag van 17 juni
1996);
(...)
dat (verweerster) tot slot de (eisers) ten onrechte verwijt dat zij hun eisen betreffende het weghalen van de belemmeringen voor de inrichting van het 'onderste tracé' van de erfdienstbaarheid hebben geformuleerd en gehandhaafd;
dat zij gewettigde redenen hadden om de afbraak te vorderen van de pilaster
die op de oorspronkelijke ligging van die erfdienstbaarheid was gebouwd en zij
geenszins verplicht waren om te dulden dat hun uitweg, hoe weinig ook, werd
omgeleid om die pilaster te ontwijken;
dat zij dat als dading hebben gedaan;
dat de dwerglaurieren die het gebruik van de uitweg voorbij die pilaster hinderen, vanzelfsprekend moesten worden weggehaald en dat dit niet echt een onoverkomelijke last was;
ten slotte, dat (verweersters) sparren, i.c. picea's, kennelijk de uitweg hinderden (men hoeft maar de overgelegde foto's te bekijken om zich daarvan te vergewissen) en aldus zowel de realisatie als de duurzaamheid van een inrichting om
de erfdienstbaarheid berijdbaar te maken in het gedrang brachten wegens hun
wortelontwikkeling;
dat niet de meer dan tien jaar lang herhaalde verzoeken van (de eisers) om ze
te verwijderen als een misbruik kunnen worden beschouwd, maar wel (verweersters) immobilisme;
(...) dat haar in pleidooien uiteengezette argument volgens hetwelk er zou
moeten worden gewacht tot (de eisers) besluiten de inrichting van hun toegangsweg aan te pakken om twee vliegen in een klap te slaan door de picea's door dezelfde aannemer te laten vellen niet in rechte is gegrond;
dat (de eisers) vast en zeker mogen eisen dat (verweerster) de ligging van de
erfdienstbaarheid vrijmaakt voordat er enige inrichtingswerken worden aangevat;
dat zij dit zelfs mogen doen los van de bestemming die ze later aan hun grond
zullen geven: zij hebben met name het recht (ius abutendi) om het ongewijzigd
voort te verkopen, met alleen maar het voordeel van een erfdienstbaarheid van
uitweg waarover geen geschil bestaat, en daarbij hun rechtsopvolger de keuze te
laten hoe hij ze wil inrichten".
Dat vonnis oordeelt ten slotte dat
"de vordering om (verweerster) te veroordelen tot het weghalen van haar picea's en alle overige mogelijke hindernissen op het 'onderste deel' van de ligging
van erfdienstbaarheid gegrond is, aangezien het bevel van de eerste rechter om
zulks te doen, niet volstond om de gedwongen tenuitvoerlegging mogelijk te maken;
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(...) dat de vordering tot betaling van een dwangsom eveneens gegrond is; (...)
dat er wel rekening moet worden gehouden met de omstandigheid dat het moeilijk, zo niet onmogelijk, zal zijn om de tronken en wortels van de picea's vóór het
begin van de lente weg te halen, aangezien graafmachines en/of bulldozers zich
niet op te vochtige grond mogen wagen, althans zonder er ernstige schade te veroorzaken; dat de dwangsom dus zal ingaan indien er vóór 31 mei 2004 geen tenuitvoerlegging is gebeurd, of, indien dit vonnis vóór die datum niet zou zijn betekend, binnen 30 kalenderdagen te rekenen van die datum".
Het vonnis dat de hoofdvordering samen met een dwangsom had uitgesproken,
en bijgevolg, de voorwaarden had vastgelegd onder welke, bij ontstentenis van
tenuitvoerlegging, de dwangsom verschuldigd zou zijn, had aldus beslist dat de
laurieren die op de uitweg van de erfdienstbaarheid stonden, een hinder vormden
voor het gebruik van de erfdienstbaarheid en de mogelijke inrichting ervan, weggehaald moesten worden en dat de tronken en de wortels van de sparren "uitgetrokken" en niet alleen gehakseld moesten worden, aangezien dit het gebruik van
"graafmachines en/of bulldozers" voor ogen heeft. Het had eveneens definitief
uitspraak gedaan over de vraag of de eisers het recht hadden om van verweerster
te eisen dat zij de ligging van de erfdienstbaarheid vrij zou maken voordat zij
enige inrichtingswerken zouden ondernemen.
Door te oordelen dat niet bewezen is dat het gebruik van de erfdienstbaarheid
gehinderd, verminderd of ongemakkelijker geworden is doordat de wortels niet
werden uitgetrokken of door de aanwezigheid van enkele dwerglaurieren, noch
dat de inrichting ervan rechtstreeks of indirect gehinderd zou kunnen worden
doordat de wortels niet uitgetrokken maar wel gehakseld werden tot op een diepte van 20 centimeter, en daaruit af te leiden dat niet voldaan is aan de in het vonnis van 8 december 2003 opgelegde voorwaarden, schendt het bestreden arrest
de artikelen 23 tot 28, 1385quater, 1386 en 1498 van het Gerechtelijk Wetboek.
III. Beslissing van het Hof
Luidens artikel 1385quater van het Gerechtelijk Wetboek komt de dwangsom,
eenmaal verbeurd, ten volle toe aan de partij die de veroordeling heeft verkregen
en kan die partij de dwangsom ten uitvoer leggen krachtens de titel waarbij zij is
vastgesteld.
Ingevolge artikel 1498 van het Gerechtelijk Wetboek, hoort de beslagrechter,
in geval van zwarigheden bij de tenuitvoerlegging van een vonnis dat een
dwangsom oplegt, te bepalen of de voorwaarden voor de dwangsom vervuld zijn.
Bij een vonnis van 8 december 2003 heeft de Rechtbank van Eerste Aanleg te
Namen verweerster, op straffe van een dwangsom, veroordeeld "tot het vellen en
tot het weghalen van de wortels van alle sparren, of andere aanplantingen die rechtstreeks of indirect - een hinder zouden kunnen vormen voor het gebruik en
de inrichting, met verharding en bekisting, van de litigieuze erfdienstbaarheid
van uitweg, zoals deze is omschreven in de vonnissen van de eerste rechter van 3
februari en 26 mei 1998 en op het plan waarnaar hij verwijst".
In hoger beroep heeft het hof van beroep kennisgenomen van het geschil tussen de partijen m.b.t. de tenuitvoerlegging door verweerster van voornoemd vonnis. Het heeft eerst gewezen op de vaststellingen van de eerste rechter tijdens een
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plaatsopneming en vervolgens, op grond van een feitelijke beoordeling, gezegd
"dat uit geen enkel gegeven van de zaak blijkt dat het gebruik van de erfdienstbaarheid gehinderd, verminderd of ongemakkelijker geworden is doordat de
wortels niet werden uitgetrokken of door de aanwezigheid van dwerglaurieren,
noch dat de inrichting ervan daardoor rechtstreeks of indirect gehinderd zou kunnen worden, zodat niet voldaan is aan de in het vonnis van 8 december 2003 opgelegde voorwaarden om [verweerster] ertoe te veroordelen een dwangsom te
betalen".
Aldus heeft het hof van beroep, binnen de perken van zijn bevoegdheid als
rechter van de tenuitvoerlegging, naar recht beslist dat niet voldaan was aan de
bij het vonnis van 8 december 2003 opgelegde voorwaarden om verweerster een
dwangsom op te leggen.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt eiseres in de kosten.
19 mei 2006 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Fettweis – Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal –
Advocaten: mrs. Draps, Oosterbosch en Mahieu.

Nr. 283
3° KAMER - 22 mei 2006

TERUGVORDERING VAN HET ONVERSCHULDIGD BETAALDE - FOUT - SCHIJN
- SCHADE
Het arrest dat beslist dat een compensatiekas voor kinderbijslag een zware fout heeft
begaan door bij de ouders de schijn te wekken dat de verhoogde bijslag tijdens een
periode van verschillende jaren verschuldigd was of behouden bleef, verantwoordt zijn
beslissing naar recht dat de schade t.g.v. die fout gelijk is aan het bedrag van de ten
onrechte verhoogde kinderbijslagen1. (Artt. 1235, 1376, 1382 en 1383, B.W.)
(CAISSE DE COMPENSATION POUR ALLOCATION FAMILIALES DES RÉGIONS DE CHARLEROI ET DE NAMUR
v.z.w. T. G. e.a.)

ARREST (vertaling)
(A.R. S.05.0008.F)

I. Rechtspleging voor het Hof
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, dat op 20 oktober 2004 is gewezen door het Arbeidshof te Bergen.
1 Het O.M. concludeerde tot verwerping, maar oordeelde dat de twee onderdelen van het eerste
middel feitelijke grondslag misten.
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Raadsheer Christine Matray heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddelen
De eiseres voert in haar verzoekschrift de volgende twee middelen aan.
1. Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de Grondwet;
- de artikelen 1235, 1376, 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 120bis van de wetten betreffende de kinderbijslag, gecoördineerd bij
het koninklijk besluit van 19 december 1939, vóór de wijziging ervan bij artikel
41, 1° en 2°, van de wet van 22 februari 1998.
Aangevochten beslissingen
Het arbeidshof, dat uitspraak doet over de hoofdvordering van de verweerders
en de tegenvordering van eiseres, verklaart het hoger beroep van eiseres ongegrond en veroordeelt eiseres, met bevestiging van het beroepen vonnis in al zijn
beschikkingen, om aan de verweerders het bedrag van 353,45 euro, dat door eiseres reeds was ingehouden, terug te betalen, op de volgende gronden :
"In conclusie [...] beslist het [arbeids]hof dat [eiseres] een fout heeft begaan
door, op de opgegeven datum van 31 juli 1986 in de stukken van 15 juni 1983 tot
vaststelling van de lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid van het kind S.,
diens medische toestand niet te hebben herzien;
Die fout is te wijten aan het verzuim van verschillende verplichtingen: [...].
Het [arbeids]hof beslist bijgevolg dat de verhoogde kinderbijslag ten onrechte
is uitgekeerd wegens een fout die [eiseres] heeft begaan bij het beheer van het
dossier van het kind S. De schade voortvloeiende uit die fout is gelijk aan het bedrag van de kinderbijslag die in de litigieuze periode is uitgekeerd.
Het is dus gelijk aan het bedrag van de verhoogde kinderbijslag dat aan de ouders is uitbetaald van 1 augustus 1986 tot 31 oktober 1993, te weten 929.938
BEF (23.052,57 euro); het bedrag van 353,45 euro dat [eiseres] ingehouden heeft
op de kinderbijslag die ze ten gunste van het kind S.M. heeft uitbetaald, moet [eiseres] bijgevolg aan diens ouders terugbetalen.
Aangezien beslist wordt dat de verhoogde kinderbijslag die ten onrechte [aan
de verweerders] is toegekend, verrekend moet worden met de vergoeding voor
de schade die zij geleden hebben wegens de 'fout' die [eiseres] bij het beheer van
het dossier van het kind S. heeft begaan en die tijdens de volledige litigieuze periode is blijven bestaan, bestaat er geen grond om te onderzoeken of de toepasselijke verjaringstermijn al dan niet 5 jaar bedraagt (artikel 120 van de gecoördineerde wetten betreffende de kinderbijslag)".
Grieven
Eerste onderdeel
In haar appèlconclusie betoogde eiseres met betrekking tot de fout die zij begaan zou hebben en de daaruit voorvloeiende schade, dat:
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"Om [eiseres] aansprakelijk te stellen, diende de eerste rechter zijn beslissing
te motiveren door het bestaan van een fout aan de zijde van [eiseres], schade aan
de zijde van de [verweerders] en een oorzakelijk verband tussen de fout en de
schade aan te tonen.
De fout die [eiseres] begaan zou hebben, wordt uitdrukkelijk betwist en daarenboven moet worden vastgesteld dat de gevorderde terugbetaling de [verweerders] geen schade heeft berokkend, aangezien het bedoelde bedrag nooit verschuldigd is geweest".
Eiseres betoogde dus dat er geen oorzakelijk verband bestond tussen de eventuele fout en de terugbetaling van een bedrag door de verweerders, aangezien dit
bedrag hun ten onrechte is uitbetaald.
De beslissing van het arbeidshof dat "de schade ten gevolge van de fout gelijk
is aan het bedrag van de kinderbijslag die in de litigieuze periode is uitgekeerd",
geeft geen antwoord op de conclusie van eiseres.
Die motivering laat op zijn minst in het midden of het [arbeids]hof verzuimd
heeft de hierboven aangehaalde argumentatie te beantwoorden of het hof, in zijn
antwoord op die argumentatie, deze heeft willen verwerpen, op grond dat een bedrag dat iemand ten onrechte is uitbetaald door de pleger van een fout, ondanks
het onverschuldigd karakter ervan, deel kon uitmaken van de schade die hij ten
gevolge van die foutieve daad geleden heeft.
Het arrest is dus niet regelmatig met redenen omkleed (schending van artikel
149 van de Grondwet).
Tweede onderdeel
De schadevergoeding die aan een getroffene verschuldigd is tot herstel van een
fout, heeft tot doel die getroffene terug te brengen in de toestand waarin hij zich
zou hebben bevonden indien de fout niet was begaan. De vergoeding mag hem
niet verrijken.
Bijgevolg kan het bedrag dat de pleger van de fout ten onrechte uitbetaald
heeft aan de getroffene van die daad, niet vervat zijn in die schadevergoeding en
kan ze, a fortiori, ook niet gelijk zijn aan dat bedrag.
Te dezen volgt uit de volgende redenen dat het arrest beslist dat de kinderbijslag ten onrechte is uitbetaald :
- "De kinderbijslag is ten onrechte uitgekeerd wegens een fout die [eiseres]
heeft begaan";
- "Aangezien beslist wordt dat de verhoogde kinderbijslag die ten onrechte
[aan de verweerders] is toegekend, verrekend moet worden met de vergoeding
voor de schade die zij geleden hebben wegens de 'fout' die [eiseres] [...] heeft begaan [...], bestaat er geen grond om te onderzoeken of de toepasselijke verjaringstermijn al dan niet 5 jaar bedraagt".
Die ten onrechte uitbetaalde bijslag kon bijgevolg noch een gedeelte van de
schade noch, a fortiori, de volledige schade vormen die de verweerders ten gevolge van de fout van eiseres geleden hebben.
Het arrest, dat beslist dat de "schade voortvloeiende uit (de) fout (...) gelijk is
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aan het bedrag van de verhoogde kinderbijslagen die betaald zijn tussen 1 augustus 1986 en 31 oktober 1993", verantwoordt zijn beslissing bijgevolg niet naar
recht (schending van artikelen 1235, 1376, 1382, 1383 van het Burgerlijk Wetboek en 120bis van de wetten betreffende de kinderbijslag, gecoördineerd bij het
koninklijk besluit van 19 december 1939, vóór de wijziging ervan bij artikel 41,
1° et 2°, van de wet van 22 februari 1998).
2. Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- algemeen rechtsbeginsel, beschikkingsbeginsel genaamd, volgens hetwelk
enkel de partijen beslissen over de rechtsvordering, en de rechter geen uitspraak
kan doen over niet gevorderde zaken en evenmin een geschil kan opwerpen dat
niet van openbare orde is en dat door de partijen is uitgesloten;
- artikelen 767, §3, tweede en derde lid, 1138, 2°, dat het voormelde beschikkings-beginsel vastlegt, en 1042 van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het arbeidshof, dat uitspraak doet over de hoofdvordering van de verweerders
en de tegenvordering van eiseres, verklaart het hoger beroep van eiseres ongegrond en veroordeelt eiseres, met bevestiging van het beroepen vonnis in al zijn
beschikkingen, om aan de verweerders het bedrag van 14.258 Belgische frank of
333,45 euro terug te betalen, op de volgende gronden :
"Het [arbeids]hof oordeelt dat [eiseres] een fout heeft begaan.
[...]
De schade voortvloeiende uit die fout is gelijk aan het bedrag van de bijslagen
die tijdens de litigieuze periode zijn uitgekeerd.
[...]
[De] ten onrechte [aan de verweerders] toegekende bijslagen moeten verrekend worden met de vergoeding voor de schade die zij geleden hebben wegens
de fout van [eiseres]".
Grieven
Het arbeidshof haalt het voorwerp van de in eerste aanleg ingestelde hoofdvordering aan:
"Bij verzoekschrift dat op 23 augustus 1994 is neergelegd op de griffie van de
Arbeidsrechtbank te Charleroi, hebben [de verweerders] de vordering van [eiseres] betwist. Zij voeren de verjaring van de onverschuldigde betaling aan".
Het voorwerp van de in eerste aanleg ingestelde vordering was dus de verwerping van de vordering tot terugbetaling die eiseres had ingesteld. De vordering
strekte - zelfs niet subsidiair - tot betaling van een vergoeding voor de schade die
door de fout van eiseres was berokkend.
Daarenboven beslist het arbeidshof de conclusie van (de verweerders) te verwerpen omdat deze is neergelegd " buiten de bij artikel 747, §2, van het Gerechtelijk Wetboek, bepaalde termijn". Er hoeft dus geen rekening te worden gehouden met de inhoud van die conclusie en, inzonderheid, met de vraag of de verweerders vergoeding hebben gevorderd voor de schade die hun was toegebracht
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door het foutieve gedrag van eiseres.
Ten slotte heeft het openbaar ministerie in zijn schriftelijk advies, dat het op
21 april 2001 overeenkomstig artikel 766 van het Gerechtelijk Wetboek heeft gegeven, dat " eiseres een betaling heeft verricht [...] ten gevolge van een fout en
dat de kas derhalve het recht heeft de ten onrechte uitgekeerde bedragen terug te
vorderen". Zijn advies had ook betrekking op de verjaringstermijn, maar niet op
de vraag of er wegens de fout van eiseres eventueel ook schadevergoeding verschuldigd was.
Op 18 mei 2004 hebben de verweerders de volgende "opmerkingen" gemaakt
over het voormelde advies van het openbaar ministerie :
"Mijnheer de auditeur herhaalt in punt 11 - Voorafgaande rechtspleging - dat
de 5de kamer van de Arbeidsrechtbank te Charleroi dit argument en dus ook de
toepassing van artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek heeft aanvaard en oordeelt dat de daaruit voortvloeiende schade gelijk is aan het gevorderde bedrag.
Uit zijn onderzoek onder punt IV - Het recht - Discussie - blijkt mijnheer de
auditeur vergeten te zijn dit aspect van het probleem te behandelen en heeft hij
zich beperkt tot het onderzoek van de verjaring, waarbij hij het begrip fout gegrond op het betwiste geschrift van [eiseres] en de daaruit voortvloeiende toepassing van aansprakelijkheid aan de zijde van de pleger van de fout op grond van
artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek verwerpt.
De [verweerders] zijn van oordeel dat het derhalve nuttig zou zijn om, vóór het
onderzoek van de vraag van de herziening in rechte, zich in dit geval eerst af te
vragen of [eiseres] door de feiten, en meer bepaald door de bedrieglijke aanduiding volgens welke er geen datum van herziening was en de situatie dus definitief was, geen titel heeft gemaakt die ze niet meer in vraag kan stellen, zodat het
onderzoek van de kwestie van de verjaring geen praktisch nut meer heeft, aangezien die kwestie in dat geval niet meer berust op het bestaan van een onverschuldigde betaling maar [op] de vrijwillig genomen beslissing om een betaling op
grond van haar erkenning en van haar geschrift te verrichten".
Eerste onderdeel
Uit de processtukken waarop uw Hof vermag acht te slaan, blijkt niet dat de
vordering van de verweerders, in eerste aanleg dan wel in hoger beroep, ertoe
strekte schadevergoeding te verkrijgen voor de fout die eiseres had begaan.
Welnu, de leiding van het proces door de rechter wordt (onder meer) beheerst
door het vermogen van de partijen om vrij te beschikken over de rechtsvordering
die de uitoefening van hun rechten waarborgt. Het beschikkingsbeginsel heeft tot
gevolg dat de keuze die de partij voor het voorwerp van haar vordering maakt, de
rechter bindt. Dit beginsel is vastgelegd in artikel 1138, 2°, van het Gerechtelijk
Wetboek.
Het arrest, dat eiseres veroordeelt tot betaling van vergoeding voor de schade
die zij door haar fout heeft berokkend, miskent derhalve het beschikkingsbeginsel en schendt artikel 1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek, door uitspraak te
doen "over niet gevorderde zaken" of door meer toe te kennen "dan er gevraagd
was".
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Tweede onderdeel
Artikel 767, §3, tweede en derde lid, van het Gerechtelijk Wetboek, een bepaling die krachtens artikel 1042 van het Gerechtelijk Wetboek in hoger beroep
van toepassing is, bepaalt :
"Tenzij zij mondeling hebben gerepliceerd na de voorlezing van het advies of
hebben afgezien van hun recht op repliek, beschikken de partijen, met ingang
van de kennisgeving van het advies van het openbaar ministerie, over de termijn
bepaald overeenkomstig artikel 766, eerste lid, om ter griffie conclusie neer te
leggen uitsluitend met betrekking tot de inhoud van dat advies.
De conclusie wordt alleen in aanmerking genomen in zoverre ze antwoordt op
het advies van het openbaar ministerie".
Welnu, het advies van het openbaar ministerie concludeerde tot het bestaan
van een onverschuldigde betaling en had betrekking op de toepasselijke verjaringstermijn.
De "opmerkingen" betreffende de toepassing van artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek kunnen niet in aanmerking worden genomen, omdat zij niet antwoorden op dat advies.
Het arrest, dat de veroordeling van eiseres tot betaling van schadevergoeding
voor de door haar begane fout verantwoordt op grond van de "opmerkingen" die
op 18 mei 2004 zijn neergelegd in antwoord op het advies dat het openbaar ministerie had uitgebracht overeenkomstig artikel 766 van het Gerechtelijk Wetboek - opmerkingen waarin de verweerders verwezen naar artikel 1382 van het
Burgerlijk Wetboek -, schendt derhalve artikel 767, §3, tweede en derde lid, welke bepalingen in hoger beroep van toepassing zijn krachtens artikel 1042 van het
Gerechtelijk Wetboek .
III. Beslissing van het Hof
Beoordeling
Eerste middel
Beide onderdelen samen
Naast de in het middel bedoelde overwegingen, oordeelt het arrest ook dat de
"fout van [eiseres] des te zwaarder is, daar zij de situatie van het kind zeven jaar
lang niet heeft herzien" en dat "zij dus bij de [verweerders] de schijn heeft gewekt dat het recht op de verhoogde bijslag tijdens die periode verschuldigd was
of behouden bleef".
Zo antwoordt het arrest ondubbelzinnig, door ze tegen te spreken, op de conclusie waarin de eiseres in substantie aanvoerde dat zij geen fout had begaan en
dat de terugbetaling van een onverschuldigde betaling geen schade vormde die in
oorzakelijk verband stond met een fout die haar kon worden aangewreven; het
verantwoordt zijn beslissing dat de schade voortvloeiende uit die fout, gelijk is
aan het bedrag van de ten onrechte verhoogde kinderbijslagen.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Tweede middel
Eerste onderdeel
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In de samenvattende conclusie die de verweerders op 15 januari 2001 hebben
neergelegd voor de eerste rechter, verzochten ze de arbeidsrechtbank "voor recht
te zeggen dat de (door hen gepreciseerde) fouten aan de (eisende) partij toe te
schrijven zijn en dat zij volledig aansprakelijk is in de zin van de artikelen 1382
en volgende van het Burgerlijk Wetboek".
Uit het voor het arbeidshof neergelegde schriftelijk advies van het openbaar
ministerie blijkt dat de verweerders voormeld hof verzocht hebben het bestreden
vonnis te bevestigen.
Dat vonnis had enerzijds beslist dat "het gebrek aan waakzaamheid" van de eiseres "[de verweerders] schade heeft berokkend, in zoverre zij verplicht zijn een
bedrag aan [eiseres] terug te betalen, nadat hen meer dan zeven jaar lang iets foutiefs is voorgehouden", en, anderzijds, dat die schade 23.052,57 euro bedroeg.
Het onderdeel dat op de bewering berust dat de verweerders geen schadevergoeding vorderden voor de door eiseres begane fout, mist feitelijke grondslag.
Tweede onderdeel
Het bestreden arrest verwijst bij zijn uitspraak over de vergoeding die het aan
de verweerders toekent, niet naar de opmerkingen waarmee zij antwoorden op
het advies van het openbaar ministerie.
Het onderdeel mist feitelijke grondslag.
Dictum
Het Hof
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.
22 mei 2006 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Echement, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: mevr. Matray – Gedeeltelijk gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eeste advocaat-generaal – Advocaat: mr. van Eeckhoutte.

Nr. 284
3° KAMER - 22 mei 2006

1º CASSATIE — BEVOEGDHEID VAN HET HOF — ALGEMEEN - BURGERLIJKE
ZAKEN - ARBEIDSOVEREENKOMST - GEZAGSVERHOUDING - TOETSING VAN HET HOF
2º ARBEIDSOVEREENKOMST — BEGRIP. BESTAANSVEREISTEN. VORM —
BEGRIP EN BESTAANSVEREISTEN - GEZAGSVERHOUDING - BEVOEGDHEID VAN HET
HOF VAN CASSATIE - TOETSING VAN HET HOF
1º en 2º Het Hof van Cassatie is bevoegd om na te gaan of de bodemrechter uit de door
hem vastgestelde feiten wettig heeft kunnen afleiden dat er tussen de contracterende
partijen een gezagsverhouding bestaat en dat deze derhalve door een
arbeidsovereenkomst verbonden zijn1.
1 Cass., 17 dec. 2001, A.R. S.99.0093.F - S.99.0181.F, nr. 706; 14 jan. 2002, A.R. S.00.0183.F, nr.
21.
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(NRJ BELGIQUE nv T. RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID)

ARREST (vertaling)
(A.R. S.05.0014.F)

I. Rechtspleging voor het hof
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, dat op 28 juni 2001 is gewezen
door het Arbeidshof te Brussel.
Raadsheer Daniel Plas heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddelen
Eiseres voert in haar verzoekschrift twee middelen aan, gesteld als volgt.
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1134 en 1710 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 1 en 3 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten;
- de artikelen 1, §1, en 23 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, §1, en 38 van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene
beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers.
Aangevochten beslissingen
Het arbeidshof stelt vast dat, volgens eiseres, te dezen de door de partijen aan
hun arbeidsverhouding gegeven omschrijving in aanmerking moet worden genomen, aangezien verweerder niet aantoont dat er een gezagsverhouding bestaat,
verklaart het hoger beroep van eiseres ongegrond en bevestigt het bestreden vonnis, dat verweerders rechtsvordering gegrond verklaart, welke ertoe strekte eiseres te doen veroordelen om aan verweerder het daarin opgegeven bedrag aan socialezekerheidsbijdragen, bijdrageopslagen en interest te betalen, vermeerderd
met de wettelijke verwijlinterest en de kosten, op de volgende gronden:
"De omschrijving die de contracterende partijen aan hun arbeidsverhoudingen
geven (loontrekkende of zelfstandige) bindt de rechter niet (Cass., 7 september
1982, Chr. dr. soc., 1983, p. 13).
Die omschrijving is weliswaar een beoordelingsgegeven dat zo belangrijk is
dat het doorslaggevend zal zijn als het niet onverenigbaar is met de reële situatie
van de partijen.
[...]
Het beginsel volgens hetwelk zelfstandigheid niet afhangt van een overeengekomen omschrijving maar van een feitelijke situatie, moet echter met klem gehandhaafd worden, zoniet zouden misbruiken van schijnzelfstandigheid niet
meer bestraft worden.
[...]
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7.1. [...] wel moet vastgesteld worden dat de omschrijving van de (arbeids- of
aannemings-)overeenkomst op grond van een aantal aanwijzingen in de meeste
gevallen slechts uitmondt in een subjectieve indruk en een bron van rechtsonzekerheid vormt.
Aanwijzingen die destijds betekenis hadden, zijn irrelevant geworden, aangezien de nieuwe arbeidsvormen nog maar weinig gemeen hebben met de sociale
wetgeving die een traditioneel en duidelijk onderscheid tussen werknemers en
zelfstandigen maakt.
7.2. Wat te dezen is aangetoond, is dat geen enkele betrokkene, in zijn arbeidsverhouding tot [eiseres], overkwam als een zelfstandige die de risico's van een
ondernemer aanging en diens onzeker bestaan deelde.
Alle betrokken werknemers werden immers ingeschakeld in een collectieve arbeidsorganisatie die helemaal door en voor [eiseres] was opgericht [...]
7.4. Om ten slotte terug te komen op de klassieke, op aanwijzingen gegronde
methode, verwijst het [arbeids]hof naar het schriftelijk advies van het openbaar
ministerie, dat terecht volgende vaststellingen maakt:
'- Het statuut van zelfstandige is aan de radiopresentatoren opgelegd. Ze hebben geen enkele onderhandelingsmarge genoten. Ze hebben niet tussen de twee
statuten kunnen kiezen.
[...]
- De arbeidsvoorwaarden zijn uitsluitend door [eiseres] opgesteld, op grond
van een hiërarchie, van een uitzendcode, van dienstmededelingen. [...]
- De werkuren werden eenzijdig door [eiseres] bepaald.
- De presentatoren konden geen vakantie nemen zonder goedkeuring van de
directie. De afwezigheden werden niet 'vrij' beslist.
- Het bedrag en de wijze van bezoldiging zijn door de partijen niet onderhandeld. [Eiseres] bepaalde de uurlonen en de loonschalen zelf. Bepaalde facturen
van honoraria zijn door [eiseres] zelf opgemaakt (zie de verklaringen van
B.D.W. en A.H.).
- Het materiaal wordt door [eiseres] integraal ter beschikking gesteld van de
presentatoren (zie de verklaringen van B.D.W., A. H., P. P., V. L., P. D. en C.
D.).
- In vergelijking met de door de bestuurders uitgeoefende controle, stelt men
vast dat de presentatoren over een louter theoretische vrijheid beschikken [...]'.
Uit die aanwijzingen volgt dat de radiopresentatoren zich ten aanzien van [eiseres] in een gezagsverhouding bevonden en dat de daarmee strijdige gegevens
en de door [eiseres] aangevoerde rechtspraak kunnen de standpunten van de Sociale Inspectie en van [verweerder] niet weerleggen".
Grieven
Eerste onderdeel
Volgens artikel 1, §1, eerste lid, van de wet van 27 juni 1969 tot herziening
van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, is deze wet van toepassing op de werknemers en de werkge-
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vers die door een arbeidsovereenkomst zijn verbonden.
Artikel 2, §1, eerste lid, van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene
beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers bevat een soortgelijke bepaling.
De socialezekerheidsbijdragen die ter uitvoering van de voormelde wetten
krachtens de artikelen 23 van de wet van 27 juni 1969 en 38 van de wet van 29
juni 1981 verschuldigd zijn, hoeven dus - met uitzondering van de wettelijke uitbreidingen en gelijkstellingen - enkel betaald te worden indien er sprake is van
een arbeidsovereenkomst.
Uit de artikelen 1 en 3 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten volgt dat het bewijs van het bestaan van een arbeidsovereenkomst waarvan de bewijslast te dezen op verweerder rust - het bewijs van het bestaan
van zijn vier bestanddelen veronderstelt, met name van een contractuele band,
van de verplichting om werk te verrichten, van het bestaan van een bezoldiging
en van het bestaan van een gezag.
De feiten, zoals ze door het arbeidshof zijn vastgesteld, met name het feit dat
iemand niet overkomt als "een zelfstandige die de risico's van een ondernemer
aangaat en zijn onzeker bestaan deelt" en het feit ingeschakeld te worden in een
collectieve arbeidsorganisatie die voor en door zijn medecontractant is opgericht,
bewijzen op zich - hetzij afzonderlijk, hetzij in hun geheel genomen - niet dat de
vier bestanddelen van de arbeidsovereenkomst voorhanden zijn.
Indien het arrest zo uitgelegd moet worden dat het op die gegevens steunt om
de vennootschap te veroordelen tot betaling van de socialezekerheidsbijdragen,
dan volgt uit het voorgaande dat het niet naar recht is verantwoord (schending
van de artikelen 1 en 3 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, 1, §1, en 23 van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders en 2, §1, en 38 van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers).
Tweede onderdeel
1. In de conclusie die eiseres in hoger beroep regelmatig op de griffie van het
arbeidshof had neergelegd op 26 oktober 2000, betoogde zij dat de medewerking
tussen haar en haar radiopresentatoren van meet af aan steeds was geregeld door
een aannemings-overeenkomst onder het zelfstandigenstatuut.
Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, volgt dat verweerder,
voor het [arbeids]hof, nooit kritiek heeft uitgeoefend op het feit van die omschrijving.
2. Indien de gegevens waarover de feitenrechter moet oordelen, de omschrijving die de partijen aan de tussen hen gesloten overeenkomst gegeven hadden,
niet kunnen uitsluiten, dan kan de feitenrechter deze niet door een andere omschrijving vervangen.
Dat beginsel is niet alleen van toepassing wanneer de rechtsvordering tussen
beide contracterende partijen - de vermeende werknemer en de vermeende werkgever - wordt ingesteld, maar ook wanneer ze door de Rijksdienst voor Sociale
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Zekerheid tegen de vermeende werkgever wordt ingesteld.
De omstandigheden die het arbeidshof te dezen vaststelt, met name dat het
zelfstandigenstatuut is "opgelegd aan de presentatoren (die) ... niet tussen beide
statuten hebben kunnen kiezen", dat de arbeidsomstandigheden, de werkuren, het
bedrag en de wijze van bezoldiging eenzijdig zijn bepaald door eiseres of niet
door de partijen zijn onderhandeld, dat het materiaal integraal ter beschikking
van de presentatoren is gesteld en dat zij slechts over een theoretische vrijheid
beschikten, in vergelijking met de door eiseres uitgeoefende controle, zijn noch
afzonderlijk noch samen onverenigbaar met een aannemingsovereenkomst.
Het arrest miskent bijgevolg de verbindende kracht van de aannemingsovereenkomst tussen eiseres en haar presentatoren (schending van de artikelen 1134
en 1710 van het Burgerlijk Wetboek) en beslist niet wettig dat zij gebonden waren door een arbeidsovereenkomst (schending van de artikelen [1 en] 3 van de
wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten), zodat eiseres aan
verweerder, wegens de aard van hun tewerkstelling, socialezekerheidsbijdragen
verschuldigd was (schending van de artikelen 1, §1, en 23 van de wet van 27 juni
1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de
maatschappelijke zekerheid der arbeiders en 2, §1, en 38 van de wet van 29 juni
1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers).
Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 1315 van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 870 van het Gerechtelijk Wetboek;
- de artikelen 1, §1, en 5, eerste lid, 1°, van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke
zekerheid der arbeiders.
Aangevochten beslissingen
Het arbeidshof stelt vast dat, volgens eiseres, te dezen de door de partijen aan
hun arbeidsverhouding gegeven omschrijving in aanmerking moet worden genomen, aangezien verweerder niet aantoont dat er gezagsverhouding bestaat, verklaart het hoger beroep van eiseres ongegrond en bevestigt het bestreden vonnis
dat verweerders rechtsvordering gegrond verklaart, welke ertoe strekte eiseres te
doen veroordelen om aan verweerder het daarin opgegeven bedrag aan socialezekerheidsbijdragen, bijdrageopslagen en interest te betalen, vermeerderd met de
wettelijke verwijlinterest en de kosten, op de volgende gronden:
"De vordering [van verweerder] is bijgevolg volkomen verantwoord en de vordering hoeft niet verminderd te worden naar gelang van het aantal presentatoren
dat door de Inspectie is ondervraagd, aangezien [eiseres] niet aantoont dat de
presentatoren die niet zijn ondervraagd, onder andere arbeidsvoorwaarden werden tewerkgesteld dan die op grond waarvan de andere presentatoren uiteindelijk
als loontrekkende zijn beschouwd".
Grieven
Artikel 5, eerste lid, 1°, van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de be-
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sluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der
arbeiders bepaalt dat verweerder tot taak heeft "de bijdragen van de werkgevers
en de werknemers te innen".
De in die bepaling bedoelde werkgevers en werknemers zijn luidens artikel 1,
§1, van dezelfde wet, zij die "door een arbeidsovereenkomst zijn verbonden".
Wanneer betwist wordt dat een werknemer gebonden is door een arbeidsovereenkomst en wanneer er geen wettelijk vermoeden is van het bestaan van een
dergelijke overeenkomst, staat het aan verweerder - met toepassing van de artikelen 1315 van het Burgerlijk Wetboek en 870 van het Gerechtelijk Wetboek om aan te tonen dat die werknemer door een dergelijke overeenkomst gebonden
is.
Te dezen betoogde eiseres dat "slechts 10 van de 19 presentatoren zijn ondervraagd door de Sociale Inspectie [...] en [vroeg bijgevolg] subsidiair om het gevorderde bedrag te verminderen, aangezien er geen grond bestaat om de niet ondervraagde presentatoren aan de sociale zekerheid te onderwerpen [...]".
Het arbeidshof verwerpt dit argument en beslist dat de vordering "volkomen
verantwoord is" om de hierboven aangegeven reden.
Om die reden verplicht het arbeidshof - dat niet beslist dat verweerder het vermoeden van een bestaan van een arbeidsovereenkomst kon aanvoeren - laatstgenoemde niet te bewijzen dat elke, niet door de Sociale Inspectie gehoorde presentator gebonden was door een arbeidsovereenkomst, maar verplicht het eiseres
het bestaan aan te tonen van "andere arbeidsvoorwaarden dan die op grond waarvan de andere presentatoren uiteindelijk als loontrekkende zijn beschouwd",
m.a.w. in werkelijkheid aan te tonen dat die niet gehoorde presentatoren niet
door een arbeidsovereenkomst met haar verbonden waren.
Die reden miskent de regels betreffende de bewijslast (schending van de artikelen 1315 van het Burgerlijk Wetboek, 870 van het Gerechtelijk Wetboek en 1,
§1, en 5, [eerste lid,] 1°, van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der
arbeiders).
III. Beslissing van het Hof
Eerste middel
Beide onderdelen samen
Indien de gegevens waarover de feitenrechter moet oordelen, de omschrijving
die de partijen aan de tussen hen gesloten overeenkomst gegeven hadden, kunnen
uitsluiten, dan kan de feitenrechter deze door een andere omschrijving vervangen.
Om de omschrijving van de aannemingsovereenkomst te vervangen die, volgens de vaststellingen van het arrest, eiser en negentien presentatoren aan hun
overeenkomsten gegeven hadden, en om het bestaan van een gezagsverhouding
vast te stellen, grondt het arrest zijn beslissing niet alleen op de omstandigheden
dat "geen enkele betrokkene, in zijn arbeidsverhouding tot [eiseres], overkwam
als een zelfstandige die de risico's van een ondernemer aanging en diens onzeker
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bestaan deelde" en dat "alle betrokken werknemers werden ingeschakeld in een
collectieve arbeidsorganisatie die helemaal door en voor [eiseres] was
opgericht", maar ook op de volgende redenen: "de arbeidsvoorwaarden zijn uitsluitend door [eiseres] opgesteld, op grond van een hiërarchie, van een uitzendcode, van dienstmededelingen"; "de radiovergaderingen [...] dienden om de instructies van de directie mee te delen"; "de werkuren werden eenzijdig door [eiseres] bepaald"; "de presentatoren konden geen vakantie nemen zonder goedkeuring van de directie"; "de afwezigheden werden niet vrij beslist" en "bepaalde
facturen van honoraria zijn door [eiseres] zelf opgemaakt".
Aangezien die gegevens niet verenigbaar zijn met het bestaan van aannemingsovereenkomsten, beslist het arrest wettig dat eiseres en haar negentien presentatoren door arbeidsovereenkomsten gebonden waren.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Tweede middel
Uit het antwoord op het eerste middel blijkt dat het arbeidshof, op grond van
een geheel van gegevens die door verweerder zijn aangetoond, dat alle presentatoren waarvoor laatstgenoemde de betaling van socialezekerheidsbijdragen vorderde, onder het gezag van eiseres stonden.
Op grond van de bekritiseerde redenen beslist het arbeidshof, zonder de bewijslast van het bestaan van een gezagsverhouding om te keren, dat het feit dat
negen presentatoren niet door de sociale inspectie zijn ondervraagd, de relevantie
van de in aanmerking genomen bewijzen, bij gebrek aan andere arbeidsvoorwaarden dan die welke van toepassing waren op de andere werknemers, niet in
het gedrang brengt.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt eiseres in de kosten.
22 mei 2006 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Echement, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Plas – Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eeste advocaat-generaal –
Advocaten: mrs. van Eeckhoutte en De Bruyn.
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BEGRIP - ARBEIDSGERECHTEN - MAATSCHAPPELIJKE HULP - GESCHIL - OMVANG - RECHT BESTAAN
1º en 2º De rechter aan wie een geschil wordt voorgelegd dat niet beperkt was tot de vraag
of het recht op maatschappelijke hulp op een welbepaalde datum bestond maar zich
uitstrekte tot de vraag of dat recht vanaf die datum bestond, en die uitspraak doet over
het bestaan van dat recht na die datum, doet geen uitspraak over niet gevorderde
zaken1. (Art. 1138, 2°, Ger.W.)
(O.C.M.W. NAMEN T. H.)

ARREST (vertaling)
(A.R. S.05.0070.F)

I. Rechtspleging voor het Hof
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, dat op 1 maart 2005 is gewezen
door het Arbeidshof te Luik, afdeling Namen.
Raadsheer Philippe Gosseries heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddel
Eiser voert in zijn verzoekschrift volgend middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 57, §1, 59, 60 en 71 van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
- de artikelen 580, 8°, d), 807, 808 en 1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek;
- algemeen beginsel van het recht van verdediging.
Aangevochten beslissingen
Het arrest bevestigt de beslissing van eiser om verweerder vanaf 1 juni 2004
het voordeel van de maatschappelijke hulp te ontnemen en wijzigt vervolgens het
beroepen vonnis door verweerder met ingang van 1 augustus 2004 in zijn rechten
te herstellen en veroordeelt eiser bijgevolg om verweerder de hem sinds die datum verschuldigde maatschappelijke hulp te storten, op grond van alle redenen
die thans als volledig weergegeven worden beschouwd, en meer bepaald onder
de titel : "toekenning op een latere datum", op grond dat
"De beslissing om de hulp voor de maand juni te ontnemen, niet belet dat het
arbeidshof rechtsgeldig kennisgenomen heeft van de vraag betreffende het pertinent karakter van hulp voor de daaropvolgende periode;
Desnoods had [eiser] die vraag ambtshalve moeten onderzoeken, wat hij niet
gedaan heeft. De arbeidsgerechten zijn dus gemachtigd om deze vordering te behandelen;
Uit het dossier blijkt immers dat [verweerder], na een op 12 augustus ontvangen uitnodiging, zich op 18 augustus 2004 bij de FOREm heeft aangemeld om er
een opleiding tot magazijnier te volgen en dat [verweerder] die opleiding sinds 1
september 2004 ook volgt.
1 Zie Cass., 30 maart 1981, A.R. 3116, A.C., 1980-81, nr. 438.
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Zo toont hij ook aan dat hij beschikbaar is voor de arbeidsmarkt, zonder dat
hem verweten kan worden dat hij tegelijkertijd niet zelf actief werk zoekt, omdat
hij niet én een opleiding kan volgen én ongeschoold werk kan zoeken;
Bijgevolg moet het hoger beroep gegrond worden verklaard en [verweerder] in
zijn rechten op een leefloon voor alleenstaanden hersteld worden vanaf 1 augustus 2004, aangezien niet is aangetoond dat hij tijdens de maand juli beschikbaar
was op de arbeidsmarkt;
De staat van behoeftigheid blijft bestaan, aangezien [verweerder] een beroep
heeft moeten doen op de vrijgevigheid van vrienden en zijn huurgelden sinds
juni 2004 niet meer heeft kunnen betalen".
Grieven
Eerste onderdeel
Uit de processtukken van verweerder blijkt dat zijn rechtsvordering ertoe
strekte "de bestreden beslissing nietig te doen verklaren" en dat hij tot staving
van die eis betoogde dat hij op 1 juni 2004 en ook daarna voldeed aan de voorwaarden om maatschappelijke hulp te genieten. Verweerder heeft het arbeidshof
zelfs niet subsidiair, in geval van bevestiging van eisers beslissing, verzocht om
uitspraak te doen over een andere vordering, m.n. over de toekenning van maatschappelijke hulp voor de periode na 1 juni 2004.
Het arrest, dat het pertinent karakter van maatschappelijke hulp voor de periode na 1 juni 2004 onderzoekt en eiser veroordeelt om die hulp met ingang van 1
augustus 2004 toe te kennen, doet bijgevolg uitspraak over een niet gevorderde
zaak en schendt aldus artikel 1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek.
Daarenboven heeft het arbeidshof de heropening van het debat niet bevolen en
heeft het eiser aldus de mogelijkheid ontzegd om conclusie te nemen over de
vraag of hij, in geval van bevestiging van een beslissing tot ontneming van de
maatschappelijke hulp, het pertinent karakter van hulp voor de daaropvolgende
periode ambtshalve had moeten onderzoeken, zo het arbeidshof rechtsgeldig uitspraak kon doen over de vraag betreffende dat pertinent karakter en verweerder,
met ingang van 1 augustus 2004, voldeed aan de voorwaarden om opnieuw
maatschappelijke hulp te genieten. Het arrest miskent bijgevolg eisers recht van
verdediging en miskent bijgevolg het in het middel bedoelde rechtsbeginsel.
Tweede onderdeel
Krachtens de samen gelezen artikelen 57, §1, 59 en 60 van de organieke wet
van 8 juli 1976, heeft het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn tot
taak aan personen en gezinnen de dienstverlening te verzekeren waartoe de gemeenschap gehouden is volgens de meest aangepaste methoden van het maatschappelijk werk; de tussenkomst van het centrum is, zo nodig, voorafgegaan
van een sociaal onderzoek dat besluit met een nauwkeurige diagnose nopens het
bestaan en de omvang van de behoefte aan dienstverlening en de meest passende
middelen voorstelt om daarin te voorzien, desnoods door de financiële hulpverlening te onderwerpen aan de voorwaarden bepaald in artikel 60, §3, van die wet.
Krachtens artikel 71, eerste tot derde lid, van dezelfde wet, kan eenieder bij de
arbeidsrechtbank in beroep gaan tegen een beslissing inzake individuele dienst-
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verlening te zijnen opzichte genomen door de raad van het openbaar centrum
voor maatschappelijk welzijn. Dat hoger beroep moet worden ingesteld binnen
de maand te rekenen vanaf hetzij de datum van aangifte ter post van de aangetekende brief waarmee de beslissing wordt meegedeeld, hetzij vanaf de datum van
het ontvangstbewijs van de beslissing, hetzij vanaf de datum van het verstrijken
van de termijn van een maand te rekenen van de ontvangst van het verzoek, indien er binnen die termijn geen enkele beslissing is genomen.
Wanneer het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn het recht op
maatschappelijke hulp op een welbepaalde datum ontneemt, nemen de arbeidsgerechten, in geval van hoger beroep, kennis van de wettigheid van die beslissing krachtens artikel 580, 8°, d), van het Gerechtelijk Wetboek.
Indien ze deze bevestigen, dan zijn ze niet bevoegd om uitspraak te doen over
het recht van de betrokkene op maatschappelijke hulp voor de periode na de onttrekking, een recht dat door het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn
niet ambtshalve onderzocht mag worden.
Wie beweert opnieuw te voldoen aan de voorwaarden om maatschappelijke
hulp te genieten, moet een nieuwe vordering instellen waarover het openbaar
centrum voor maatschappelijk welzijn uitspraak moet doen overeenkomstig de
artikelen 57, §1, 59 en 60 van de wet van 8 juli 1976.
Het arbeidsgerecht kan overeenkomstig artikel 580, 8°, d), van het Gerechtelijk Wetboek, enkel na die voorafgaande administratieve verplichting de wettigheid van de nieuwe beslissing of het ontbreken van een beslissing onderzoeken.
Bijgevolg kan het arbeidsgerecht op grond van de artikelen 807 en 808 van het
Gerechtelijk Wetboek niet kennisnemen van een vordering tot toekenning van
maatschappelijke hulp voor een periode na de beslissing tot weigering van die
hulp, aangezien die artikelen enkel de uitbreiding van de vordering enkel toestaan indien de wetsbepalingen die terzake van toepassing zijn, hier niet van afwijken.
Het arrest, dat de administratieve beslissing tot onttrekking van de maatschappelijke hulp op 1 juni 2004 bevestigt maar eiser veroordeelt om aan verweerder
opnieuw maatschappelijke hulp te betalen met ingang van 1 augustus 2004, op
grond dat eiser ambthalve, dus zonder vordering, "de vraag betreffende het pertinent karakter van hulp voor de daaropvolgende periode" had moeten onderzoeken, zodat het arbeidshof rechtsgeldig kennisgenomen heeft van die vraag,
schendt derhalve de artikelen 57, §1, 59, 60 en 71 van de wet van 8 juli 1976,
alsook de artikelen 580, 8°, d), 807 en 808 van het Gerechtelijk Wetboek.
III. Beslissing van het Hof
Eerste onderdeel
Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat eiser, bij beslissing van 30 juni 2004, verweerder de maatschappelijke hulp bestaande in het
leefloon voor alleenstaanden met ingang van 1 juni 2004 heeft ontnomen, dat
verweerders rechtsvordering, ten betoge dat hij nog steeds aan de voorwaarden
voldeed om van die hulp te genieten, tot nietigverklaring van die beslissing strekte en dat het bestreden vonnis de rechtsvordering van verweerder verworpen
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heeft, en dat verweerder hiertegen voor het arbeidshof hoger beroep heeft ingesteld, waarin hij zowel de beslissing tot ontneming van de hulp als het bevestigend vonnis betwistte.
Het voorwerp van de betwisting, zoals verweerder ze aan de arbeidsrechtbank
heeft voorgelegd en zoals zijn hoger beroep het aan het arbeidshof heeft voorgelegd, betrof zijn recht op maatschappelijke hulp, waarop hij, ten gevolge van eisers beslissing vanaf 1 juni 2004 geen aanspraak meer kon maken.
Het aldus aan het arbeidshof voorgelegde geschil was niet beperkt tot de vraag
of dat recht op een bepaalde datum bestond, maar strekte zich uit tot de vraag
over het bestaan van dat recht vanaf die datum.
Het arrest, dat oordeelt dat "het arbeidshof rechtsgeldig kennisgenomen heeft
van de vraag over het pertinent karakter van de hulp voor de [...] periode [na] de
maand juni [2004] [en] dat [eiser] veroordeeld moet worden [...] om [verweerder] de sinds 1 augustus 2004 verschuldigde maatschappelijke hulp te storten",
doet geen uitspraak over een niet gevorderde zaak en schendt bijgevolg artikel
1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek niet.
Voor het overige miskent de rechter het recht van verdediging en, derhalve,
het in het middel bedoelde algemeen beginsel niet, wanneer hij, zoals in dit geval, rechtsgeldig kennisneemt van een vordering die hem ertoe brengt uitspraak
te doen over het pertinent karakter van de maatschappelijke hulp voor de periode
na de datum waarop de bestreden administratieve beslissing verweerder ervan
had uitgesloten, en dus uitspraak doet over het hem voorgelegde geschil door te
onderzoeken of verweerder voldoet aan de voorwaarden voor maatschappelijke
hulp, op grond van de door de partijen aangevoerde feiten waarover zij tegenspraak hebben kunnen voeren, en op grond van de aan de wet ontleende motieven.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Tweede onderdeel
De door het eerste onderdeel van het middel vergeefs bekritiseerde redenen
volstaan om de beslissing van het arrest te gronden.
Het onderdeel dat kritiek uitoefent op overtollige redenen, is niet ontvankelijk
bij gebrek aan belang.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt eiser in de kosten.
22 mei 2006 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Echement, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Gosseries – Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eeste advocaat-generaal – Advocaat: mr. Draps.

Nr. 286

Nr. 286 - 22.5.06

HOF VAN CASSATIE

1157

3° KAMER - 22 mei 2006

HOGER BEROEP — BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN SOCIALE
ZAKEN INBEGREPEN) — ALLERLEI - TERGEND OF ROEKELOOS HOGER BEROEP SCHADEVERGOEDING - TOEKENNING - VOORWAARDEN
Het hoger beroep is niet roekeloos of tergend, alleen omdat het gericht is tegen een goed
gemotiveerd vonnis van de eerste rechter en de appellerende partij geen enkel nieuw
stuk voorlegt1. (Artt. 616 en 1072bis, eerste lid, Ger.W.)
(R.S.Z.. T. INTER EUROPE EXPRESS bvba)

ARREST (vertaling)
(A.R. S.05.0091.F)

I. Rechtspleging voor het Hof
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, dat op 16 maart 2005 is gewezen
door het Arbeidshof te Brussel.
Raadsheer Christine Matray heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddelen
De eiser voert in zijn verzoekschrift twee middelen aan, gesteld als volgt.
1. Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- het algemeen rechtsbeginsel dat misbruik van recht verbiedt, en dat met name
is vastgelegd in artikel 1134, derde lid, van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 616, 1050, eerste lid, en 1072bis, eerste lid, van het Gerechtelijk
Wetboek;
- 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 en goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955, krachtens hetwelk eenieder recht heeft op
een eerlijke behandeling van zijn zaak.
Aangevochten beslissingen
Het arrest veroordeelt eiser om aan verweerster een schadevergoeding van
5.000 euro wegens roekeloos en tergend hoger beroep te betalen, op grond:
"Dat [verweerster] concludeert tot veroordeling van [eiser] tot betaling van
schadevergoeding wegens tergend en roekeloos beding;
Dat [eiser] kennelijk gehandeld heeft met een schuldige lichtzinnigheid op
grond van een klaarblijkelijke fout in de beoordeling van de kansen op welslagen
van zijn hoger beroep, een fout die niet zou zijn begaan door een normaal bedachtzaam en voorzichtig rechtzoekende die in dezelfde situatie verkeert (cf. Hof
van Beroep te Luik, 16 juni 2003, A.R.1998/RG/11);
Dat [eiser] immers, ondanks een bijzonder duidelijk, nauwkeurig en goed ge1 Vgl. Cass., 12 mei 2005, A.R. C.04.0275.F, nr.275, en de noot (1), p. 1030.
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motiveerd vonnis, het toch noodzakelijk heeft geacht hoger beroep in te stellen,
terwijl hij geen enkel nieuw stuk in zijn bezit had dat tot wijziging van het beroepen vonnis had kunnen leiden;
Dat deze, op zijn minst roekeloze, houding van [eiser] zijn veroordeling ex
æquo et bono tot een forfaitair bedrag van 5.000 euro volkomen rechtvaardigt".
Grieven
Eerste onderdeel
Wanneer, zoals te dezen, de wet zulks toestaat, heeft elke partij die voor de
eerste rechter in het ongelijk wordt gesteld, het recht hoger beroep in te stellen,
zelfs al kan ze geen enkel nieuw gegeven aanvoeren. Door het hoger beroep beschikt ze immers over de mogelijkheid en het recht om haar zaak voor een tweede rechtscollege te bepleiten (vgl. artikelen 616 en 1050, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek).
Artikel 1072bis bepaalt weliswaar dat de rechter, in geval van tergend en roekeloos hoger beroep, de appellant tot schadevergoeding (eerste lid) of zelfs tot
een geldboete (tweede lid) kan veroordelen.
Een hoger beroep kan niet tergend en roekeloos zijn en de appellant misbruikt
zijn recht van hoger beroep niet, enkel en alleen omdat het vonnis van de eerste
rechter goed gemotiveerd is en de appellant geen enkel nieuw gegeven aanvoert.
Het recht van de appellant om zijn zaak door een tweede rechtscollege te laten
berechten, hangt immers niet af van de voorwaarde dat de appellant de rechters
in hoger beroep een andere verdediging kan voorstellen dan die welke reeds door
de eerste rechter werd verworpen.
Het bestreden arrest, dat beslist dat eiser zijn recht van hoger beroep heeft misbruikt omdat hij, ondanks een bijzonder duidelijk en goed gemotiveerd vonnis,
"geen enkel nieuw stuk had dat tot wijziging van het beroepen vonnis had kunnen leiden", en hem daarom veroordeelt om aan verweerster een schadevergoeding van 5.000 euro te betalen, miskent bijgevolg eisers recht op een eerlijk proces en zijn recht om hoger beroep in te stellen (schending van artikel 6.1 van het
Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en van de artikelen 616 en
1050, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek) en heeft artikel 1072bis, eerste
lid, van het Gerechtelijk Wetboek onwettig toegepast (schending van die bepaling en miskenning van het algemeen rechtsbeginsel dat rechtsmisbruik verbiedt,
welk beginsel is vastgelegd in artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek).
Tweede onderdeel
Het arrest kon in ieder geval niet beslissen dat het hoger beroep van eiser roekeloos en tergend was door te verwijzen naar "een fout die niet zou zijn begaan
door een normaal bedachtzaam en voorzichtig rechtzoekende die in dezelfde situatie verkeert".
Eiser is immers een openbare instelling die tot taak heeft de socialezekerheidsbijdragen te innen en terug te vorderen (artikelen 5 en 9 van de organieke wet
van 27 juni 1969). Als dusdanig geniet hij met name van de dwingende kracht
van de administratieve rechtshandeling, op grond waarvan hij kan beslissen dat
deze of gene werknemer gebonden is door een arbeidsovereenkomst (artikel 22
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van de wet van 27 juni 1969).
De fout die eiser wat dat betreft begaan zou hebben, moet bijgevolg niet beoordeeld worden op grond van het gedrag van een normaal bedachtzaam en
voorzichtig rechtzoekende, maar op grond van het criterium van een normaal
zorgvuldig en bedachtzame overheid die in dezelfde situatie verkeert.
Het arrest, dat beslist dat het hoger beroep van eiser roekeloos en tergend was
in vergelijking met het gedrag dat een bedachtzaam en voorzichtig rechtzoekende niet zou hebben vertoond, miskent bijgevolg de bijzondere aard en bevoegdheden van eiser (schending van de artikelen 5, 9 en 22 van de wet van 27 juni
1969) en past de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek alsook het
begrip rechtsmisbruik onwettig toe (miskenning van het in de aanhef van het
middel vermelde rechtsbeginsel en schending van artikel 1134, derde lid, van het
Burgerlijk Wetboek).
2. Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 1017 tot 1022 van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het arrest veroordeelt eiser om aan verweerster een vergoeding van 5.000 euro
te betalen om de advocatenkosten te dekken, op grond:
"Dat [verweerster] concludeert tot veroordeling [van eiser] tot betaling van
schadevergoeding om (...) de kosten, het tijd- en energieverlies en de morele
schade voortvloeiende uit de langdurige onzekerheid over haar sociale en financiële situatie te dekken;
(...)
Dat (...) de kosten en honoraria van advocaten, sinds het arrest van 2 september 2004 van het Hof van Cassatie, een bestanddeel van de vergoedbare schade
kunnen vormen;
Dat [eisers] houding, welke het [arbeids]hof hoort te veroordelen, advocatenkosten veroorzaakt heeft;
Dat deze ex aequo et bono begroot kunnen worden op 5.000 euro".
Grieven
De artikelen 1017 tot 1022 van het Gerechtelijk Wetboek, die de veroordeling
in de kosten voorschrijven, staan de rechter niet toe de honoraria en de kosten
van de advocaat hierbij te rekenen en ze bijgevolg ten laste te leggen van de partij die in het ongelijk is gesteld.
Die honoraria en kosten zijn immers geen kosten in de zin van de artikelen
1017 tot 1022 van het Gerechtelijk Wetboek.
Te dezen beschouwt het bestreden arrest de kosten en de honoraria van de advocaat niet als kosten, maar blijkbaar als schade die voortvloeit uit de "schuldige
lichtzinnigheid" waarmee eiser gehandeld heeft bij het instellen van zijn hoger
beroep.
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Krachtens de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek verplicht
elke daad of nalatigheid van de mens, waardoor aan een ander schade wordt veroorzaakt, degene door wiens schuld de schade is ontstaan, deze te vergoeden.
De schadevergoeding die met toepassing van die bepalingen verschuldigd is
aan de benadeelde, kunnen enkel datgene bevatten wat het noodzakelijk gevolg
van die fout is.
Bijgevolg kan de rechter de partij die in het ongelijk wordt gesteld en een fout
heeft begaan in zijn verweer, slechts veroordelen tot betaling van de honoraria en
kosten van de advocaat van de eisende partij, indien hij vaststelt dat deze het
noodzakelijk gevolg van die fout zijn.
Te dezen stelt het arrest niet vast dat de kosten en honoraria van verweersters
advocaat zijn veroorzaakt door de vermeende lichtzinnigheid van eisers hoger
beroep, en stelt het in ieder geval niet vast dat ze het noodzakelijk gevolg ervan
zouden zijn.
De bewering dat verweerster kosten voor haar verweer heeft moeten maken en
"morele schade" heeft geleden, "ten gevolge van de langdurige onzekerheid over
haar sociale en financiële situatie", betekent niet dat die kosten schade zouden
vormen en het noodzakelijk gevolg van eisers hoger beroep zouden zijn.
Ze zijn het noodzakelijk gevolg van de verplichting die verweerster had om de
rechtbank voor recht te horen zeggen dat de overeenkomst tussen mevrouw M.
en de heer P. geen arbeidsovereenkomst was.
Het is echter niet de "roekeloosheid" waarmee eiser zijn standpunt verdedigd
heeft, die de kosten heeft veroorzaakt. De noodzaak van die kosten maakt onlosmakelijk deel uit van het geschil tussen verweerster en eiser maar niet van de
vermeende roekeloosheid waaraan laatstgenoemde zich bij het instellen van zijn
hoger beroep schuldig zou hebben gemaakt.
Het bestreden arrest heeft eiser derhalve niet wettig kunnen veroordelen om
aan verweerster een vergoeding van 5.000 euro voor kosten en honoraria van
haar advocaat te betalen (schending van alle, in de aanhef van het middel vermelde bepalingen).
III. Beslissing van het Hof
Beoordeling
Eerste middel
Eerste onderdeel
Over de door verweerster opgeworpen grond van niet-ontvankelijkheid: de eiser zou een feitelijke beoordeling bekritiseren:
Het onderzoek van de grond van niet-ontvankelijkheid houdt verband met het
onderzoek van het middel.
De grond van niet-ontvankelijkheid kan niet worden aangenomen.
Gegrondheid van het middel
Artikel 1072bis, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, bepaalt dat wanneer
de rechter in hoger beroep het hoofdberoep afwijst, hij in dezelfde beslissing uitspraak doet over de eventueel gevorderde schadevergoeding wegens tergend en
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roekeloos hoger beroep.
Het hoger beroep is in de zin van die bepaling niet roekeloos of tergend, alleen
omdat het gericht is tegen een goed gemotiveerd vonnis van de eerste rechter en
omdat de appellerende partij geen enkel nieuw stuk aanvoert.
Te dezen oordeelt het arrest dat eiser "kennelijk gehandeld heeft met een
schuldige lichtzinnigheid op grond van een klaarblijkelijke fout in de beoordeling van de kansen op welslagen van zijn hoger beroep, een fout die niet zou zijn
begaan door een normaal bedachtzaam en voorzichtig rechtzoekende, die in dezelfde situatie verkeert", alleen op grond "dat [eiser] immers, ondanks een bijzonder duidelijk, nauwkeurig en goed gemotiveerd vonnis, het toch noodzakelijk
heeft geacht hoger beroep in te stellen, terwijl hij geen enkel nieuw stuk in zijn
bezit had dat tot wijziging van het beroepen vonnis had kunnen leiden".
Het arrest, dat de eiser aldus veroordeelt om aan verweerster een schadevergoeding van vijfduizend euro wegens tergend en roekeloos hoger beroep te betalen, is bijgevolg niet naar recht verantwoord.
Het onderdeel is gegrond.
En de vernietiging van de beslissing die de eiser veroordeelt om aan de verweerster een schadevergoeding van vijfduizend euro te betalen, leidt tot vernietiging van de beslissing die de eiser veroordeelt om aan de verweerster een vergoeding van vijfduizend euro te betalen om haar advocatenkosten te dekken, wegens het verband dat het arrest tussen beide beslissingen legt.
De andere grieven
Er bestaat geen grond tot onderzoek van de andere grieven, die niet kunnen
leiden tot ruimere cassatie.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het eiser veroordeelt om aan de verweerster een schadevergoeding van vijfduizend euro wegens tergend en roekeloos hoger beroep te betalen, een vergoeding van vijfduizend euro om de advocatenkosten te dekken, en in zoverre het over de kosten uitspraak doet.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Arbeidshof te Luik.
22 mei 2006 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Echement, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: mevr. Matray – Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eeste advocaat-generaal
– Advocaat: mr. De Bruyn.
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2° KAMER - 23 mei 2006

1º CASSATIE — BEVOEGDHEID VAN HET HOF — ALGEMEEN - STRAFZAKEN EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL - BETWISTING OVER DE IDENTITEIT VAN EISER IN CASSATIE
2º CASSATIEMIDDELEN — STRAFZAKEN — ALLERLEI - EUROPEES
AANHOUDINGSBEVEL - MIDDEL WAARIN DE IDENTITEIT VAN EISER WORDT BETWIST - BEVOEGDHEID
VAN HET HOF
3º UITLEVERING - EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL - EXEQUATUR - CASSATIEBEROEP BETWISTING OVER DE IDENTITEIT VAN EISER IN CASSATIE - BEVOEGDHEID VAN HET HOF
1º, 2º en 3º Wanneer het Hof gevat wordt door een voorziening tegen een arrest van het
hof van beroep, kamer van inbeschuldigingstelling, dat uitspraak doet over het beroep
tegen een beschikking van de raadkamer die een Europees aanhoudingsbevel
uitvoerbaar verklaart, en de eiser voor het Hof een middel aanvoert over zijn identiteit, is
het Hof niet bevoegd om zich over deze betwisting uit te spreken.
(M.)

ARREST
(A.R. P.06.0707.N)

I. Rechtspleging voor het Hof
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling, van 11 mei 2006.
De eiser voert een middel aan over zijn identiteit.
Raadsheer Paul Maffei heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.
II. Beslissing van het Hof
Beoordeling
Betwisting over de identiteit
Het Hof is niet bevoegd zich over die betwisting uit te spreken. Ze vraagt immers een beoordeling van feiten.
Ontvankelijkheid van de memorie
De memorie die laattijdig is neergelegd, is niet ontvankelijk.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
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.
23 mei 2006 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:
de h. Maffei – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandewal, advocaat-generaal – Advo-
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caat: mr. M. Van Nooten, Brussel.

Nr. 288
2° KAMER - 24 mei 2006

1º REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — GEEN CONCLUSIE —
STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN ACCIJNZEN
INBEGREPEN) - DUBBELZINNIGHEID - GEVOLG
2º GRONDWET — GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE) — ARTIKEL 149
- REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN - STRAFZAKEN - DUBBELZINNIGHEID - GEVOLG
3º REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — GEEN CONCLUSIE —
STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN ACCIJNZEN
INBEGREPEN) - VEROORDELEND VONNIS - GERECHTELIJKE ANTECEDENTEN DUBBELZINNIGHEID - GEVOLG
4º GRONDWET — GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE) — ARTIKEL 149
- REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN - STRAFZAKEN - VEROORDELEND VONNIS GERECHTELIJKE ANTECEDENTEN - DUBBELZINNIGHEID - GEVOLG
5º CASSATIE — VERNIETIGING. OMVANG — STRAFZAKEN —
STRAFVORDERING — BEKLAAGDE EN VERDACHTE - VEROORDELING MET
UITSTEL - ONWETTIGHEID
1º en 2º Het vonnis in hoger beroep dat volgens de ene interpretatie naar recht
verantwoord is doch niet volgens de andere, is door dubbelzinnigheid aangetast en
schendt bijgevolg art. 149 Gw.1. (Art. 149, Gw. 1994)
3º en 4º Het vonnis in hoger beroep is niet regelmatig met redenen omkleed wanneer het in
het ongewisse laat of het beslist dat het uittreksel uit het strafregister in het dossier de
erin vermelde veroordelingen waarvan de eerste rechter gewag heeft gemaakt niet
bewijst, dan wel of het beslist dat die veroordelingen bestaan zoals in bovenvermeld stuk
en in de beroepen beslissing vermeld, doch dat ermee geen rekening hoeft te worden
gehouden wegens de persoonlijke en sociale omstandigheden die de appelrechters
aanwijzen2. (Art. 149, Gw. 1994)
5º De vernietiging die gegrond is op de onwettigheid van de beslissing tot uitstel, wat een
maatregel is die de tenuitvoerlegging van de hoofdstraf treft, brengt in de regel de
vernietiging mee van de beslissingen over de keuze van straf en strafmaat, wegens het
verband tussen de strafmaat en de voormelde maatregel3.
(DE PROCUREUR DES KONINGS TE DINANT T. G., en G. T. V. e.a.)

ARREST (vertaling)
(A.R. P.05.1564.F)

I. Rechtspleging voor het Hof
1 Zie concl. O.M. in Pas. 2005, nr. 288.
2 Ibid.
3 Ibid.
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De cassatieberoepen zijn gericht tegen een vonnis, dat op 24 oktober 2005
door de Correctionele Rechtbank te Dinant in hoger beroep is gewezen.
De procureur des Konings te Dinant voert een middel aan in een memorie
waarvan een voor eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
Raadsheer Sylviane Velu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. Beslissing van het Hof
A. Over het cassatieberoep van het openbaar ministerie:
Over het ambtshalve aangevoerde middel afgeleid uit de schending van artikel
149 van de Grondwet:
Het bestreden vonnis bevestigt de beroepen beslissing in al haar beschikkingen, met de enige wijziging dat er voor de gevangenisstraf van een jaar wegens
de telastleggingen A, D, F, G, H, I en J. samen, een gedeeltelijk uitstel wordt
verleend.
De politierechtbank had Chr. G. effectief een gevangenisstraf, een geldboete
en verval van het recht tot sturen opgelegd, na te hebben vastgesteld dat de "zeer
zware" antecedenten van de veroordeelde "hem voortaan beletten om van enig
uitstel te genieten".
De correctionele rechtbank heeft eveneens verwezen naar de "zeer talrijke antecedenten" van beklaagde "inzake overtredingen op het wegverkeer" maar heeft,
zonder die antecedenten verder te omschrijven, beslist dat de persoonlijke moeilijkheden van Chr. G. en de noodzakelijkheid om zijn verbetering te bevorderen
de toekenning van het uitstel rechtvaardigden.
Het vonnis laat aldus in het ongewisse of het beslist dat het uittreksel uit het
strafregister dat zich in het dossier bevindt, de erin vermelde veroordelingen
waarvan de eerste rechter melding heeft gemaakt, niet bewijst, of beslist dat die
veroordelingen bestaan zoals in bovenvermeld stuk en in de beroepen beslissing
vermeld, doch ermee geen rekening hoeft te worden gehouden wegens de persoonlijke en sociale omstandigheden die de appelrechters doen aanwijzen.
In de eerste interpretatie kennen de appelrechters, op grond van hun beoordeling van de bewijswaarde van het uittreksel uit het strafregister, naar recht het
uitstel toe. In de tweede schendt het vonnis artikel 8, §1, eerste lid, van de wet
van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie, naar luid
waarvan, indien de veroordeelde nog niet veroordeeld is geweest tot een criminele straf of tot een hoofdgevangenisstraf van meer dan twaalf maanden, de vonnisgerechten, wanneer zij tot een werkstraf of een of meer straffen van niet meer
dan vijf jaar veroordelen, bij een met redenen omklede beslissing kunnen gelasten dat de tenuitvoerlegging hetzij van het vonnis of het arrest, hetzij van de
hoofdstraffen of vervangende straffen dan wel van een gedeelte ervan, wordt uitgesteld.
Aangezien het arrest volgens de ene interpretatie naar recht verantwoord is en
niet volgens de andere, schendt het artikel 149 van de Grondwet.
Er is geen grond om acht te slaan op het door eiser aangevoerde middel, dan
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niet tot ruimere vernietiging kan leiden.
In de regel brengt de onwettigheid van de beslissing tot uitstel, wat een maatregel is die de tenuitvoerlegging van de hoofdstraf treft, de vernietiging mee van
de beslissingen over de keuze van de straf en strafmaat, wegens het verband tussen de strafmaat en de voormelde maatregel.
Voor het overige zijn de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht genomen en is de beslissing overeenkomstig de wet gewezen. Aangezien de schuldigverklaring en de beslissing op de strafvordering
voor de overige telastleggingen zelf niet ongeldig worden verklaard, wordt de
vernietiging beperkt zoals hieronder vermeld.
B. Over het cassatieberoep van Chr. G:
1. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing op de strafvordering:
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn
in acht genomen en de beslissing houdt geen enkele onregelmatigheid in die eiser schade kan berokkenen.
2. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissingen die, op de burgerlijke rechtsvorderingen tegen eiser, uitspraak doen over
a. het beginsel van de aansprakelijkheid:
Eiser voert geen middel aan.
b. de omvang van de schadeposten:
Het bestreden vonnis, met bevestiging van het beroepen vonnis, veroordeelt eiser, in solidum met zijn verzekeraar, tot het betalen van een provisionele schadevergoeding aan de verweerders en houdt de uitspraak over hun overige vorderingen aan.
Dergelijke beslissingen zijn geen eindbeslissingen in de zin van artikel 416,
eerste lid, van het Wetboek van Strafvordering en vallen niet onder de gevallen
die in het tweede lid van dat artikel worden bedoeld.
Het cassatieberoep is bijgevolg niet ontvankelijk.
Dictum,
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het uitspraak doet over de straf die
Chr. G. is opgelegd wegens de telastleggingen A, D, F, G, H, I en J.
Verwerpt de cassatieberoepen voor het overige.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde vonnis.
Veroordeelt Chr. G. in de kosten van zijn cassatieberoep en laat de kosten van
het cassatieberoep van de procureur des Konings ten laste van de Staat.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de Correctionele Rechtbank te Namen,
zitting houdende in hoger beroep.
24 mei 2006 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
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ver: mevr. Velu – Gedeeltelijk gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal.

Nr. 289
2° KAMER - 24 mei 2006

1º VREEMDELINGEN - ADMINISTRATIEVE MAATREGEL VAN VRIJHEIDSBEROVING - BEROEP BIJ
DE RECHTERLIJKE MACHT - ONDERZOEKSGERECHTEN - HANDHAVING - ARTIKEL 149, GW. (1994)
- TOEPASSING
2º GRONDWET — GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE) — ARTIKEL 149
- VREEMDELINGEN - ADMINISTRATIEVE MAATREGEL VAN VRIJHEIDSBEROVING - BEROEP BIJ DE
RECHTERLIJKE MACHT - ONDERZOEKSGERECHTEN - HANDHAVING - TOEPASSING
3º ONDERZOEKSGERECHTEN - VREEMDELINGEN - ADMINISTRATIEVE MAATREGEL VAN
VRIJHEIDSBEROVING - BEROEP BIJ DE RECHTERLIJKE MACHT - HANDHAVING - ARTIKEL 149, GW.
(1994) - TOEPASSING
4º VREEMDELINGEN - ADMINISTRATIEVE MAATREGEL VAN VRIJHEIDSBEROVING - BEROEP BIJ
DE RECHTERLIJKE MACHT - ONDERZOEKSGERECHTEN - BESLISSING TOT HANDHAVING VERMELDINGEN - BEPALINGEN BETREFFENDE DE REGELS VAN DE RECHTSPLEGING - VERPLICHTING
5º ONDERZOEKSGERECHTEN - VREEMDELINGEN - ADMINISTRATIEVE MAATREGEL VAN
VRIJHEIDSBEROVING - BEROEP BIJ DE RECHTERLIJKE MACHT - BESLISSING TOT HANDHAVING VERMELDINGEN - BEPALINGEN BETREFFENDE DE REGELS VAN DE RECHTSPLEGING - VERPLICHTING
6º VREEMDELINGEN - ADMINISTRATIEVE MAATREGEL VAN VRIJHEIDSBEROVING - BEROEP BIJ
DE RECHTERLIJKE MACHT - GRENS
7º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — PERSONEN DOOR OF TEGEN
WIE CASSATIEBEROEP KAN OF MOET WORDEN INGESTELD —
STRAFVORDERING — ALLERLEI - VREEMDELINGEN - ADMINISTRATIEVE MAATREGEL
VAN VRIJHEIDSBEROVING - BEROEP BIJ DE RECHTERLIJKE MACHT - GRENS
1º, 2º en 3º Art. 149 Gw. is niet van toepassing op de onderzoeksgerechten die uitspraak
doen over de handhaving van de administratieve maatregel van vrijheidsberoving die
tegen een vreemdeling is genomen1. (Art. 149, Gw. 1994; Art. 72, Vreemdelingenwet)
4º en 5º Geen enkele bepaling van de Wet Voorlopige Hechtenis, waarnaar art. 72, vierde
lid, Vreemdelingenwet, verwijst, noch enige andere wettelijke bepaling, verplicht de
onderzoeksgerechten om in hun beslissingen de bepalingen te vermelden die, met
uitzondering van die van de Taalwet Gerechtszaken waarvan het verzuim evenwel niet
tot nietigheid leidt2, alleen betrekking hebben op de regels van de rechtspleging 3. (Art. 72,
vierde lid, Vreemdelingenwet; Wet Voorlopige Hechtenis 1990)
6º en 7º Alleen de vreemdeling jegens wie één van de in art. 71, Vreemdelingenwet,
bedoelde vrijheidsberovende maatregelen wordt genomen, kan tegen die maatregel het
in dat art. bedoelde beroep instellen; het beroep dat ingesteld wordt in naam van de
1 Zie Cass., 11 feb. 2004, A.R. P.03.1661.F, nr. 73, en Rev.dr.pén., 2004, p. 719 e.v., met noot get.
Gian-Franco RANERI.
2 Zie Cass., 6 maart 1990, A.R. 3481, nr. 405.
3 Zie Cass., 25 okt. 1988, A.R. 2124, nr. 111; Raoul D ECLERCQ, Procédure pénale, R.P.D.B., dl. IX,
compl., Brussel, Bruylant, 2004, p. 656, nr. 1431.
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minderjarige, die om humanitaire redenen bij haar moeder mag verblijven die in
uitvoering van de voormelde wet van haar vrijheid is beroofd, is zonder voorwerp en
bijgevolg niet ontvankelijk, aangezien die minderjarige niet zelf het voorwerp van de
vrijheidsberovende maatregel is4. (Artt. 71 en 72, Vreemdelingenwet)
(B.)

ARREST (vertaling)
(A.R. P.06.0593.F)

I. Rechtspleging voor het Hof
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 7 april 2006 gewezen door
het Hof van Beroep te Luik, kamer van inbeschuldigingstelling.
Eiseres voert twee middelen aan in een memorie waarvan een voor eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
Raadsheer Frédéric Close heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. Feiten
Tegen eiseres werd, op 16 maart 2006, met toepassing van artikel 7, eerste,
tweede en derde lid, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang
tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, een bevel uitgevaardigd om het grondgebied te verlaten met een beslissing
om haar naar de grens terug te leiden en haar te dien einde van haar vrijheid te
beroven. Om humanitaire redenen verblijft haar kind, dat op 13 september 2005
is geboren, vanaf die datum bij haar.
Met een wijziging van de beschikking van de raadkamer van 24 maart 2006,
die uitspraak doet over het verzoek tot voorlopige invrijheidstelling dat door eiseres is ingediend, heeft de kamer van inbeschuldigingstelling te Luik haar, met
het bestreden arrest, "ter beschikking (gesteld) van de dienst vreemdelingenzaken, niet gescheiden van haar kind".
Met toepassing van artikel 7, vierde lid, van de voormelde wet, werd de vrijheidsberovende maatregel tot 14 juli 2006 verlengd bij beslissing van de gevolmachtigde van de minister van Binnenlandse Zaken van 15 mei 2006 waarvan
nog diezelfde dag aan eiseres kennis is gegeven.
III. Beslissing van het Hof
A. In zoverre het cassatieberoep door eiseres in eigen naam is ingesteld:
Over het tweede middel:
In zoverre het middel de schending van artikel 149 van de Grondwet aanvoert
dat niet van toepassing is op onderzoeksgerechten die uitspraak doen over de
handhaving van de administratieve maatregel van vrijheidsberoving die tegen
een vreemdeling is genomen, faalt het naar recht.
Geen enkele bepaling van de Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige
hechtenis, waarnaar artikel 72, vierde lid, van de voormelde wet van 15 decem4 Zie Cass., 3 okt. 2001, A.R. P.01.1271.F, nr. 521, en Rev.dr.pén., 2002, p. 349 e.v., met noot get.
Gian-Franco RANERI.
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ber 1980 verwijst, nog enige andere wettelijke bepaling, verplicht de onderzoeks-gerechten om in hun beslissingen de bepalingen te vermelden die, met uitzondering van die van de wet van 15 juni 1935 waarvan het verzuim evenwel
niet tot nietigheid leidt, alleen betrekking hebben op de regels van de rechtspleging.
In zoverre het middel het tegendeel aanvoert, faalt het eveneens naar recht.
Ambtshalve onderzoek
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 door eiseres in haar hoedanigheid van wettige
vertegenwoordiger van haar dochter is ingesteld :
Alleen de vreemdeling jegens wie één van de in artikel 71 van de voormelde
wet van 15 december 1980 bedoelde vrijheidsberovende maatregelen wordt genomen, kan tegen die maatregel het in dat artikel bedoelde beroep instellen.
Het beroep dat in naam van de minderjarige is ingesteld, die om humanitaire
redenen bij haar moeder mag verblijven die in uitvoering van de voormelde wet
van haar vrijheid is beroofd, is zonder voorwerp en bijgevolg niet ontvankelijk,
aangezien die minderjarige niet zelf het voorwerp van de vrijheidsberovende
maatregel is.
Hieruit volgt dat het Hof geen acht vermag te slaan op het eerste middel dat
door eiseres wordt aangevoerd, dat geen verband houdt met de ontvankelijkheid
van het cassatieberoep.
Dictum,
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt eiseres in de kosten.
24 mei 2006 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Close – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. P. Dandenne, Verviers en O. Benioucef, Brussel.

Nr. 290
1° KAMER - 26 mei 2006

1º ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING VAN TAFEL EN BED — GEVOLGEN
T.A.V. DE PERSONEN — T.A.V. DE ECHTGENOTEN - UITKERING NA
ECHTSCHEIDING - WETTENCONFLICT - ECHTGENOTEN MET DEZELFDE NATIONALITEIT TOEPASSELIJKE WET
2º LEVENSONDERHOUD - ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING VAN TAFEL EN BED - GEVOLGEN
T.A.V. DE PERSONEN - UITKERING NA ECHTSCHEIDING - WETTENCONFLICT - ECHTGENOTEN MET
DEZELFDE NATIONALITEIT - TOEPASSELIJKE WET
3º ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING VAN TAFEL EN BED — GEVOLGEN
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T.A.V. DE PERSONEN — T.A.V. DE ECHTGENOTEN - UITKERING NA
ECHTSCHEIDING - VOORWAARDE
4º LEVENSONDERHOUD - ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING VAN TAFEL EN BED - GEVOLGEN
T.A.V. DE PERSONEN - T.A.V. DE ECHTGENOTEN - UITKERING NA ECHTSCHEIDING - VOORWAARDE
1º en 2º De vordering tot het verkrijgen van een uitkering na echtscheiding kan alleen
worden beslecht met toepassing van de wet tot regeling van het personeel statuut van de
gewezen echtgenoten. Wanneer deze dezelfde nationaliteit hebben, wordt hun personeel
statuut geregeld door de wet van die gemeenschappelijke nationaliteit 1. (Art. 3, derde lid,
B.W.)
3º en 4º Uit de overweging alleen dat de echtscheiding is opgedrongen aan de echtgenoot
wiens schuld aan de scheiding niet bewezen is, kan niet wettig worden afgeleid dat de
andere echtgenoot moet worden geacht de echtgenoot te zijn die verantwoordelijk is voor
het ophouden van het samenleven. (Artt. 301, §1, en 306, B.W.)
(L. T. V.)

ARREST (vertaling)
(A.R. C.04.0438.F)

I. Rechtspleging voor het Hof
Het cassatieberoep is gericht tegen de vonnissen, die op 18 december 2001, 3
december 2002 en 8 april 2004 in hoger beroep zijn gewezen door de Rechtbank
van Eerste Aanleg te Brussel.
Afdelingsvoorzitter Philippe Echement heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddelen
Eiser voert twee middelen aan.
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
de artikelen 3, inzonderheid het derde lid, 6, 233, 301, 306 tot 307bis, 1131 en
1133 van het Burgerlijk Wetboek;
de artikelen 1287 en 1288 van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het eerste bestreden vonnis van 18 december 2001 bevestigt het beroepen vonnis dat de Belgische wet van toepassing verklaart op verweersters vordering tot
het verkrijgen van een onderhoudsuitkering na echtscheiding. Het beslist op alle
gronden die het bevat en die geacht worden hier volledig weergegeven te zijn, en
met name op de volgende gronden :
"de partijen zijn uit de echt gescheiden blijkens een vonnis van de Rechtbank
van Eerste Aanleg te Stockholm (Zweden) van 30 april 1998;
op het hoger beroep van [verweerster] heeft het Hof van Beroep te Stockholm
1 Cass., 16 juni 1994, A.C., 1994, nr. 314 met concl. adv.-gen. LIEKENDAEL in Bull., 1994, nr. 314; zie
Cass., 10 feb. 2006, A.R. C.04.0517.F, nr.89 met concl. adv.-gen. H ENKES, in Pas., 2006, nr. 89; art.
3, derde lid, B.W., vóór de opheffing ervan bij art. 139, 1° W. 16 juli 2004 houdende het Wetboek
van internationaal privaatrecht.
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de uitspraak van de echtscheiding bevestigd bij arrest van 2 december 1998; (...)
2) Wat de toepasselijke wet betreft:
[verweerster] betoogt dat overeenkomstig artikel 3, derde lid, van het Burgerlijk Wetboek de Belgische wet moet worden toegepast; zij grondt haar vordering
tot onderhoudsuitkering op artikel 301 van het Belgisch Burgerlijk Wetboek;
[eiser] van zijn kant stelt dat de op artikel 301 van het Belgisch Burgerlijk
Wetboek gegronde oorspronkelijke vordering niet ontvankelijk en niet gegrond
is, daar hij van mening is dat de echtscheidingswet - dus de Zweedse wet - moet
worden toegepast;
het Hof van Cassatie heeft in zijn arrest van 16 juni 1994 klaar en duidelijk beslist dat de vordering tot toekenning van een uitkering na echtscheiding wezenlijk samenhangt met de gehuwde staat van de partijen vanaf de voltrekking van
het huwelijk tot de ontbinding ervan door de overschrijving van de echtscheiding; zij houdt zodanig nauw verband met de persoonlijke betrekkingen tussen
de echtgenoten waarvan zij als een relict voorkomen, dat zij alleen kan worden
beslecht met toepassing van de wet tot regeling van het personeel statuut van de
gewezen echtgenoten; wanneer deze dezelfde nationaliteit hebben, wordt hun
personeel statuut geregeld door de wet van die gemeenschappelijke nationaliteit
(Cass., 16 juni 1994, R.C.J.B., 1996, blz. 5);
in casu waren beide partijen van Belgische nationaliteit zodat de Belgische wet
moet worden toegepast;
3) Wat de zaak zelf betreft :
te dezen zijn de partijen uit de echt gescheiden bij een vonnis, dat de Rechtbank te Stockholm op 30 april 1998 gewezen heeft na afloop van een door [eiser]
ingestelde procedure;
weliswaar stelt noch het echtscheidingsvonnis noch het arrest dat het bevestigt
enige fout vast aan de zijde van één der echtgenoten, daar dit vereiste niet bestaat
in het Zweedse recht;
maar na lezing van die beslissing en van het arrest van 2 december 1998 waarvan de erkenning in België geenszins wordt betwist - wijst de rechtbank
erop dat de echtscheiding is uitgesproken en bevestigd, op grond dat de in de
Zweedse wet bepaalde voorwaarden vervuld waren, namelijk de vaststelling dat
de vordering aan [verweerster] is medegedeeld en dat een bedenktijd van 6
maanden is verstreken, en zulks ofschoon het arrest van 2 december 1998 preciseert dat [verweerster] niet wenste te scheiden;
in de zedelijke, politieke en economische orde van de huidige Belgische samenleving moet de toekenning van een onderhoudsuitkering die dient om de
echtgenoot wiens schuld aan de scheiding niet bewezen is in staat te stellen in
zijn behoeften te voorzien, als een essentieel beginsel van de internationale openbare orde worden beschouwd (Nijvel, 8 april 1997, R.T.D.F., 1998, blz. 51);
door de echtscheidingsprocedure vrijwillig te onderwerpen aan een buitenlandse wet waarin de uitkering na echtscheiding niet de waarde heeft van een vergoeding, is het uitgesloten dat een echtgenoot met de Belgische nationaliteit zich zou
kunnen onttrekken aan de verplichtingen die hij zou hebben gehad indien hij zijn
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echtscheidingsprocedure in België had ingesteld".
Het tweede bestreden vonnis van 3 december 2002 bevestigt het beroepen vonnis dat de Belgische wet van toepassing verklaart op verweersters vordering tot
betaling van een onderhoudsuitkering na echtscheiding, op alle gronden die het
bevat en die hier geacht worden volledig weergegeven te zijn, met name op de
volgende gronden :
"in dat vonnis [het eerste bestreden vonnis van 18 december 2001] heeft de
rechtbank het hoger beroep ontvankelijk verklaard en het beroepen vonnis bevestigd in zoverre het de Belgische wet van toepassing heeft verklaard en de oorspronkelijke vordering in beginsel ontvankelijk heeft verklaard".
Grieven
In de bovenstaande overwegingen doet het eerste bestreden vonnis tot tweemaal toe uitspraak over de vraag welk recht van toepassing is op verweersters
vordering tot het verkrijgen van een onderhoudsuitkering na echtscheiding.
Enerzijds overweegt het eerste bestreden vonnis, bij de uitspraak over de specifieke vraag welk recht van toepassing is, dat het Belgisch recht van toepassing
is op de vordering van verweerster, op grond dat de regel die bepaalt welke van
de conflicterende wetten van toepassing is op de vorderingen tot onderhoudsuitkering na echtscheiding de wet van het personeel statuut van de gewezen echtgenoten aanwijst en dat, wanneer zij dezelfde nationaliteit hebben, hun personeel
statuut wordt geregeld door de wet van die gemeenschappelijke nationaliteit.
Anderzijds verwijst het eerste bestreden vonnis, door de zaak zelf te onderzoeken, naar de Belgische internationale openbare orde. Het neemt dus impliciet
doch onmiskenbaar aan dat het Zweedse recht het recht is dat door de regel van
het conflictenrecht wordt aangewezen, maar dat het Zweedse recht niet kan worden toegepast, daar het indruist tegen de Belgische internationale openbare orde.
Beide verantwoordingen zijn nochtans niet gegrond, zodat het eerste bestreden
vonnis de beslissing om de Belgische wet toe te passen op verweersters vordering tot het verkrijgen van een onderhoudsuitkering niet naar recht verantwoordt.
Het tweede bestreden vonnis verwijst naar de vaststellingen en overwegingen
van het eerste bestreden vonnis teneinde de Belgische wet van toepassing te verklaren op verweersters vordering tot het verkrijgen van een onderhoudsuitkering
na echtscheiding.
Bijgevolg verantwoorden het eerste en het tweede bestreden vonnis niet naar
recht hun beslissing om de Belgische wet van toepassing te verklaren op verweersters vordering tot het verkrijgen van een onderhoudsuitkering na echtscheiding.
Eerste onderdeel
Er bestaat in het conflictenrecht geen unieke regel die bepaalt welke wet van
toepassing is op de gevolgen die de echtscheiding heeft voor de verschillende instituten, zoals het ouderlijk gezag, de huwelijksvermogensstelsels, de nalatenschappen, de onderhoudsverplichtingen en de naam. Alle gevolgen van de echtscheiding worden daarentegen geregeld door een bijzondere wet afhankelijk van
het instituut waaraan zij verbonden zijn.
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De gevolgen van de echtscheiding kunnen niet onderworpen zijn aan de wet
die van toepassing is op de gevolgen van het huwelijk, aangezien de echtscheiding een definitief einde heeft gemaakt aan het huwelijk en aan de hoedanigheid
van echtgenoot, die een voorwaarde is voor de toepassing van de wet die de gevolgen van het huwelijk regelt.
De vorderingen tot onderhoudsuitkering na echtscheiding zijn onderworpen
aan de wet die van toepassing is op de echtscheidingsgronden.
In casu stelt het eerste bestreden vonnis vast dat de echtscheiding der partijen
is uitgesproken met toepassing van de Zweedse wet, terwijl het tevens heeft geoordeeld dat verweersters vordering tot onderhoudsuitkering na echtscheiding
onderworpen is aan de wet die het personeel statuut van de gewezen echtgenoten
regelt, te dezen dus de Belgische wet, die derhalve de wet is die van toepassing
op dit geschil.
Het tweede bestreden vonnis verklaart de Belgische wet van toepassing op verweersters vordering tot onderhoudsuitkering na echtscheiding op grond van de
vaststellingen en overwegingen van het eerste bestreden vonnis.
Door te beslissen dat verweersters vordering tot het verkrijgen van een onderhoudsuitkering na echtscheiding onderworpen is aan de wet die het personeel
statuut van de gewezen echtgenoten regelt en dat, wanneer zij dezelfde nationaliteit hebben, hun personeel statuut geregeld wordt door de wet van die gemeenschappelijke nationaliteit,
en door het bestreden vonnis te bevestigen in zoverre het de Belgische wet van
toepassing heeft verklaard op dit geschil,
ofschoon het eerste bestreden vonnis vaststelt dat de echtscheiding der partijen
is uitgesproken met toepassing van de Zweedse wet,
-miskennen het eerste en het tweede bestreden vonnis de regel van het conflictenrecht inzake vorderingen tot onderhoudsuitkering na echtscheiding die onderworpen zijn aan de wet op de echtscheidingsgronden (schending van de artikelen
3, inzonderheid derde lid, 233, 301 en 306 tot 307bis van het Burgerlijk Wetboek
en van de artikelen 1287 en 1288 van het Gerechtelijk Wetboek), en
-verantwoorden die vonnissen niet naar recht hun beslissing waarbij de Belgische wet van toepassing wordt verklaard op verweersters vordering tot onderhoudsuitkering na echtscheiding.
(...)
Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
de artikelen 3, inzonderheid derde lid, 6, 229, 231, 232 (gewijzigd bij de wet
van 2 december 1982, maar zoals het bestond voor de wet van 16 april 2000),
301, 306 tot 307bis, 1131, 1133, 1317, 1319, 1320, 1322 en 1350, inzonderheid
3°, van het Burgerlijk Wetboek;
de artikelen 23, 25 en 570 van het Gerechtelijk Wetboek;
hoofdstuk 5, §§2 en 3, van de Zweedse wet van 14 mei 1987 houdende het Huwelijkswetboek (5 kap 2, 3 §§ Äktenskapbalk 1987: 230):
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artikel 149 van de Grondwet.
Aangevochten beslissingen
Het eerste bestreden vonnis van 18 december 2001
bevestigt het beroepen vonnis in zoverre het de vordering van verweerster ontvankelijk heeft verklaard,
beveelt, alvorens recht te doen over het overige gedeelte van de vordering, de
heropening van het debat teneinde de partijen de gelegenheid te geven precieze,
gedetailleerde en naar het Frans vertaalde stukken mede te delen betreffende de
inkomsten en lasten van het gezin gedurende de laatste jaren van het samenleven
en betreffende hun respectievelijke toestand sedert de scheiding.
Het beslist op alle gronden die het bevat en die hier geacht worden volledig
weergegeven te zijn, met name op de volgende gronden :
" de partijen zijn uit de echt gescheiden blijkens een vonnis van de Rechtbank
van Eerste Aanleg te Stockholm (Zweden) van 30 april 1998;
op het hoger beroep van [verweerster] heeft het Hof van Beroep te Stockholm
de uitspraak van de echtscheiding bevestigd bij arrest van 2 december 1998;
gedurende hun samenleven hebben de echtgenoten - wegens de beroepswerkzaamheid [van eiser] - verbleven in tal van landen zoals de Verenigde Staten, Taïwan, Duitsland, Singapore en gedurende de laatste zes jaar van hun huwelijksleven in Zweden;
de scheiding van de echtgenoten gaat blijkbaar terug tot juni 1997; (...)
3) Wat de zaak zelf betreft :
artikel 301, §1, van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat de rechtbank aan de
echtgenoot die de echtscheiding heeft verkregen, uit de goederen en de inkomsten van de andere echtgenoot, een uitkering kan toekennen die, rekening houdend met zijn inkomsten en mogelijkheden, hem in staat stellen kan in zijn bestaan te voorzien op een gelijkwaardige wijze als tijdens het samenleven;
die uitkering - alsook die waarvan sprake is in de artikelen 306 en 307bis van
het Burgerlijk Wetboek - strekt niet enkel tot levensonderhoud van de echtgenoot
die de echtscheiding heeft verkregen maar ook tot vergoeding (Cass., 24 februari
1984, A.C., 1983-84, nr. 356);
de uitkering na echtscheiding maakt deel uit van de sancties waarmee de wetgever de echtgenoot die verantwoordelijk is voor het ophouden van het samenleven heeft willen treffen (De Page, II, vol. 1, 4e ed., nr. 785);
te dezen zijn de partijen uit de echt gescheiden bij een vonnis dat de Rechtbank te Stockholm op 30 april 1998 gewezen heeft na afloop van een door [eiser]
ingestelde procedure;
weliswaar stelt noch het echtscheidingsvonnis noch het arrest dat het bevestigt
enige fout vast aan de zijde van één der echtgenoten, daar dit vereiste niet bestaat
in het Zweedse recht;
maar na lezing van die beslissing en van het arrest van 2 december 1998 waarvan de erkenning in België geenszins wordt betwist - wijst de rechtbank
erop dat de echtscheiding is uitgesproken en bevestigd, op grond dat de in de
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Zweedse wet bepaalde voorwaarden vervuld waren, namelijk de vaststelling dat
de vordering aan [verweerster] is medegedeeld en dat een bedenktijd van 6
maanden is verstreken, en zulks ofschoon het arrest van 2 december 1998 preciseert dat [verweerster] niet wenste te scheiden;
bijgevolg moet daaruit worden afgeleid dat de echtscheiding haar is opgedrongen;
in de zedelijke, politieke en economische orde van de huidige Belgische samenleving moet de toekenning van een onderhoudsuitkering die dient om de
echtgenoot wiens schuld aan de scheiding niet bewezen is in staat te stellen in
zijn behoeften te voorzien, als een essentieel beginsel van de internationale openbare orde worden beschouwd (Nijvel, 8 april 1997, R.T.D.F., 1998, blz. 51);
door de echtscheidingsprocedure vrijwillig te onderwerpen aan een buitenlandse wet waarin de uitkering na echtscheiding niet de waarde van een vergoeding
heeft, is het uitgesloten dat een echtgenoot met de Belgische nationaliteit zich
zou kunnen onttrekken aan de verplichtingen die hij zou hebben gehad indien hij
zijn echtscheidingsprocedure in België had ingesteld;
aangezien [eiser] moet worden geacht de echtgenoot te zijn die verantwoordelijk is voor het ophouden van het samenleven, is de met name op artikel 301 van
het Burgerlijk Wetboek gegronde vordering van [verweerster] tot het verkrijgen
van een uitkering na echtscheiding ontvankelijk".
Het tweede bestreden vonnis van 3 december 2002
verklaart het hoger beroep van eiser slechts ten dele gegrond,
veroordeelt eiser bij voorraad om aan verweerster met toepassing van artikel
301 van het Burgerlijk Wetboek een maandelijkse onderhoudsuitkering na echtscheiding van 2.000 euro te betalen met ingang van 7 maart 2000,
beveelt, alvorens recht te doen over het overige gedeelte van de vordering, de
heropening van het debat opdat de partijen die het bewijs moeten leveren van de
door hen aangevoerde gegevens de rechtbank in staat zouden stellen hun toestand correct te beoordelen,
het beslist aldus op alle gronden die het bevat en die hier worden geacht volledig weergegeven te zijn, met name op de volgende gronden :
"in dit vonnis [het eerste bestreden vonnis van 18 december 2001] heeft de
rechtbank het hoger beroep ontvankelijk verklaard en het beroepen vonnis bevestigd in zoverre het de Belgische wet van toepassing heeft verklaard en de oorspronkelijke vordering in beginsel ontvankelijk heeft verklaard;
de rechtbank heeft tevens in haar vonnis van 18 december 2001 vastgesteld dat
[verweerster] gerechtigd was om van haar gewezen echtgenoot een onderhoudsuitkering te vorderen die ertoe strekte om haar, rekening houdend met haar inkomsten en mogelijkheden, in staat te stellen in haar bestaan te voorzien op een
gelijkwaardige wijze als tijdens het samenleven (artikel 301, §1, van het Burgerlijk Wetboek)".
Het derde bestreden vonnis van 8 april 2004
verklaart het hoger beroep van eiser enkel gegrond in de mate die het vaststelt,
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veroordeelt eiser om aan verweerster een maandelijkse uitkering na echtscheiding van 1.500 euro toe te kennen van 7 maart 2000 tot 31 december 2001 en
van 1.000 euro vanaf 1 januari 2002, welk bedrag jaarlijks wordt geïndexeerd en
wordt verminderd met de reeds uit dien hoofde gestorte bedragen,
bevestigt de beroepen beslissing voor het overige, en met name in zoverre zij
aan verweerster het voordeel van de sommendelegatie had toegekend,
verwerpt eisers hoger beroep voor het overige,
Het beslist aldus op alle gronden die het bevat en die hier geacht worden volledig weergegeven te zijn en met name op de volgende gronden :
"met beide voormelde tussenvonnissen [ van 18 december 2001 en 3 december
2002] heeft de rechtbank reeds definitief uitspraak gedaan over de volgende punten in rechte en in feite, waarop niet meer dient te worden teruggekomen :
in casu dient toepassing te worden gemaakt van alle bepalingen van artikel 301
van het Burgerlijk Wetboek, dus met inachtneming van de levensstandaard van
de partijen gedurende het samenleven, de inkomsten van de onderhoudsplichtige
gewezen echtgenoot, de inkomsten en mogelijkheden van de onderhoudsgerechtigde gewezen echtgenoot, de ingrijpende wijzigingen in hun onderscheiden toestand en de beperking tot één derde van de inkomsten van de onderhoudsplichtige gewezen echtgenoot".
Grieven
Uit de vaststellingen van het eerste bestreden vonnis blijkt :
dat de scheiding van de partijen blijkbaar teruggaat tot juni 1997
dat de partijen uit de echt gescheiden zijn bij een vonnis dat de Rechtbank te
Stockholm (vrije Zweedse vertaling : Stockholms Tingsrätt) op 30 april 1998 gewezen heeft na afloop van een door eiser ingestelde procedure ,
dat het Zweedse hof van beroep (vrije Zweedse vertaling : Svea Hovrätt) op
het hoger beroep van verweerster de uitspraak van de echtscheiding bevestigd
heeft in een arrest van 2 december 1998,
dat noch het echtscheidingsvonnis noch het arrest dat het bevestigt enige fout
vaststellen aan de zijde van één der echtgenoten, daar dit vereiste niet bestaat in
het Zweedse recht, en
- dat de echtscheiding der partijen is uitgesproken en bevestigd op grond dat de
in de Zweedse wet bepaalde voorwaarden vervuld waren, namelijk de vaststelling dat eisers vordering tot echtscheiding aan verweerster is medegedeeld en dat
een wettelijke bedenktijd van zes maanden is verstreken, en zulks ofschoon het
arrest van het hof van beroep van 2 december 1998 preciseert dat verweerster
niet wenste te scheiden.
Na die vaststellingen verklaart het eerste bestreden vonnis verweersters vordering tot het verkrijgen van een onderhoudsuitkering na echtscheiding ontvankelijk op grond dat uit de voormelde Zweedse rechterlijke beslissingen waarvan de
geldigheid in België geenszins wordt betwist blijkt dat de echtscheiding aan verweerster is opgedrongen en dat voor de toepassing van het Belgisch recht betreffende de onderhoudsuitkeringen na echtscheiding eiser geacht moet worden de
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echtgenoot te zijn die verantwoordelijk is voor het ophouden van het samenleven.
Naar aanleiding van dat onderzoek van de zaak zelf preciseert het eerste bestreden vonnis tevens dat de Belgische internationale openbare orde gebiedt dat
een onderhoudsuitkering wordt toegekend die ertoe strekt de echtgenoot wiens
schuld aan de scheiding niet bewezen is, in staat te stellen in zijn behoeften te
voorzien, en overweegt het dat het uitgesloten is dat een echtgenoot met de Belgische nationaliteit, door de echtscheidingsprocedure te onderwerpen aan een
buitenlandse wet waarin de uitkering na echtscheiding niet de waarde van een
vergoeding heeft, zich zou kunnen onttrekken aan de verplichtingen die hij zou
hebben gehad indien hij zijn echtscheidingsprocedure in België had ingesteld.
Die motivering van het eerste bestreden vonnis kan op drie uiteenlopende wijzen worden geïnterpreteerd.
In geen van die interpretaties evenwel verantwoordt het eerste bestreden vonnis naar recht de beslissing waarbij verweersters vordering tot het verkrijgen van
een onderhoudsuitkering na echtscheiding ontvankelijk wordt verklaard.
Het tweede en het derde bestreden vonnis verwijzen naar de vaststellingen en
overwegingen van het eerste bestreden vonnis om verweersters vordering tot het
verkrijgen van een onderhoudsuitkering na echtscheiding ontvankelijk en gegrond te verklaren op basis van de artikelen 301 en 306 tot 307bis van het Belgisch Burgerlijk Wetboek.
Bijgevolg verantwoordt geen van de drie bestreden vonnissen zijn beslissing
naar recht.
(...)
Derde onderdeel
Het eerste bestreden vonnis kan nog worden geïnterpreteerd in die zin dat het
na lezing van het vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Stockholm van
30 april 1998 en van het arrest van het Zweedse hof van beroep van 2 december
1998, waarvan de geldigheid in België noch door de partijen noch door de rechtbank wordt betwist, heeft vastgesteld dat de echtscheiding aan verweerster is opgedrongen, en in die zin dat het uitsluitend op grond hiervan eiser vervolgens
verantwoordelijk heeft geacht voor het ophouden van het samenleven in de zin
van de bepalingen van het Belgisch Burgerlijk Wetboek, en zulks op grond dat
de Belgische internationale openbare orde gebiedt dat een onderhoudsuitkering
wordt toegekend aan de echtgenoot wiens schuld aan de scheiding niet kan worden bewezen.
Indien, zoals in het tweede onderdeel van het tweede middel is uiteengezet, de
Belgische wet, zoals in casu, van toepassing is verklaard op een vordering tot het
verkrijgen van een onderhoudsuitkering na echtscheiding, onverschillig of dat
gebeurd is op grond van de regels van het conflictenrecht dan wel op grond van
de Belgische internationale openbare orde, en die vordering tot onderhoudsuitkering volgt op een op 26 september 1997 ingesteld echtscheidingsgeding, zou een
dergelijke onderhoudsuitkering enkel verschuldigd zijn indien de echtscheiding
werd uitgesproken op grond van overspel, gewelddaden, mishandelingen of gro-
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ve beledigingen of feitelijke scheiding gedurende meer dan vijf jaar.
Het feit alleen dat eiser de echtscheiding opdringt aan verweerster is dus geen
grond tot echtscheiding die aan verweerster het recht op een onderhoudsuitkering
verleent volgens de artikelen 301 en 306 tot 307bis van het Burgerlijk Wetboek.
In casu acht het eerste bestreden vonnis eiser verantwoordelijk voor het ophouden van het samenleven in de zin van de bepalingen van het Belgisch Burgerlijk
Wetboek doch alleen op grond van de vaststelling dat de echtscheiding werd opgedrongen aan verweerster en dat de Belgische internationale openbare orde gebiedt dat een onderhoudsuitkering na echtscheiding wordt toegekend aan de
echtgenoot wiens schuld aan de scheiding niet bewezen is.
Indien het eerste bestreden vonnis aldus moet worden uitgelegd dat het na lezing van het vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Stockholm van 30
april 1998 en van het arrest van het Zweedse hof van beroep van 2 december
1998 waarvan de geldigheid in België noch door de partijen noch door de rechtbank wordt betwist, heeft vastgesteld dat de echtscheiding aan verweerster is opgedrongen, en in die zin dat het uitsluitend op grond hiervan eiser vervolgens
verantwoordelijk heeft geacht voor het ophouden van het samenleven in de zin
van de bepalingen van het Belgisch Burgerlijk Wetboek, en zulks op grond dat
de Belgische internationale openbare orde gebiedt dat een onderhoudsuitkering
wordt toegekend aan de echtgenoot wiens schuld aan de scheiding niet bewezen
is, miskent het bijgevolg het wettelijk begrip internationale openbare orde, door
ten onrechte dat begrip te gebruiken teneinde aan de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek een inhoud of een uitlegging te geven die afwijken van die welke
het Belgische nationale recht eraan verbindt.
Door alleen op grond van de vaststellingen dat de echtscheiding aan verweerster is opgedrongen en dat de Belgische internationale orde gebiedt dat een onderhoudsuitkering wordt toegekend aan de echtgenoot wiens schuld aan de
scheiding niet bewezen is, eiser verantwoordelijk te achten voor het ophouden
van het samenleven, miskent het eerste bestreden vonnis bovendien de wettelijke
begrippen echtgenoot die de echtscheiding heeft verkregen en echtgenoot tegen
wie de echtscheiding is uitgesproken , in de zin van de artikelen 301 en 306 tot
307bis van het Burgerlijk Wetboek. Het feit alleen dat eiser de echtscheiding opdringt aan verweerster is immers geen grond tot echtscheiding die verweerster
recht zou verlenen op een onderhoudsuitkering volgens die bepalingen.
Door eiser verantwoordelijk te achten voor het ophouden van het samenleven
zonder andere vaststellingen te doen dan de vaststelling dat de echtscheiding is
opgedrongen aan verweerster en dat de Belgische internationale openbare orde
gebiedt dat een onderhoudsuitkering wordt toegekend aan de echtgenoot wiens
schuld aan de scheiding niet bewezen is, stelt het eerste bestreden vonnis tenslotte de gegevens niet vast die volgens de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek
nodig zijn voor de toekenning van een onderhoudsuitkering na echtscheiding ,
stelt dat vonnis het Hof in de onmogelijkheid zijn toezicht uit te oefenen en motiveert het niet regelmatig zijn beslissing waarbij verweersters vordering tot het
verkrijgen van een onderhoudsuitkering na echtscheiding ontvankelijk wordt
verklaard.
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Het tweede en het derde bestreden vonnis verwijzen naar de vaststellingen en
overwegingen van het eerste bestreden vonnis om verweersters vordering tot het
verkrijgen van een onderhoudsuitkering na echtscheiding ontvankelijk en gegrond te verklaren op basis van de artikelen 301 en 306 tot 307bis van het Belgisch Burgerlijk Wetboek.
Bijgevolg verantwoordt geen van de drie bestreden vonnissen naar recht de beslissing waarbij verweersters vordering tot het verkrijgen van een onderhoudsuitkering na echtscheiding ontvankelijk en gegrond wordt verklaard op basis van de
artikelen 301 en 306 tot 307bis van het Belgisch Burgerlijk Wetboek en motiveert geen van die drie vonnissen de beslissing regelmatig.
Door te beslissen dat uit het vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te
Stockholm van 30 april 1998 en uit het arrest van het Zweedse hof van beroep
van 2 december 1998 waarvan de geldigheid in België noch door de partijen
noch door de rechtbank wordt betwist moet worden afgeleid dat de echtscheiding
aan verweerster is opgedrongen en dat eiser moet worden geacht de echtgenoot
te zijn die verantwoordelijk is voor het ophouden van het samenleven in de zin
van het Belgisch recht inzake de onderhoudsuitkeringen na echtscheiding,
en door het beroepen vonnis te bevestigen in zoverre het verweersters vordering tot het verkrijgen van een onderhoudsuitkering na echtscheiding ontvankelijk heeft verklaard,
- miskennen de bestreden vonnissen het wettelijk begrip internationale openbare orde door dat begrip ten onrechte te gebruiken teneinde aan de bepalingen van
het Burgerlijk Wetboek een inhoud of een uitlegging te geven die afwijken van
die welke die bepalingen in het Belgische nationale recht hebben (schending van
de artikelen 3, inzonderheid 3°, zesde lid, 1131 en 1133 van het Burgerlijk Wetboek),
- miskennen de bestreden vonnissen de wettelijke begrippen echtgenoot die de
echtscheiding verkregen heeft en echtgenoot tegen wie de echtscheiding uitgesproken is in de zin van de artikelen 301 en 306 tot 307bis van het Burgerlijk
Wetboek, aangezien het feit alleen dat eiser de echtscheiding opdringt aan verweerster geen grond tot echtscheiding is die aan verweerster het recht op een onderhoudsuitkering verleent volgens die bepalingen (schending van de artikelen 3,
inzonderheid derde lid, 6, 229, 231, 232 [gewijzigd bij de wet van 2 december
1982, maar zoals het bestond voor de wet van 16 april 2000], 301, 306 tot 307bis, 1131 en 1133 van het Burgerlijk Wetboek),
- stellen de bestreden vonnissen de gegevens niet vast die volgens de artikelen
301 en 306 tot 307bis van het Burgerlijk Wetboek nodig zijn voor de toekenning
van een onderhoudsuitkering na echtscheiding volgens de artikelen 301 en 306
tot 307bis van het Burgerlijk Wetboek, en stellen zij het Hof in de onmogelijkheid toezicht uit te oefenen op hun beslissing waarbij verweersters vordering tot
het verkrijgen van onderhoudsuitkering na echtscheiding ontvankelijk en gegrond wordt verklaard (schending van artikel 149 van de Grondwet) en
- verantwoorden de bestreden vonnissen niet naar recht hun beslissing waarbij
verweersters vordering tot het verkrijgen van een onderhoudsuitkering na echtscheiding ontvankelijk en gegrond wordt verklaard op basis van de artikelen 301
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en 306 tot 307bis van het Belgisch Burgerlijk Wetboek en motiveren ze de beslissing niet regelmatig.
III. Beslissing van het Hof
Uit de vaststellingen van het bestreden vonnis van 18 december 2001 blijkt dat
de partijen de Belgische nationaliteit hebben en op de rechtsvordering van eiser
uit de echt gescheiden zijn krachtens een vonnis, dat op 30 april 1998 door de
Rechtbank van Eerste Aanleg te Stockholm gewezen en in hoger beroep bevestigd is, op grond dat de in de Zweedse wet bepaalde voorwaarden vervuld zijn,
namelijk de vaststelling dat de vordering aan verweerster is medegedeeld en dat
de wettelijke bedenktijd van zes maanden is verstreken, dat eiser en verweerster
thans respectievelijk wonen in de Duitse Bondsrepubliek en België.
Het eerste middel
Eerste onderdeel
De vordering van verweerster die ertoe strekt een uitkering na echtscheiding te
verkrijgen van eiser, houdt wezenlijk verband met de gehuwde staat van de partijen vanaf de voltrekking ervan tot de ontbinding ervan door echtscheiding. Zij
houdt zodanig nauw verband met de persoonlijke betrekkingen tussen de echtgenoten waarvan zij als een overblijfsel voorkomt, dat zij alleen kan worden beslecht met toepassing van de wet tot regeling van het personeel statuut van de gewezen echtgenoten.
Wanneer zij, zoals te dezen, dezelfde nationaliteit hebben, wordt hun personeel
statuut geregeld door de wet van die gemeenschappelijke nationaliteit.
Door te beslissen dat de partijen wegens hun Belgische nationaliteit onderworpen zijn aan de Belgische wet, schendt het bestreden vonnis van 18 december
2001 geen van de aangewezen wetsbepalingen.
In zoverre faalt het onderdeel naar recht.
Het bestreden vonnis van 3 december 2002 beperkt zich ertoe te herinneren
aan de beslissing die het eerste bestreden vonnis gewezen heeft over de toepasselijke wet.
In zoverre mist het onderdeel feitelijke grondslag.
(...)
Het tweede middel
Derde onderdeel
Na te hebben vastgesteld dat de partijen uit de echt gescheiden zijn krachtens
een vonnis dat de Rechtbank te Stockholm gewezen heeft na afloop van een door
eiser ingestelde procedure, dat noch dat vonnis noch het arrest dat het bevestigt
enige fout aanwijzen aan de zijde van één der echtgenoten, aangezien dat vereiste niet bestaat in het Zweedse recht, en dat verweerster de echtscheiding niet
wenste, besluit het bestreden vonnis van 18 december 2001 dat de echtscheiding
aan verweerster werd opgedrongen en beslist het dat "in de zedelijke, politieke
en economische orde van de huidige Belgische samenleving de toekenning van
een onderhoudsuitkering die dient om de echtgenoot wiens schuld aan de scheiding niet bewezen is, in staat te stellen in zijn behoeften te voorzien, moet wor-
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den beschouwd als een essentieel beginsel van internationale openbare orde".
Artikel 301, §1, van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat de rechtbank aan de
echtgenoot die de echtscheiding heeft verkregen, uit de goederen en de inkomsten van de andere echtgenoot, een uitkering kan toekennen die, rekening houdend met zijn inkomsten en mogelijkheden, hem in staat stellen kan in zijn bestaan te voorzien op een gelijkwaardige wijze als tijdens het samenleven.
Krachtens artikel 306 van dat wetboek wordt de echtgenoot die de echtscheiding verkrijgt op grond van de feitelijke scheiding van een bepaalde duur voor de
toepassing van artikel 301 geacht de echtgenoot te zijn tegen wie de echtscheiding is uitgesproken. De rechtbank kan daar anders over beslissen indien de echtgenoot, eiser, het bewijs levert dat de feitelijke scheiding te wijten is aan de fouten en tekortkomingen van de andere echtgenoot.
Uit die bepalingen blijkt dat de uitkering na echtscheiding, die met name de
waarde heeft van een vergoeding, ten laste valt van de schuldige echtgenoot en
ten goede komt aan de echtgenoot die de echtscheiding verkregen heeft.
Uit de enkele overweging dat de echtscheiding is opgedrongen aan verweerster
wiens schuld aan de scheiding niet bewezen is, leidt het bestreden vonnis niet
wettig af dat eiser moet worden geacht de echtgenoot te zijn die verantwoordelijk is voor het ophouden van het samenleven.
Het onderdeel is gegrond.
De uit te spreken vernietiging van het bestreden vonnis van 18 december 2001
strekt zich uit tot de bestreden vonnissen van 3 december 2002 en 8 april 2004
die het gevolg ervan zijn.
De overige grieven
Er bestaat geen grond tot onderzoek van het eerste en het tweede onderdeel
van het tweede middel die niet tot ruimere cassatie kunnen leiden.
Dictum,
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis van 18 december 2001, behalve in zoverre dit
het hoger beroep ontvankelijk verklaart en beslist dat de Belgische wet van toepassing is op het geschil;
Vernietigt de vonnissen van 3 december 2002 en 8 april 2004;
Beveelt dat van het arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde vonnis en van de vernietigde vonnissen;
Houdt de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter
over;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de Rechtbank van Eerste Aanleg te Nijvel, zitting houdend in hoger beroep.
26 mei 2006 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Echement, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Genicot, advocaat-generaal – Advocaten: mrs.
Nelissen Grade en De Bruyn.
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Nr. 291
1° KAMER - 26 mei 2006

1º ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING VAN TAFEL EN BED — GEVOLGEN
T.A.V. DE PERSONEN — T.A.V. DE ECHTGENOTEN - UITKERING NA
ECHTSCHEIDING - VASTSTELLING - INGRIJPENDE WIJZIGING IN DE BESTAANSMIDDELEN VAN DE
UITKERINGSGERECHTIGDE ECHTGENOOT - CRITERIA
2º LEVENSONDERHOUD - ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING VAN TAFEL EN BED - GEVOLGEN
T.A.V. DE PERSONEN - T.A.V. DE ECHTGENOTEN - UITKERING NA ECHTSCHEIDING - VASTSTELLING INGRIJPENDE WIJZIGING IN DE BESTAANSMIDDELEN VAN DE UITKERINGSGERECHTIGDE ECHTGENOOT CRITERIA
1º en 2º Wanneer de rechter uitspraak moet doen over een vordering tot herziening van
een uitkering na echtscheiding wegens een ingrijpende wijziging in de toestand van de
uitkeringsgerechtigde echtgenoot, moet hij rekening houden met de wijziging die zich in
de bestaansmiddelen van de uitkeringsgerechtigde heeft voorgedaan tussen de uitspraak
van de echtscheiding en het over de uitkering gewezen vonnis, ook al betreft het geen
aanzienlijke of ingrijpende wijziging. (Art. 301, §3, B.W.)
(M. T. K.)

ARREST (vertaling)
(A.R. C.05.0090.F)

I. Rechtspleging voor het Hof
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis, op 15 september 2004 in hoger
beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Nijvel.
Afdelingsvoorzitter Philippe Echement heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddelen
Eiser voert een middel aan :
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 301, §§1 en 3, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 807, 1042 en 1068 van het Gerechtelijk Wetboek;
- artikel 149 van de Grondwet.
Aangevochten beslissingen
Na te hebben vastgesteld dat verweerster op het ogenblik van de echtscheiding
8.808 frank per maand aan bedrijfsinkomsten ontving alsook de helft van de
huurinkomsten van de toen nog in onverdeeldheid zijnde gemeenschappelijke
onroerende goederen, welke huurinkomsten 7.500 BEF en 14.946 BEF per
maand bedroegen, en na op die grondslag de door eiser op 1 juni 1994 verschuldigde uitkering na echtscheiding te hebben vastgesteld op het maandelijkse bedrag van 300 euro, beslist het bestreden vonnis dat dit bedrag verantwoord blijkt
ook al er is sedert 1994 een wijziging opgetreden in de toestand van verweerster.
Het beslist aldus op alle gronden die hier geacht worden volledig weergegeven te
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zijn, en meer bepaald op de gronden die vermeld staan onder de aanhef: "De wijziging in de toestand van de partijen sedert 1994":
"dat (verweerster) geen verhoging van de door haar met ingang van 1 juni
1994 gevorderde uitkering vraagt;
dat (eiser) aantoont dat hij voor de jaren 1993 tot 1998 door de belastingsadministratie niet belastbaar is verklaard 'omdat de door de administratie bewijsbare
inkomsten ontoereikend waren';
dat hij nochtans zijn beroepswerkzaamheid heeft voortgezet en dat deze hem
blijkens de door hem overgelegde afrekeningen verder nettovoordelen ten bedrage van 289.231 BEF in 1994 en 328.447 BEF in 1995 hebben opgebracht;
dat (eiser) in zijn conclusie uiteenzet maandelijkse nettobedrijfsinkomsten van
782,08 euro in 1999, 1.276,12 euro in 2001 en 1.527,46 euro in 2002 te hebben
ontvangen;
dat moet worden aangenomen dat (eiser) verder voordelen in natura heeft ontvangen voor zijn activiteit als zelfstandige en dat hij verder huurinkomsten heeft
ontvangen die hij zelf raamt op 915,29 euro per maand lasten niet inbegrepen;
dat (eiser), gelet op het bovenstaande, altijd is staat is gebleven de verschuldigde uitkering te betalen en dat deze nooit meer dan een derde van zijn inkomsten
heeft bedragen;
dat er wat (verweerster) betreft kan worden vastgesteld dat de gemeenschappelijke kinderen niet langer te haren laste zijn en dat zij een bedrag van vijf miljoen
BEF heeft opgestreken bij de vereffening van het huwelijksvermogensstelsel van
de partijen en dat zij hiermee inkomsten kan verkrijgen door te investeren in roerende en onroerende goederen;
dat (verweerster), die invalide is verklaard, haar beroep van kapster nochtans
niet langer uitoefent en, blijkens haar laatste conclusie, met ingang van 1 januari
1998 van het ziekenfonds vergoedingen krijgt ter waarde van 669,06 euro per
maand;
dat niets bewijst dat genoemde (verweerster) duurzaam samenwoont met een
derde;
dat het gelet op het bovenstaande niet bewezen is dat de inkomsten en mogelijkheden van (verweerster) ingrijpend zijn gewijzigd sedert 1994;
dat de betrokken uitkering dus verantwoord blijft na de echtscheiding van de
partijen".
Grieven
Eerste onderdeel
Wanneer de rechter moet beslissen of en in welke mate een uitkering na echtscheiding, op het ogenblik van de overschrijving ervan, nodig is om de echtgenoot die de echtscheiding verkregen heeft in staat te stellen in zijn bestaan te
voorzien op een gelijkwaardige wijze als tijdens het samenleven en in hetzelfde
geding aangezocht wordt te beslissen of die uitkering nodig blijft gelet op de verandering in de toestand van die uitkeringsgerechtigde echtgenoot, moet hij zich
voor zijn uitspraak baseren op de in artikel 301, §1, van het Burgerlijk Wetboek
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vastgestelde criteria en moet hij nagaan in hoeverre de nieuwe aangevoerde gegevens een weerslag hebben op de mogelijkheid voor de uitkerings-gerechtigde
echtgenoot om in zijn bestaan te voorzien op een gelijkwaardige wijze als tijdens
het samenleven. Een ingrijpende wijziging wordt niet vereist; dat vereiste bestaat
enkel voor de rechtsvordering tot herziening op grond van artikel 301, §3, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek en geldt niet wanneer de nieuwe gegevens
worden aangevoerd tijdens het geding waarin de uitkering na echtscheiding
wordt vastgesteld.
Het bestreden vonnis stelt de mate waarin een uitkering na echtscheiding op 1
juni 1994 nodig is om verweerster het behoud van haar levensstandaard gedurende het samenleven te waarborgen vast op 300 euro.
Het vonnis neemt aan dat de gemeenschappelijke kinderen sedert juni 1994
niet langer ten laste vielen van verweerster, dat zij gedurende de vereffening van
het huwelijksvermogensstelsel een bedrag van 5.000.000 BEF heeft ontvangen
dat haar in staat stelt inkomsten te verkrijgen door te investeren in roerende of
onroerende goederen en dat zij sedert 1 januari 1998 van het ziekenfonds vergoedingen van 669,06 euro per maand ontvangt, dat is maandelijks 26.990 BEF, terwijl de rechtbank, om de uitkering na echtscheiding op 1 juni 1994 vast te stellen
op 300 euro, inkomsten met een jaarbedrag van 105.702 frank (of 8.808 frank)
per maand alsook huurinkomsten van de onverdeelde onroerende goederen die
de helft van 7.500 BEF en 14.946 BEF bedragen, in aanmer-king genomen heeft.
Door te beslissen dat de uitkering verantwoord blijft op grond dat het niet bewezen is dat de inkomsten en mogelijkheden van verweerster ingrijpend zijn gewijzigd sedert 1994, schendt het bestreden vonnis alle in het middel vermelde
wetsbepalingen, artikel 149 van de Grondwet uitgezonderd.
Tweede onderdeel
(...)
III. Beslissing van het Hof
Eerste onderdeel
De uitkering waarop de echtgenoot die de echtscheiding verkregen heeft aanspraak kan maken krachtens artikel 301, §1, van het Burgerlijk Wetboek, moet in
de regel worden vastgesteld op basis van de inkomsten die de partijen bezaten
ten tijde van de overschrijving van de echtscheiding en, sedert de wet van 30 juni
1994, op de dag waarop de uitspraak van de echtscheiding in kracht van gewijsde is gegaan, zonder evenwel hoger te mogen zijn dan wat nodig is om de uitkeringsgerechtigde echtgenoot in staat te stellen in zijn bestaan te voorzien op een
gelijkwaardige wijze als tijdens het samenleven.
Artikel 301, §3, van genoemd wetboek bepaalt dat, indien de toestand van de
uitkeringsgerechtigde een ingrijpende wijziging heeft ondergaan zodat het bedrag van de uitkering niet meer verantwoord is, de rechtbank de uitkering kan
verminderen of opheffen.
Het vereiste van een ingrijpende wijziging in de toestand van de uitkeringgerechtigde heeft enkel tot doel een proliferatie van het aantal vorderingen tot herziening te voorkomen.
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De rechter moet ook rekening houden met de wijziging die zich in de bestaansmiddelen van de uitkeringsgerechtigde heeft voorgedaan tussen de uitspraak van
de echtscheiding en het over de uitkering gewezen vonnis, ook al betreft het geen
aanzienlijke of ingrijpende wijziging.
Daar het bestreden vonnis geen acht slaat op de wijziging in de toestand van
verweerster op grond dat "het niet bewezen is dat de inkomsten en mogelijkheden van [verweerster] ingrijpend zijn gewijzigd sedert 1994", verantwoordt het
zijn beslissing niet naar recht.
Het onderdeel is gegrond.
De overige grieven
Er bestaan geen gronden tot onderzoek van het tweede onderdeel van het middel dat niet tot ruimere cassatie kan leiden.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis, behalve in zoverre dat vonnis het hoger beroep ontvankelijk verklaart.
Beveelt dat van het arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde vonnis.
Houdt de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel, zitting houdend in hoger beroep.
26 mei 2006 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Echement, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Genicot, advocaat-generaal – Advocaten: mrs.
Oosterbosch en van Ommeslaghe.

Nr. 292
1° KAMER - 26 mei 2006

1º PREJUDICIEEL GESCHIL - ARBITRAGEHOF - HOF VAN CASSATIE - VERPLICHTING ONDERSCHEID - VERSCHILLENDE JURIDISCHE TOESTAND - HUUR - HOOFDVERBLIJFPLAATS ECHTGENOTEN SAMEN TITULARIS - ECHTGENOOT ALLEEN TITULARIS VAN DE HUUROVEREENKOMST
2º GRONDWETTELIJK HOF - PREJUDICIEEL GESCHIL - HOF VAN CASSATIE - VERPLICHTING
- ONDERSCHEID - VERSCHILLENDE JURIDISCHE TOESTAND - HUUR - HOOFDVERBLIJFPLAATS ECHTGENOTEN SAMEN TITULARIS - ECHTGENOOT ALLEEN TITULARIS
3º CASSATIEMIDDELEN — BURGERLIJKE ZAKEN — ALLERLEI - PREJUDICIEEL
GESCHIL - ARBITRAGEHOF - HOF VAN CASSATIE - VERPLICHTING - ONDERSCHEID VERSCHILLENDE JURIDISCHE TOESTAND - HUUR - HOOFDVERBLIJFPLAATS - ECHTGENOTEN SAMEN
TITULARIS - ECHTGENOOT ALLEEN TITULARIS
4º HUUR VAN GOEDEREN — ALLERLEI - HOOFDVERBLIJFPLAATS - ECHTGENOTEN
SAMEN TITULARIS - ECHTGENOOT ALLEEN TITULARIS - ONDERSCHEID - VERSCHILLENDE JURIDISCHE
TOESTAND - PREJUDICIEEL GESCHIL - ARBITRAGEHOF - HOF VAN CASSATIE - VERPLICHTING
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1º, 2º, 3º en 4º Het Hof van cassatie dient geen vraag, die tot staving van de grief van
schending van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet wordt voorgesteld, aan het
Arbitragehof te stellen, wanneer het middel geen onderscheid aanklaagt dat wordt
gemaakt tussen verschillende rechtsonderhorigen of categorieën van rechtsonderhorigen
die zich in dezelfde juridische toestand bevinden maar wel tussen hen die zich in een
andere juridische toestand bevinden, met name tussen, enerzijds, echtgenoten waarvan
slechts één titularis van de huurovereenkomst van het goed dat als hoofdverblijfplaats
van het gezin dient, en, anderzijds, echtgenoten die samen titularis zijn van die
huurovereenkomst. (Art. 26, §1, 3°, Bijzondere Wet Arbitragehof)
(C. e.a. T. L.)

ARREST (vertaling)
(A.R. C.05.0150.F)

I. Rechtspleging voor het Hof
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis, op 8 december 2004 in hoger
beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Nijvel.
Afdelingsvoorzitter Philippe Echement heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddelen
De eisers voeren in hun verzoekschrift één middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
de artikelen 10 en 11 van de Grondwet;
artikel 215, §§1 en 2, en, voor zoveel als nodig, 4, van het Burgerlijk Wetboek;
de artikelen 12.3 en 12.8 van de wet van 4 november 1969 ingevoegd in het
Burgerlijk Wetboek en houdende de regels betreffende de pacht in het bijzonder,
gewijzigd bij de wet van 7 november 1988;
artikel 26, §2, van de bijzondere wet op het Arbitragehof, gewijzigd bij de bijzondere wet van 9 maart 2003;
artikel 1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek;
algemeen beginsel van de eerbiediging van het recht van verdediging.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden vonnis bevestigt het beroepen vonnis en zegt dat verweersters
rechtsvordering ontvankelijk en gegrond is en dat de opzegging die op 19 juli
2001 aan eiser is gedaan goed en geldig is, op grond van alle redenen die hier geacht worden te zijn weergegeven en inzonderheid op grond van de overweging
"dat het vaststaat dat (eiser) op het ogenblik van zijn huwelijk met (eiseres) in
1981 de enige titularis was van de bewuste pachtovereenkomst en dat de litigieuze opzegging niet aan (eiseres) ter kennis is gebracht; dat er geen enkele wettelijke grondslag is om te stellen dat de regelmatigheid van die opzegging niet voor
het eerst in hoger beroep kan worden betwist; dat met betrekking tot dat geschil,
artikel 251 van het Burgerlijk Wetboek, dat bepaalt dat het recht op de huur van
het onroerend goed dat een der echtgenoten gehuurd heeft, zelfs voor het huwelijk, en dat het gezin geheel of gedeeltelijk tot voornaamste woning dient, aan
beide echtgenoten gezamenlijk behoort, niettegenstaande enige hiermede strijdi-
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ge overeenkomst, en dat met name bepaalt dat de opzeggingen 'aan elk der echtgenoten afzonderlijk' ter kennis moeten worden gebracht, evenwel vermeldt dat
die bepalingen 'niet van toepassing zijn op handelshuurovereenkomsten, noch op
pachtcontracten'; dat in die omstandigheden (eiseres) louter door haar huwelijk
geen pachter werd met alle aan de bewuste pachtovereenkomst verbonden rechten en verplichtingen (...); dat moet worden geoordeeld dat die hoedanigheid
evenwel in onderling overleg kan worden toegekend aan een nieuwe medepachter tijdens de pachtovereenkomst, gelet op de wettelijke mogelijkheid om die
pacht met toestemming van de verpachter geheel of gedeeltelijk over te dragen;
dat te dezen geen enkele geschreven pachtovereenkomst of overeenkomst van
pachtoverdracht wordt overgelegd ten bewijze dat (eiseres) de aangevoerde hoedanigheid van pachter zou bezitten; dat artikel 3 van de Pachtwet bepaalt dat bij
ontstentenis van een dergelijk geschrift, of wanneer een anders geformuleerd geschrift bestaat, degene die een landeigendom exploiteert het bewijs kan leveren
van het bestaan van een pacht en van de pachtvoorwaarden door alle middelen,
met inbegrip van getuigen en vermoedens; dat dienaangaande moet worden overwogen dat het bewijs van een pachtovereenkomst kan worden afgeleid uit feitelijke omstandigheden, die aantonen dat de betrokken partijen de wezenlijke verplichtingen hebben uitgevoerd van een dergelijke pacht die, volgens artikel 1, 1°,
van de Pachtwet impliceert, dat het gepachte goed door de pachter hoofdzakelijk
gebruikt wordt voor zijn landbouwbedrijf; dat een dergelijke vaststaande pachtovereenkomst voor de uitbreiding van de rechten en verplichtingen ervan tot derden, zoals de echtgenoot van de pachter, zodat het goed door twee pachters samen wordt gepacht, bovendien een vaststaande akkoord tussen alle betrokken
partijen impliceert; dat in die omstandigheden en bij ontstentenis van een geschrift, het toekennen van de hoedanigheid van pachter aan (eiseres) impliceert
dat wordt aangetoond dat zij persoonlijk het goed exploiteert en dat de partijen
akkoord gaan om haar in die pachtovereenkomst als pachter te erkennen; dat in
die zin kan worden vastgesteld dat de (eisers) in 1982 samen een krediet voor de
aankoop van een tractor hebben aangegaan; dat de genoemde echtgenoten op 20
januari 1990 ook samen een pachtovereenkomst hebben gesloten voor een totale
oppervlakte van meer dan 5 hectaren grond; dat de vader van (verweerster), die
toen verpachter was, verschillende aanvragen tot betaling van de pachtprijs aan
de beide betrokken echtgenoten heeft gestuurd; dat met uitzondering van de ondertekening van leveringsdocumenten, geen enkel stuk evenwel aangeeft hoe de
echtgenote van (eiser), die licentiate in de rechten is, sedert hun huwelijk in 1981
precies aan de betrokken landbouwexploitatie deelneemt; dat er geen enkel bewijs is dat die echtgenote (eiseres) een bepaalde landbouwactiviteit uitoefent, terwijl het wel waarschijnlijk is dat zij aan die activiteit deelneemt op het gebied
van de administratie en het onderhoud; dat, hoe dan ook, uit de hoedanigheid van
meewerkende echtgenoot alleen geen persoonlijke exploitatie van het goed kan
worden afgeleid; dat gelet op de feitelijke en juridische werkelijkheid van een
gehuwd koppel, de omstandigheid dat beide echtgenoten sinds hun huwelijk samen aan de hoevewerkzaamheden deelnemen en dat de aanvragen tot betaling
van de pachtprijs aan beide echtgenoten samen zijn gericht, onder de benaming
'de Heer en Mevrouw C. Knockaert', evenmin volstaat om met zekerheid aan te
tonen dat de hoedanigheid van medecontractant van de ene echtgenoot wordt uit-
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gebreid tot de andere; dat er dienaangaande geen aanwijzingen zijn dat (eiser)
ten voordele van zijn echtgenote afstand heeft gedaan van zijn recht om alleen te
kunnen beschikken over de rechten uit de bewuste pachtovereenkomst; dat integendeel uit een notariële akte van 26 februari 1990 blijkt dat de betrokken echtgenoten onder een stelsel van volledige scheiding van goederen zijn gehuwd; dat
(eiser) zelf een verklaring bij de P.A.C. uit 2001 overlegt die alleen in zijn naam
is gedaan en waarin de naam van zijn echtgenote niet wordt vermeld; dat dienaangaande moet wordt vastgesteld dat, met toepassing van de artikelen 216 en
217 van het Burgerlijk Wetboek, en behoudens beroep,'iedere echtgenoot het
recht heeft een beroep uit te oefenen zonder de instemming van de andere echtgenoot', dat 'iedere echtgenoot zijn inkomsten alleen ontvangt' en dat hij, zelfs al
moet hij ze bij voorrang aan zijn bijdrage in de lasten van het huwelijk besteden,
'het overschot kan besteden voor de aanschaf van goederen in zoverre dit verantwoord is voor de uitoefening van zijn beroep; die goederen staan uitsluitend onder zijn bestuur'; dat in feite moet worden vastgesteld dat (eiseres) voor de eerste
rechter niet is tussengekomen als pachter en dat (eiser) zelf die hoedanigheid
evenmin heeft aangevoerd om de regelmatigheid te betwisten van de litigieuze
opzegging die alleen aan hem werd gedaan; dat in het licht van al die omstandigheden niet is aangetoond dat de landbouwexploitatie van (eiser) in gemeenschap
werd gebracht, en evenmin dat de betwiste pacht tot zijn echtgenote werd uitgebreid zodat zij medepachter is geworden; dat de (eisers) in die omstandigheden
tevergeefs de regelmatigheid betwisten van de litigieuze opzegging gelet op het
voorschrift van artikel 12.3 van de Pachtwet dat vereist dat indien verscheidene
pachters het goed gemeenschappelijk pachten, van de opzegging kennis moet gegeven worden aan al degenen die het goed exploiteren, wat ten deze niet het geval is; dat de (eisers) evenwel van mening zijn dat de betwiste opzegging toch ter
kennis van beide echtgenoten had moeten worden gebracht met toepassing van
het tweede lid van artikel 215, §2, van het Burgerlijk Wetboek en dat in dat verband een verschillende behandeling bij de bescherming van de gezinswoning in
geval van pacht niet verantwoord is, zodat zij in voorkomend geval vragen dat
aan het Arbitragehof een prejudiciële vraag wordt gesteld in zoverre de betrokken wetsbepalingen 'geenszins de kennisgeving van de opzegging aan de echtgenoten afzonderlijk vereisen, zelfs niet in de onderstelling dat een gebouw dat als
hoofdverblijfplaats voor de exploitant en zijn gezin dient tot de pachtovereenkomst behoort'; dat dienaangaande onmiddellijk erop moet worden gewezen dat
de algemene wettelijke verplichting dat de opzegging afzonderlijk ter kennis van
de echtgenoten moet worden gebracht, volgens artikel 215 van het Burgerlijk
Wetboek alleen geldt voor een huurovereenkomst waarvan het recht aan beide
echtgenoten gezamenlijk toebehoort met toepassing van het eerste lid van dat artikel en dus ten aanzien van twee echtgenoten die beiden als medehuurders worden beschouwd; dat het hoofdzakelijk professioneel karakter van een pachtovereenkomst waarin de huisvesting van de pachter niet de voornaamste doelstelling
is en voor een landbouwactiviteit waarmee de mede-echtgenoot helemaal niets te
maken kan hebben, duidelijk volstaat om een behandeling te verantwoorden die
verschilt van het gemene recht dat van toepassing is op de huurovereenkomst
voor de hoofdverblijfplaats van de huurder, in zoverre die gezamenlijk aan de
echtgenoten toebehoort niettegenstaande elke andersluidende overeenkomst, met
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toepassing van artikel 215, §2, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek; dat met
toepassing van artikel 26, §2, derde lid, 3°, van de bijzondere wet van 6 januari
1989 op het Arbitragehof, dienaangaande geen enkele prejudiciële vraag gerechtvaardigd is; dat de (eisers) ten deze overigens niet vragen dat een prejudiciële
vraag zou worden gesteld met betrekking tot het recht op de pachtovereenkomst
waarop de echtgenoot van de pachter in een pachtovereenkomst geen aanspraak
kan maken wegens de uitsluiting die is bepaald in het vierde lid van artikel 215,
§2, van het Burgerlijk Wetboek, maar een dergelijke vraag slechts op een meer
specifieke manier wensen gesteld te zien aangezien zij blijkbaar van oordeel zijn
dat er een wettelijke bescherming van de gezinswoning zou bestaan die in het algemeen vereist dat de opzegging moet worden ter kennis gebracht van de echtgenoten afzonderlijk wanneer het gehuurde goed een gebouw omvat dat als hoofdverblijfplaats dient voor de huurder en zijn gezin, niet alleen wanneer de huurovereenkomst hetzij contractueel, hetzij met toepassing van artikel 215 van het
Burgerlijk Wetboek of van een andere wetsbepaling, aan beide echtgenoten toebehoort, wat hier niet het geval is, maar ook wanneer de echtgenoot geen medehuurder is; dat (verweerster) dienaangaande terecht opmerkt dat "rechtens vanzelfsprekend een opzegging alleen gericht moet zijn aan de medecontractant, met
uitsluiting van elke derde" (...), dat met betrekking tot het ontbreken van kennisgeving aan een echtgenoot die geen huurder is, erop dient te worden gewezen dat
een dergelijke kennisgeving te zijnen aanzien geen contractuele uitwerking zou
hebben, aangezien zij betrekking zou hebben op een huurovereenkomst die contractueel enkel verbindend is voor haar echtgenoot, maar enkel tot doel zou hebben die echtgenoot, die geen huurder is, op de hoogte te brengen van een juridisch feit zodat hij zijn eventuele rechten en belangen kan doen gelden; dat de
onregelmatigheid in die omstandigheden als louter vormelijk zou kunnen worden
beschouwd als de echtgenoot die geen huurder is van de bewuste kennisgeving
op een andere wijze op de hoogte wordt gebracht en zou rekening moeten worden gehouden met artikel 12.8 van de Pachtwet, waarin wordt bepaald dat 'een
opzegging die naar de vorm onregelmatig verklaard zou moeten worden, door de
rechter toch geldig kan worden verklaard indien de betrokken onregelmatigheid
geen twijfel kan doen rijzen over de aard of de ernst van de opzegging door de
pachter, noch over de identiteit van de persoon in wiens voordeel de opzegging
wordt verricht', wat niet wordt betwist; dat dienaangaande moet worden vastgesteld dat de niet uit de echt gescheiden echtgenote van (eiser) nooit heeft aangevoerd dat zij niet was ingelicht en dat zij thans door haar vrijwillige tussenkomst
haar rechten of belangen verdedigt en niet beweert dat zij niet onmiddellijk op de
hoogte was van de kennisgeving die aan haar echtgenoot werd gedaan noch van
de daaraan voorafgaande informele stappen; dat de formele onregelmatigheid alleen, te weten het ontbreken van kennisgeving ter informatie, bijgevolg in dit geval de litigieuze geldigverklaring niet in de weg kan staan; dat in die omstandigheden, zelfs een positief antwoord op de voorgestelde prejudiciële vraag in dit
geval geen invloed zou hebben op de geldigheid van de litigieuze opzegging met
betrekking tot de eventueel aldus vastgestelde onregelmatigheid; dat (verweerster) dienaangaande terecht van mening is dat de prejudiciële vraag van de (eisers) 'niet ter zake dienend is doordat de oplossing van het geschil niet afhangt
van het eventuele antwoord van het Arbitragehof' (...); dat derhalve volgens arti-
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kel 26, §2, derde lid, 2°, van de bijzondere wet van 6 januari 1989, in die omstandigheden geen prejudiciële vraag aan het Arbitragehof dient te worden gesteld".
Grieven
Eerste onderdeel
Artikel 215, §2, van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat het recht op de huur
van het onroerend goed dat een der echtgenoten gehuurd heeft, zelfs voor het huwelijk, en dat het gezin geheel of gedeeltelijk tot voornaamste woning dient, aan
beide echtgenoten gezamenlijk behoort, niettegenstaande enige hiermede strijdige overeenkomst (eerste lid) en zegt dat de opzeggingen betreffende die huur
moeten betekend worden aan elk der echtgenoten afzonderlijk (tweede lid). Die
bepalingen zijn evenwel niet van toepassing op pachtcontracten (vierde lid).
Artikel 12.3 van de Pachtwet van 4 november 1969 bepaalt dat indien verscheidene pachters het goed gemeenschappelijk pachten, van de opzegging kennis moet gegeven worden aan al degenen die het goed exploiteren.
Artikel 12.8, tweede lid, van de Pachtwet van 4 november 1969 bepaalt dat
een opzegging die naar de vorm onregelmatig verklaard zou moeten worden,
door de rechter toch geldig kan worden verklaard indien de betrokken onregelmatigheid geen twijfel kan doen rijzen over de aard of de ernst van de opzegging
door de pachter, noch over de identiteit van de persoon in wiens voordeel de opzegging wordt verricht.
De samenhang van die artikelen wijst op een verschillende behandeling met
betrekking tot de bescherming van de hoofdverblijfplaats van de huurder en zijn
echtgenote naargelang die woning valt onder toepassing van een pachtovereenkomst dan wel van een huurovereenkomst voor een hoofdverblijfplaats waarop
de Pachtwet niet van toepassing is. Een dergelijk onderscheid, ook al betreft het
categorieën van personen die objectief verschillend zijn, berust op geen objectief
criterium en is niet redelijk verantwoord.
De eisers hebben beiden hun woonplaats in de gehuurde woning, zoals met
name blijkt uit de procedurestukken waarop het Hof vermag acht te slaan. Zij
hebben in hun laatste aanvullende en samenvattende conclusie die aan de appelrechters zijn voorgelegd, bevestigd dat de gehuurde woning hun gemeenschappelijke hoofdverblijfplaats is en die omstandigheid, die als dusdanig door het bestreden vonnis niet wordt betwist, tot staving van hun verzoek tot prejudiciële
vraag aangevoerd.
Daaruit volgt dat het bestreden vonnis, door te oordelen, enerzijds, dat de algemene wettelijke verplichting om aan de echtgenoten afzonderlijk kennis te geven
van de opzegging, krachtens artikel 215, §2, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek, alleen geldt voor een huurovereenkomst voor de hoofdverblijfplaats van de
echtgenoten waarvan het recht krachtens de eerste paragraaf van die bepaling gezamenlijk aan beide echtgenoten toebehoort en dat die verplichting uitgesloten
wordt door artikel 215, §2, vierde lid, van hetzelfde wetboek voor echtgenoten
die een hoofdverblijfplaats betrekken die onder toepassing valt van de Pachtwet,
en, anderzijds, dat in het kader van een pachtovereenkomst de louter vormelijke
onregelmatigheid die erin zou bestaan dat er geen kennisgeving ten titel van in-
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formatie is gegeven aan de echtgenoot die geen huurder is, de geldigverklaring
krachtens artikel 12.8 van de Pachtwet van 4 november 1969 niet kan beletten,
uitwerking verleent aan wetsbepalingen die discriminerend zijn voor een pachter
en zijn echtgenote ten aanzien van een gewone huurder en diens echtgenote, en
bijgevolg de artikelen 10 en 11 van de Grondwet schendt, en voor zoveel als nodig, artikel 12.3 van de Pachtwet van 4 november 1969.
De grief berust aldus op de onverenigbaarheid van de door het bestreden vonnis toegepaste wetsbepalingen met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet. Bijgevolg hoort het Hof van Cassatie zijn uitspraak op te schorten tot het Arbitragehof heeft geantwoord op de volgende prejudiciële vraag, die met toepassing van
artikel 26, §2, van de bijzondere wet van 6 januari 1989, gewijzigd bij de bijzondere wet van 9 maart 2003, op het Arbitragehof is gesteld:
"Schenden de artikelen 215, §2, van het Burgerlijk Wetboek, inzonderheid het
vierde lid, en 12.3 en 12.8 van de wet van 4 november 1969, ingevoegd in het
Burgerlijk Wetboek en houdende de regels betreffende de pacht in het bijzonder,
gewijzigd bij de wet van 7 november 1988, de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, doordat ze de verpachter, in het geval van een pachtovereenkomst, vrijstellen van de verplichting om ook aan diens echtgenote daarvan kennis te geven, en
aldus een verschillende behandeling inzake de bescherming van de gezinswoning
instellen tussen, enerzijds, de pachter en zijn echtgenote, waaraan de verpachter
geen afzonderlijke kennisgeving moet doen van de opzegging, en, anderzijds, de
echtgenoten waarvan één van beide titularis is van een huurovereenkomst voor
een hoofdverblijfplaats en waaraan, krachtens artikel 215, §2, eerste en tweede
lid, van het Burgerlijk Wetboek, de verhuurder aan elk afzonderlijk kennis moet
geven van de opzegging?"
(...)
III. Beslissing van het Hof
Eerste onderdeel
Artikel 215, §2, van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat het recht op de huur
van het onroerend goed dat een der echtgenoten gehuurd heeft, zelfs voor het huwelijk, en dat het gezin geheel of gedeeltelijk tot voornaamste woning dient, aan
beide echtgenoten gezamenlijk behoort, niettegenstaande enige hiermede strijdige overeenkomst dat de opzeggingen, kennisgevingen en exploten betreffende
die huur gezonden of betekend moeten worden aan elk der echtgenoten afzonderlijk of uitgaan van beide echtgenoten gezamenlijk en dat die bepalingen niet van
toepassing zijn op handelshuurovereenkomsten, noch op pachtcontracten.
Artikel 12.3 van de Pachtwet bepaalt dat indien verscheidene pachters het
goed gemeenschappelijk pachten, van de opzegging kennis moet gegeven worden aan al degenen die het goed exploiteren.
Ingevolge artikel 12.8, tweede lid, van de voornoemde wet, kan een opzegging
die naar de vorm onregelmatig verklaard zou moeten worden, door de rechter
toch geldig worden verklaard indien de betrokken onregelmatigheid geen twijfel
kan doen rijzen over de aard of de ernst van de opzegging door de pachter, noch
over de identiteit van de persoon in wiens voordeel de opzegging wordt verricht.
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Het middel klaagt een verschillende behandeling aan met betrekking tot de bescherming van de hoofdverblijfplaats van de pachter en zijn echtgenote naargelang die woning onder toepassing valt van een pachtovereenkomst dan wel van
een huurovereenkomst voor een hoofdverblijfplaats die niet onder toepassing van
de Pachtwet valt. Het voert aan dat de voormelde wetsbepalingen onverenigbaar
zijn met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet en stelt het Hof voor een prejudiciële vraag te stellen aan het Arbitragehof over de verschillende behandeling inzake de bescherming van de gezinswoning tussen enerzijds, de pachter en zijn
echtgenoot, waaraan de verpachter niet elk afzonderlijk kennis moet geven van
de opzegging, en, anderzijds, de echtgenoten waarvan één titularis is van een
huurovereenkomst voor een hoofdverblijfplaats en waaraan de verhuurder elk afzonderlijk kennis moet geven van de opzegging.
Het middel klaagt geen onderscheid aan dat wordt gemaakt tussen verschillende rechtsonderhorigen of categorieën van rechtsonderhorigen die zich in dezelfde
juridische toestand bevinden, maar wel het onderscheid tussen, enerzijds, echtgenoten waarvan slecht één titularis is van de huurovereenkomst en, anderzijds,
echtgenoten die samen titularis zijn van die huurovereenkomst en die zich bijgevolg niet in dezelfde juridische toestand bevinden.
Daaruit volgt dat de vraag die de eisers tot staving van hun grief van schending
van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet voorstellen, niet aan het Arbitragehof
dient te worden gesteld.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
(...)
Dictum
Het Hof,
Verwerpt de voorziening.
Veroordeelt de eisers in de kosten.
26 mei 2006 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Echement, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Genicot, advocaat-generaal – Advocaten: mrs.
Mahieu en Simont.

Nr. 293
1° KAMER - 26 mei 2006

1º OVEREENKOMST — RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN —
ALLERLEI - VORMVEREISTEN - NIET-NALEVING - CONTRACT TOT REISORGANISATIE - CONTRACT
TOT REISBEMIDDELING - GEVOLG - BEOORDELING
2º OVEREENKOMST — RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN —
TUSSEN PARTIJEN - CONTRACT TOT REISORGANISATIE - CONTRACT TOT REISBEMIDDELING VORMVEREISTEN - NIET-NALEVING - GEVOLG - BEOORDELING
1º en 2º De vormvereisten die zijn voorgeschreven bij de artikelen 9 en 23, §§1 en 2, van
de wet van 16 februari 1994 tot regeling van het contract tot reisorganisatie en
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reisbemiddeling strekken tot bescherming van de belangen van de reiziger en de nietnaleving hiervan kan leiden tot betrekkelijke nietigheid die de rechter beoordeelt met
inachtneming van de zwaarwichtigheid van de aantasting van die belangen. (Artt. 9 en
23, §§1 en 2, Wet 16 feb. 1994)
(EAGLE TRAVEL nv T. V. e.a.)

ARREST (vertaling)
(A.R. C.05.0378.F)

I. Rechtspleging voor het Hof
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, dat op 8 maart 2005 is gewezen
door het Hof van Beroep te Brussel.
Raadsheer Christine Matray heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddelen
Eiseres voert een middel aan:
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 9 en 23 van de wet van 16 februari 1994 tot regeling van het contract tot reisorganisatie en reisbemiddeling;
- de artikelen 1108, 1984 en 1985 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
In het arrest van 8 maart 2005 verklaart het Hof van Beroep te Brussel het
hoofdberoep en het incidenteel hoger beroep alsook de nieuwe vordering van eiseres ontvankelijk, verklaart alleen het hoofdberoep gedeeltelijk gegrond en vernietigt bijgevolg het beroepen vonnis, behalve in zoverre het de vorderingen ontvankelijk verklaart en de kosten begroot. In zijn nieuwe uitspraak verklaart het
hof van beroep de oorspronkelijke vordering van de verweerders gedeeltelijk gegrond, verwerpt het de tegenvordering van eiseres, veroordeelt laatstgenoemde
om aan de verweerders het bedrag van 1.487,40 euro, vermeerderd met de moratoire interest tegen de wettelijke rentevoet met ingang van 26 maart 1999, te betalen en veroordeelt haar in de kosten van beide instanties, onder meer op de volgende, hierna weergegeven gronden:
"De (verweerders) betogen dat er tussen hen zelf en (eiseres) een rechtsgeldig
contract is gesloten, op grond dat laatstgenoemde, die optrad als reisbemiddelaar,
de bepalingen van de wet van 16 februari 1994 tot regeling van het contract tot
reisorganisatie en reisbemiddeling niet heeft nageleefd; zij voeren in het bijzonder aan dat [eiseres] de plicht had een schriftelijk contract op te maken waarin de
bij artikel 23 van de wet van 16 februari 1994 opgelegde vermeldingen waren
opgenomen; zij beroepen zich tevens op artikel 9 van de wet die de afgifte van
een bestelbon oplegt;
(Eiseres) antwoordt hierop dat de opmaak van een schriftelijk contract slechts
een formaliteit 'ad probationem' is en dat het bestaan van een contract in casu
blijkt uit de storting van het voorschot, gevolgd van de brief van de [verweerders] van 25 februari 1999 waarbij zij het contract verbreken;
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Artikel 9 van de wet van 16 februari 1994, dat handelt over de totstandkoming
van het contract tot reisorganisatie, luidt als volgt :
'Bij het boeken van de reis zijn de reisbemiddelaar of de reisorganisator ertoe
gehouden een bestelbon aan de reiziger te overhandigen conform de wet van 14
juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming
van de consument. Het contract tot reisorganisatie ontstaat op het ogenblik dat de
reziger, al dan niet via de namens de reisorganisator optredende reisbemiddelaar,
van de reisorganisator de schriftelijke bevestiging van de geboekte reis ontvangt.
Wijkt de inhoud van de bestelbon af van die van de reisbevestiging of gebeurt
de bevestiging niet binnen uiterlijk 21 dagen na de ondertekening van de bestelbon, dan mag de reiziger ervan uitgaan dat de reis niet werd geboekt en heeft de
reiziger recht op de terugbetaling van het voorschot';
Artikel 23 dat handelt over de totstandkoming van het contract tot reisbemiddeling luidt als volgt :
§1. Voor elke verkoop door een reisbemiddelaar van een reis- en/of verblijfprestatie of andere prestatie moet een overeenkomst worden opgesteld, tenzij het
uitsluitend vervoerbiljetten betreft.
De reisbemiddelaar moet een exemplaar van het contract aan de reiziger overhandigen.
§2. Dit contract vermeldt ten minste:
(...)
§4. Wanneer het contract tot reisbemiddeling betrekking heeft op een contract
tot reisorganisatie, valt het onder de toepassing van de artikelen 9 en 10; benevens de naam en het adres van de reisorganisator worden dan ook de naam en het
adres van de reisbemiddelaar en zijn optreden namens de reisorganisator vermeld';
Artikel 3 van de wet bepaalt dat '[onverminderd de bepalingen van de artikelen
19 en 28] elk met deze wet of haar uitvoeringsbesluiten strijdig beding nietig is,
voor zover het ertoe strekt de rechten van de reiziger te beperken of zijn verplichtingen te verzwaren';
Op die bepalingen zijn tevens straffen gesteld (artikel 33 van de wet);
Ten onrechte voert (eiseres) aan dat de wet van 16 februari 1994 de totstandkoming van de overeenkomst aan geen vormvereisten onderwerpt en dat het geschreven stuk dat, in beginsel, moet worden opgemaakt en waarvan een exemplaar aan de reiziger moet worden overhandigd, slechts dient als bewijs van de
boeking;
Artikel 23 legt aan de reisbemiddelaar de verplichting op om een contract op te
stellen waarvan aan de reiziger een exemplaar moet worden overhandigd, dat een
aantal vermeldingen bevat die dienen om de aan de reiziger aangeboden diensten
en de omvang van zijn rechten en verplichtingen nauwkeurig te omschrijven;
Artikel 9 legt hem de verplichting op om, wanneer hij een voorschot int, een
bestelbon op te maken die eveneens een aantal vermeldingen moet bevatten;
Die bepalingen leggen voor de totstandkoming van het contract striktere vor-
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men op en strekken tot bescherming van de toestemming van de consument;
Indien ze niet worden nageleefd, is het contract nietig (...);
(Eiseres) heeft in casu geen enkel geschrift opgemaakt buiten het ontvangstbewijs dat zij aan de (verweerders) heeft overhandigd bij de betaling van het voorschot en dat geen van de bij de wet voorgeschreven vermeldingen bevat;
Het contract is bijgevolg nietig en de (verweerders) hebben recht op de terugbetaling van hun voorschot, naast de interesten met ingang van hun ingebrekestelling, terwijl de tegenvordering van (eiseres) niet kan worden aangenomen".
Grieven
1. Artikel 9 van de wet van 16 februari 1994 tot regeling van het contract tot
reisorganisatie en reisbemiddeling, dat handelt over de totstandkoming van het
contract, luidt als volgt :
"Bij het boeken van de reis zijn de reisbemiddelaar of de reisorganisator ertoe
gehouden een bestelbon aan de reiziger te overhandigen conform de wet van 14
juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming
van de consument. Het contract tot reisorganisatie ontstaat op het ogenblik dat de
reiziger, al dan niet via de namens de reisorganisator optredende reisbemiddelaar, van de reisorganisator de schriftelijke bevestiging van de geboekte reis ontvangt.
Wijkt de inhoud van de bestelbon af van die van de reisbevestiging of gebeurt
de bevestiging niet binnen uiterlijk 21 dagen na de ondertekening van de bestelbon, dan mag de reiziger ervan uitgaan dat de reis niet werd geboekt en heeft de
reiziger recht op de onmiddellijke terugbetaling van alle reeds betaalde bedragen".
Artikel 23 van bovenvermelde wet vermeldt het volgende :
§1. Voor elke verkoop door een reisbemiddelaar van een reis- en/of verblijfprestatie of andere prestatie moet een reisovereenkomst worden opgesteld, tenzij
het uitsluitend vervoerbiljetten betreft.
De reisbemiddelaar moet een exemplaar van het contract aan de reiziger overhandigen.
§2. Dit contract vermeldt ten minste :
(...)
§4. Wanneer het contract tot reisbemiddeling betrekking heeft op een contract
tot reisorganisatie valt het onder de toepassing van de artikelen 9 en 10; benevens de naam en het adres van de reisorganisator worden dan ook de naam en het
adres van de reisbemiddelaar en zijn optreden namens de reisorganisator vermeld".
2. In het bestreden arrest overweegt het hof van beroep dat artikel 23 aan de
reisbemiddelaar de verplichting oplegt om een contract op te stellen waarvan aan
de reiziger een exemplaar moet worden overhandigd dat een aantal vermeldingen
bevat die dienen om de aan de reiziger aangeboden diensten en de omvang van
zijn rechten en verplichtingen nauwkeurig te omschrijven, en dat artikel 9 hem
de verplichting oplegt om, wanneer hij een voorschot int, een bestelbon op te
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maken die eveneens een aantal vermeldingen moet bevatten.
Het hof [van beroep] besluit daaruit dat die bepalingen voor de totstandkoming
van de overeenkomst striktere vormen opleggen, [dat zij] strekken tot bescherming van de (toestemming van de) reiziger en dat, indien [zij] niet worden nageleefd, het contract nietig is.
Het hof van beroep stelt vast dat eiseres in casu geen enkel geschrift heeft opgemaakt en het leidt uit die vaststelling af dat het contract nietig is en dat de verweerders recht hebben op de terugbetaling van hun voorschot.
3. Voormelde wet van 16 februari 1994, artikelen 9 en 10, bepalen uitdrukkelijk wanneer en hoe het contract tot reisorganisatie tot stand komt. Het bij de wet
vereiste geschrift vormt het bewijs van de boeking. Door die vormvereisten
wordt het contract tot reisorganisatie nog geen uitdrukkelijke overeenkomst.
Artikel 23 van de wet van 16 februari 1994 handelt over het contract tot reisbemiddeling. De wet onderwerpt de totstandkoming van dat contract aan geen
enkel vormvereiste. Het contract tussen reiziger en bemiddelaar is een gewone
lastgeving die tot stand komt door de uitwisseling van de toestemmingen. Het
geschrift dat moet worden opgemaakt geldt slechts als bewijs.
Naar luid van artikel 1108 van het Burgerlijk Wetboek zijn tot de geldigheid
van een overeenkomst vier voorwaarden vereist: 1. de toestemming van de partij
die zich verbindt, 2. haar bekwaamheid om contracten aan te gaan; 3. een bepaald voorwerp als inhoud van de verbintenis en 4. een geoorloofde oorzaak van
verbintenis.
In beginsel is dus het bestaan van een geschrift niet vereist voor de geldigheid
van de overeenkomst.
Aldus kan de lastgeving of volmacht die, naar luid van artikel 1984 van het
Burgerlijk Wetboek, de handeling is waarbij een persoon aan een ander de macht
geeft om iets voor de lastgever en in zijn naam te doen, volgens de bewoordingen van artikel 1985 van het Burgerlijk Wetboek mondeling verleend worden.
De nietigheid van het contract, als sanctie wegens de schending van een voorwaarde ten aanzien van de vorm of de inhoud, moet bij wet worden voorgeschreven. Noch artikel 23, noch artikel 9 van de wet van 16 februari 1994 noch enige
andere wetsbepaling leggen trouwens een dergelijke sanctie op wanneer een
schriftelijk contract of een "reisdocument" ontbreekt.
4. Door te beslissen dat de artikelen 9 en 23 van de wet van 16 februari 1994
voor de totstandkoming van een contract tot reisbemiddeling striktere vormen
opleggen en dat het contract tot reisbemiddeling tussen eiseres en de verweerders
nietig is bij ontstentenis van een geschrift, en door op die grond de vordering van
de verweerders die ertoe strekt eiseres te veroordelen tot terugbetaling, gedeeltelijk te verwerpen en de vordering van eiseres af te wijzen, schendt het hof van
beroep derhalve de artikelen 9 en 23 van de wet van 16 februari 1994 tot regeling
van het contract tot reisorganisatie en reisbemiddeling, alsook de artikelen 1108,
1984 en 1985 van het Burgerlijk Wetboek.
III. Beslissing van het Hof
Artikel 9 van de wet van 16 februari 1994 tot regeling van het contract tot reis-
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organisatie en reisbemiddeling bepaalt dat bij het boeken van de reis de reisbemiddelaar of de reisorganisator ertoe gehouden zijn een bestelbon aan de reiziger
te overhandigen conform de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument, dat het contract tot
reisorganisatie ontstaat op het ogenblik dat de reiziger, al dan niet via de namens
de reisorganisator optredende reisbemiddelaar, van de reisorganisator de schriftelijke bevestiging van de geboekte reis ontvangt, en dat, indien de inhoud van de
bestelbon afwijkt van die van de reisbevestiging of indien de bevestiging niet gebeurt binnen uiterlijk 21 dagen na de ondertekening van de bestelbon, de reiziger
dan ervan mag uitgaan dat de reis niet werd geboekt en de reiziger recht heeft op
de onmiddellijke terugbetaling van alle reeds betaalde bedragen.
Krachtens artikel 23, §§1 en 2, van deze wet moet voor elke verkoop door een
reisbemiddelaar van een reis- en/of verblijfprestatie of andere prestatie een reisovereenkomst worden opgesteld, tenzij het uitsluitend vervoerbiljetten betreft; de
reisbemiddelaar moet een exemplaar van het contract aan de reiziger overhandigen; het contract bevat verschillende vermeldingen.
De bij die bepalingen opgelegde vormvereisten strekken tot bescherming van
de belangen van de reiziger. De niet-naleving hiervan kan leiden tot betrekkelijke nietigheid die de rechter beoordeelt met inachtneming van de zwaarwichtigheid van de aantasting van die belangen.
Door te overwegen dat de artikelen 9 en 23 van voormelde wet "voor de totstandkoming van het contract striktere vormen opleggen", dat zij "strekken tot
bescherming van de toestemming van de consument" en dat, "indien zij niet worden nageleefd, het contract nietig is", verantwoordt het arrest niet naar recht zijn
beslissing dat het contract nietig is en dat de verweerders recht hebben op terugbetaling van hun voorschot.
In zoverre is het middel gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre dat arrest de hogere beroepen en de nieuwe vordering van eiseres ontvankelijk verklaart.
Beveelt dat van het arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Bergen.
26 mei 2006 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Echement, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: mevr. Matray – Gelijkluidende conclusie van de h. Genicot, advocaat-generaal – Advocaat: mr. Geinger.
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ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING —
ZIEKTEKOSTENVERZEKERING - DADING TUSSEN RECHTHEBBENDE EN DEGENE DIE
SCHADELOOSSTELLING VERSCHULDIGD IS - GEEN INSTEMMING VANWEGE DE
VERZEKERINGSINSTELLING - AAN DE VERZEKERINGSINSTELLING NIET-TEGENSTELBARE DADING RECHTHEBBENDE AAN WIE OP GROND VAN DE DADING REEDS WERKELIJK SCHADELOOSSTELLING
WERD VERLEEND - VERZEKERINGSINSTELLING IN KENNIS GESTELD VAN DE WERKELIJKE
SCHADELOOSSTELLING IN GEMEEN RECHT - UITBETALING VAN VERDERE PRESTATIES DOOR DE
VERZEKERINGSINSTELLING - GEVOLG
Uit de tekst en de onderlinge samenhang van artikel 136, §2, eerste en derde tot zevende
lid, Ziektewet, volgt dat de rechthebbende, in de mate waarin hem, in vergelijking met de
grootte van de overeenkomstig de Ziektewet verschuldigde prestaties, reeds
schadeloosstelling is verleend, geen recht meer heeft op die prestaties en dat bijgevolg
de verzekeringsinstelling die toch nog prestaties uitbetaalt aan de rechthebbende, na
overeenkomstig artikel 136, §2, zesde lid, Ziektewet, ervan te zijn in kennis gesteld dat
de rechthebbende reeds krachtens het gemeen recht werkelijk werd schadeloosgesteld,
voor deze betaling niet meer rechtens in de plaats van de rechthebbende treedt om de
betaalde prestaties te verhalen op de aansprakelijke of zijn verzekeraar. Die vroegere
betaling kan in die omstandigheden wel aan de verzekeringsinstelling worden
tegengeworpen en het feit dat de schadeloosstelling in gemeen recht gebeurde op grond
van een dadingsovereenkomst tussen de rechthebbende en degene die
schadeloosstelling is verschuldigd, waarmee de verzekeringsinstelling niet heeft
ingestemd, zodat deze dadingsovereenkomst haar niet kan worden tegengeworpen, doet
hieraan geen afbreuk1.
(FORTIS CORPORATE INSURANCE nv, vennootschap naar Nederlands recht T. NATIONAAL VERBOND VAN
SOCIALISTISCHE MUTUALITEITEN)

ARREST
(A.R. C.05.0253.N)

I. Rechtspleging voor het Hof
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 11 januari 2005 in hoger beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Tongeren.
De zaak is bij beschikking van de voorzitter van 25 april 2006 verwezen naar
de derde kamer.
Afdelingsvoorzitter Robert Boes heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddel
De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet;
artikel 780, eerste lid, 3°, van het Gerechtelijk Wetboek;
artikel 136, §2, van de op 14 juli 1994 gecoördineerde wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen,
de artikelen 70, §2, zoals van kracht vóór de wijziging bij wet van 30 decem1 Zie Cass., 19 dec. 1988, A.R. 6350, nr. 233; 8 feb. 1990, A.R. 8522, nr. 354; 24 okt. 2001, A.R.
P.01.1144.F, nr. 570; B. LIETAERT, "Geen recht op geneeskundige zorg na een dading met de
aansprakelijkheidsverzekeraar", T.A.V.W., 1997, p. 25, nr. 15.
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ber 1988 en dit in zijn versie van kracht zowel vóór als na de wijziging bij koninklijk besluit nr. 19 van 4 december 1978, en 76quater, §2, van de wet van 9
augustus 1963 tot instelling en organisatie van een regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, vóór de coördinatie ervan bij koninklijk besluit van 14 juli 1994.
Aangevochten beslissing
De Rechtbank van Eerste Aanleg te Tongeren verklaart eiseres' hoger beroep
ongegrond en veroordeelt derhalve eiseres in het aangevochten vonnis van 11 januari 2005, met bevestiging van het vonnis gewezen door de Politierechtbank te
Tongeren, afdeling Tongeren, op 14 januari 2002, tot betaling aan verweerder
van een bedrag van 5.396,25 euro, te vermeerderen met de vergoedende interest
vanaf 28 juni 1996 en de gerechtelijke interest.
De rechtbank stoelt deze beslissing op volgende motieven:
"Omtrent de gegrondheid van de vordering zoals ingesteld door (verweerder
tav eiseres).
(Eiseres) (...) houd(t) voor dat de tegen (haar) ingestelde vordering ongegrond
is.
De vordering heeft betrekking op de door (verweerder) betaalde kosten aan (de
heer V.), voor een nieuwe beenprothese op 28 juni 1996.
(Eiseres) grond(t) (haar) verweer hiervoor op een dadingsovereenkomst afgesloten tussen (eiseres en de heer V.) op 20 juli 1993 waarbij aan (de heer V.) een
bedrag werd uitbetaald door (eiseres) groot 24.795,43 euro, en waarbij (de heer
V.) definitief afstand doet van iedere latere tussenkomst van de mutualiteit (verweerder) en dit vanaf de aanvaarding van de overeenkomst van dading.
Vaststaat - en dit wordt door geen enkele partij betwist - dat (verweerder) geen
partij was bij de dading, noch erbij aanwezig was. Zij wordt van de dading in
kennis gesteld nadat deze ondertekend en uitgevoerd werd, middels aangetekende brief van 27 augustus 1993, en dit door (eiseres).
Terecht stelt de eerste rechter dat deze dadingsovereenkomst niet tegenstelbaar
is tegen (verweerder), gezien deze met de dading en de inhoud ervan, geen instemming verleend heeft.
Op 28 juni 1996 betaalt (verweerder) aan (de heer V.) een bedrag uit groot
5.396,25 euro, wegens vervanging beenprothese.
(Verweerder) treedt hierdoor in de plaats van de rechthebbende (de heer V.) op
de toegekende prestaties.
Verder staat het vast dat niet betwist wordt dat de door (verweerder) gevorderde kosten betrekking hebben (op) de vervanging van een beenprothese in oorzakelijk verband met het verkeersongeval van 19 maart 1977. Kosten die overigens
cijfermatig niet betwist worden.
Het beroep van (eiseres) tegen dit onderdeel van het vonnis is dan ook ongegrond" (vonnis, pp. 5-6).
De eerste rechter, naar wie het bestreden vonnis verwijst, overwoog terzake in
het vonnis a quo (pp. 4-5) als volgt:
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"Luidens artikel 136 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen van 14 juli 1994 treedt de verzekeringsinstelling rechtens in de plaats van (de) rechthebbende tot het geheel van de sommen die in gemeen recht verschuldigd zijn. De overeenkomst die tot stand is gekomen tussen de rechthebbende (de heer V.) en diegene die schadeloosstelling
verschuldigd is, kan niet tegen de verzekeringsinstelling worden aangevoerd
zonder haar instemming.
In onderhavige zaak werd een afschrift van de hogervermelde dadingsovereenkomst aan (verweerder) overgemaakt, doch werd door (verweerder) geen toestemming/akkoord verleend, zodat de desbetreffende dadingsovereenkomst niet
aan (verweerder) tegenstelbaar is.
De dadingsovereenkomst die tot stand is gekomen tussen de rechthebbende en
de aansprakelijkheidsverzekeraar kan niet tegen de verzekeringsinstelling die
rechtens in de plaats treedt van de rechthebbende op de toegekende prestaties
van ziekte en invaliditeitsverzekering worden aangevoerd zonder haar instemming.
De verzekeraar kan zich tegen haar vordering niet verweren door een beroep te
doen op een dading met het slachtoffer waarbij de verzekeringsinstelling niet betrokken was, noch op het feit dat hij geen tweemaal dezelfde bedragen hoeft te
betalen (...)
Het wordt niet betwist dat de door (verweerder) gevorderde kosten voor de
vervanging van een beenprothese in oorzakelijk verband staan met het verkeersongeval van 19 maart 1977.
De door (verweerder) gevorderde kosten voor de vervanging van een beenprothese wordt door (eiseres) cijfermatig niet meer betwist, wordt bewezen door de
overgelegde bewijsstukken is gegrond voor het gevorderde bedrag".
Grieven
1.1 Overeenkomstig artikel 136, §2, eerste lid, van de op 14 juli 1994 gecoördineerde wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen (hierna: de Ziektewet) worden de bij deze gecoördineerde
wet bepaalde prestaties geweigerd indien voor de schade voortvloeiend uit ziekte, letsels, functionele stoornissen of overlijden, krachtens een andere Belgische
wetgeving, een vreemde wetgeving of in het gemeen recht werkelijk schadeloosstelling is verleend. Belopen de bedragen welke krachtens die wetgeving of het
gemeen recht worden verleend evenwel minder dan de prestaties van de verzekering, dan heeft de rechthebbende recht op het verschil ten laste van de verzekering.
Luidens artikel 136, §2, derde lid, van de Ziektewet worden de prestaties, onder de door de Koning bepaalde voorwaarden, toegekend in afwachting dat de
schade effectief wordt vergoed krachtens een andere Belgische wetgeving, een
vreemde wetgeving of het gemeen recht.
De verzekeringsinstelling treedt, ingevolge artikel 136, §2, vierde lid, van de
Ziektewet, rechtens in de plaats van de rechthebbende. Deze indeplaatsstelling
geldt, tot beloop van het bedrag van de verleende prestaties, voor het geheel van
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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.
Krachtens het vijfde lid van artikel 136, §2, van de Ziektewet kan de overeenkomst die is totstandgekomen tussen de rechthebbende en degene die schadeloosstelling verschuldigd is, niet tegen de verzekeringsinstelling worden aangevoerd zonder haar instemming.
Het zesde lid van artikel 136, §2, van de Ziektewet schrijft voor dat degene die
schadeloosstelling verschuldigd is, de verzekeringsinstelling verwittigt van zijn
voornemen om de rechthebbende schadeloos te stellen. Hij maakt aan de verzekeringsinstelling, indien deze geen partij is, een kopij over van de totstandgekomen akkoorden of gerechtelijke beslissingen. De verzekeringsmaatschappijen
burgerlijke aansprakelijkheid worden gelijkgesteld met degene die schadeloosstelling is verschuldigd.
Indien degene die schadeloosstelling verschuldigd is, nalaat de verzekeringsinstelling in te lichten overeenkomstig het zesde lid, kan hij naar luid van het zevende lid van artikel 136, §2, van Ziektewet tegen laatstgenoemde de betalingen
die hij verrichtte ten gunste van de rechthebbende niet aanvoeren. Ingeval van
dubbele betaling blijven deze definitief verworven in hoofde van de rechthebbende.
1.2 Een gelijkaardige regeling lag vervat in artikel 76quater, §2, van de wet
van 9 augustus 1963 tot instelling van een regeling voor verplichte verzekering
voor geneeskundige verzorging en uitkeringen (hierna: de ZIV-wet), zoals van
kracht vóór coördinatie bij koninklijk besluit van 14 juli 1994.
Overeenkomstig artikel 76quater, §2, eerste lid, van de ZIV-wet worden de bij
deze wet bepaalde prestaties geweigerd indien voor de schade voortvloeiend uit
ziekte, letsels, functionele stoornissen of overlijden, krachtens een andere Belgische wetgeving, een vreemde wetgeving of in het gemeen recht werkelijk schadeloosstelling is verleend. Belopen de bedragen welke krachtens die wetgeving
of het gemeen recht worden verleend evenwel minder dan de prestaties van de
verzekering, dan heeft de rechthebbende recht op het verschil ten laste van de
verzekering.
Luidens artikel 76quater, §2, derde lid, van de ZIV-wet worden de prestaties,
onder de door de Koning bepaalde voorwaarden, toegekend in afwachting dat de
schade effectief wordt vergoed krachtens een andere Belgische wetgeving, een
vreemde wetgeving of het gemeen recht.
De verzekeringsinstelling treedt, ingevolge artikel 76quater, §2, vierde lid, van
de ZIV-wet, rechtens in de plaats 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 lid 1 bedoelde schade geheel
of gedeeltelijk vergoeden.
Krachtens het vijfde lid van artikel 76quater, §2, van de ZIV-wet kan de overeenkomst die is totstandgekomen tussen de rechthebbende en degene die schadeloosstelling verschuldigd is, niet tegen de verzekeringsinstelling worden aange-
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voerd zonder haar instemming.
Het zesde lid van artikel 76quater, §2, van de ZIV-wet, zoals ingevoerd bij wet
van 6 augustus 1993, schrijft voor dat degene die schadeloosstelling verschuldigd is, de verzekeringsinstelling verwittigt van zijn voornemen om de rechthebbende schadeloos te stellen. Hij maakt aan de verzekeringsinstelling, indien deze
geen partij is, een kopij over van de totstandgekomen akkoorden of gerechtelijke
beslissingen. De verzekeringsmaatschappijen burgerlijke aansprakelijkheid worden gelijkgesteld met degene die schadeloosstelling is verschuldigd.
Indien degene die schadeloosstelling verschuldigd is, nalaat de verzekeringsinstelling in te lichten overeenkomstig het zesde lid, kan hij naar luid van het zevende lid van artikel 76quater, §2, van ZIV-wet, zoals ingevoerd bij wet van 6
augustus 1993, tegen laatstgenoemde de betalingen die hij verrichtte ten gunste
van de rechthebbende niet aanvoeren. Ingeval van dubbele betaling blijven deze
definitief verworven in hoofde van de rechthebbende.
1.3 Artikel 70, §2, van de ZIV-wet, zoals van kracht vóór de wijziging bij wet
van 30 december 1988, bevatte eveneens een gelijkaardige regeling.
In de versie van kracht na wijziging bij koninklijk besluit nr. 19 van 4 december 1978, stelde voornoemd artikel 70, §2:
"De bij deze wet bepaalde prestaties worden geweigerd indien voor de schade
voortvloeiend uit ziekte, letsels, functionele stoornissen of overlijden, krachtens
een andere Belgische wetgeving, een vreemde wetgeving of in het gemeen recht
werkelijk schadeloosstelling is verleend. Belopen de bedragen welke krachtens
die wetgeving of het gemeen recht worden verleend evenwel minder dan de prestaties van de verzekering, dan heeft de rechthebbende recht op het verschil ten
laste van de verzekering.
(...)
De prestaties worden, onder door de Koning bepaalde voorwaarden, toegekend
in afwachting dat de schade effectief wordt vergoed krachtens een andere Belgische wetgeving, een vreemde wetgeving of het gemeen recht. De verzekeringsinstelling treedt rechtens in de plaats 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 lid 1 bedoelde schade geheel
of gedeeltelijk vergoeden.
De overeenkomst die totstandgekomen is tussen de rechthebbende en degene
die schadeloosstelling verschuldigd is, kan niet tegen de verzekeringsinstelling
worden aangevoerd zonder haar instemming.
(...)".
In de versie van kracht vóór de wijziging bij koninklijk besluit nr. 19 van 4 december 1978 luidde artikel 70, §2, van de ZIV-wet als volgt:
"De in deze wet bedoelde prestaties worden slechts toegekend onder de door
de Koning bepaalde voorwaarden als de schade waarvoor om die prestaties
wordt verzocht door het gemeen recht of door een andere wetgeving is gedekt. In
die gevallen worden de verzekeringsprestaties niet samen genoten met de scha-
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deloosstelling voortvloeiende uit de andere wetgeving; ze zijn ten laste van de
verzekering in zoverre voor de door die wetgeving gedekte schade niet werkelijk
schadeloosstelling is verleend.
In al de gevallen moet de rechthebbende sommen ontvangen welke ten minste
gelijk zijn aan het bedrag van de verzekeringsprestaties. (...).
De verzekeringsinstelling treedt rechtens in de plaats van de rechthebbende.
De overeenkomst totstandgekomen tussen degene die schadeloosstelling verschuldigd is en de rechthebbende kan niet tegen de verzekeringsinstelling worden aangevoerd zonder haar instemming".
2. Vergoedingsovereenkomsten tussen de rechthebbende en de aansprakelijke
zijn niet tegenstelbaar aan het ziekenfonds, ongeacht of ze dateren van vóór of na
de tussenkomst van het ziekenfonds.
Vergoeding in gemeen recht door de aansprakelijke of zijn burgerrechtelijk
aansprakelijkheidsverzekeraar van de door de rechthebbende gelden schade is,
wanneer de aansprakelijke of zijn verzekeraar de verzekeringsinstelling overeenkomstig artikel 136, §2, zesde lid, van de Ziektewet en artikel 76quater, §2, zesde lid, van de ZIV-wet verwittigt van zijn voornemen om de rechthebbende schadeloos te stellen en aan de verzekeringsinstelling, indien deze geen partij is, een
kopij overmaakt van het totstandgekomen akkoord, wel tegenstelbaar aan het
ziekenfonds.
Wanneer de rechthebbende, het weze ingevolge een dadingsovereenkomst,
vergoeding van de door de Ziektewet gedekte schade heeft verkregen overeenkomstig het gemeen recht en de aansprakelijkheidsverzekeraar die de gemeenrechtelijke vergoeding heeft uitgekeerd het ziekenfonds hiervan overeenkomstig
artikel 136, §2, zesde lid van de Ziektewet en artikel 76quater, §2, zesde lid, van
de ZIV-wet heeft verwittigd, dient het ziekenfonds in beginsel niet meer tussen
te komen.
De prestaties uit de Ziektewet worden, luidens artikel 136, §2, derde lid, van
de Ziektewet evenals artikel 76quater, §2, derde lid, van de ZIV-wet en artikel
70, §2, van de ZIV-wet zoals van kracht na de wijziging bij koninklijk besluit nr.
19 van 4 december 1978 en vóór de wijziging bij wet van 30 december 1988, immers slechts toegekend in afwachting dat de schade effectief wordt vergoed
krachtens het gemeen recht. Krachtens artikel 136, §2, eerste lid, van de Ziektewet evenals artikel 76quater, §2, eerste lid, van de ZIV-wet en artikel 70, §2, van
de ZIV-wet, zoals van kracht na de wijziging bij koninklijk besluit nr. 19 van 4
december 1978 en vóór de wijziging bij wet van 30 december 1988, worden de
bij deze wet bepaalde prestaties geweigerd indien voor de schade voortvloeiend
uit ziekte, letsels, functionele stoornissen of overlijden, in het gemeen recht werkelijk schadeloosstelling is verleend. Slechts wanneer de bedragen welke krachtens het gemeen recht worden verleend minder bedragen dan de prestaties van de
verzekering, heeft de rechthebbende recht op het verschil ten laste van de verzekering. Luidens artikel 70, §2, van de ZIV-wet, zoals van kracht vóór de wijziging bij koninklijk besluit nr. 19 van 4 december 1978, zijn de in de wet bedoelde prestaties ten laste van de verzekering in zoverre voor de door het gemeen
recht gedekte schade niet werkelijk schadeloosstelling is verleend.
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Indien het ziekenfonds nog vergoeding aan de rechthebbende uitbetaalt nadat
deze, het weze ingevolge een dadingsovereenkomst, volledige vergoeding van de
schade in gemeen recht heeft ontvangen van de aansprakelijkheidsverzekeraar en
laatstgenoemde het ziekenfonds hiervan heeft verwittigd, heeft de betaling door
het ziekenfonds een onverschuldigd karakter.
Van zodra de rechthebbende in gemeen recht volledige vergoeding heeft ontvangen, dooft zijn vordering tegen de aansprakelijke en diens verzekeraar uit.
Aangezien de rechthebbende geen recht meer heeft tegen de aansprakelijke en
zijn verzekeraar, kan het ziekenfonds ook niet in de rechten van de rechthebbende tegen de aansprakelijke en zijn verzekeraar treden.
Artikel 136, §2, vijfde lid, van de Ziektewet alsmede artikel 76quater, §2, vijfde lid, van de ZIV-wet en artikel 70, §2, van de ZIV-wet, zoals van kracht vóór
en na de wijziging bij koninklijk besluit nr. 19 van 4 december 1978, naar luid
waarvan de overeenkomst tussen de rechthebbende en degene die schadeloosstelling verschuldigd is niet aan de verzekeringsinstelling tegenstelbaar is zonder
haar instemming, houdt in dat de aansprakelijkheidsverzekeraar uit het akkoord
met het slachtoffer geen exceptie put tegen het ziekenfonds dat een subrogatierecht uitoefent. Die bepaling is enkel toepasselijk als het ziekenfonds over een
subrogatierecht beschikt. Het subrogatierecht van het ziekenfonds ontstaat echter
alleen wanneer het betaalt vooraleer in gemeen recht vergoeding werd toegekend. Nadien kan in beginsel geen subrogatie meer ontstaan, ook niet wanneer
het slachtoffer en de aansprakelijkheidsverzekeraar een dading hebben gesloten.
Slechts indien de in het gemeen recht, ingevolge een dadingsovereenkomst,
aan de rechthebbende uitgekeerde vergoeding minder zou bedragen dan de in het
gemeen recht verschuldigde vergoeding, kan het ziekenfonds dat nog vergoedingen aan de rechthebbende uitbetaalt ten belope van het verschil tussen de overeenkomstig de dading betaalde vergoeding en de in gemeenrecht verschuldigde
vergoeding, een recht tegen de aansprakelijke of zijn verzekeraar laten gelden nu
de (zonder zijn instemming aangegane) dadingsovereenkomst hem ingevolge de
Ziektewet en de ZIV-wet niet tegenstelbaar is.
3.1 Overeenkomstig artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet is elk vonnis
met redenen omkleed.
Ingevolge deze grondwetsbepaling is de rechter verplicht te antwoorden op
alle precieze, relevante en regelmatig aangevoerde middelen in besluiten van
partijen.
Luidens artikel 780, eerste lid, 3°, van het Gerechtelijk Wetboek bevat het
vonnis op straffe van nietigheid het antwoord op de conclusies of middelen van
partijen.
3.2 Eiseres voerde in haar beroepsbesluiten (p. 2), neergelegd ter griffie van de
Rechtbank van Eerste Aanleg te Tongeren op 11 september 2003 aan dat:
- in verband met het aan de heer V. verleende voorbehoud inzake de beenprothese op 20 juli 1993 een dadingsovereenkomst werd gesloten voor een bedrag
van 1.000.000 BEF,
- zij in uitvoering van deze dadingsovereenkomst aan de heer V. 1.000.000
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BEF vergoedde,
- zij deze regeling en dadingsovereenkomst per aangetekend schrijven van 27
augustus 1993 ter kennis bracht van verweerder, waarbij werd meegedeeld dat
geen verdere tussenkomsten meer ten laste werden genomen.
Eiseres stelde in beroepsbesluiten (pp. 6-8) dat de vordering van verweerder
om volgende redenen ongegrond diende te worden verklaard:
"1. De vordering betreft de kosten van een nieuwe beenprothese op 28 juni
1996 ten voordele van V..
a) Omtrent onder meer, de beenprotheses werd echter door (eiseres) met V.
een definitieve regeling in de vorm van een dading getroffen op 20 juli 1993
waarbij deze vergoed werd voor alle mogelijke toekomstige kosten, waaronder
dus deze van prothesen.
Juist om te vermijden dat V. hiervoor nog beroep zou doen op zijn mutualiteit,
(verweerder), werd in artikel 7 van deze dadingsovereenkomst uitdrukkelijk vermeld:
- 'De begunstigde verklaart dat hij definitief afstand doet van iedere latere tussenkomst van de mutualiteit en dit vanaf de aanvaarding van deze overeenkomst
van dading'.
b) Opdat (verweerder) volledig op de hoogte zou zijn, heeft (eiseres) deze dadingsovereenkomst officieel en expliciet ter kennis gebracht per aangetekend
schrijven van 27 augustus 1993 van (eiseres) aan (verweerder) (stuk 2), nogmaals herhaald per officiële brief van 1 september 1993 van haar raadsman (stuk
3).
(Verweerder) wist dus perfect dat zij geen tussenkomsten meer moest doen
voor haar verzekerd lid V., vermits er dienaangaande een volledige gemeenrechtelijke schadeloosstelling was tussengekomen.
Het is derhalve volkomen onbegrijpelijk en terzelfdertijd onaanvaardbaar dat
(verweerder) in 1996, 3 jaar later, toch nog een beenprothese van V. gaat betalen
en deze kosten dan op (eiseres) wil verhalen.
Waarom heeft (verweerder) op die manier gehandeld vermits zij voor V. helemaal niet verschuldigd was???
Tot op heden geeft (verweerder) hierop geen antwoord...
2. (Verweerder) en de eerste rechter stelden dat de dading ingevolge artikel
136, §2, vijfde alinea, van de wet van 14 juli 1994 niet tegenstelbaar is aan (verweerder).
De eerste rechter heeft echter dienaangaande niet geantwoord op de argumentatie van (eiseres).
a) Op zich is de dading inderdaad niet tegenstelbaar maar het behoort eveneens
artikel 136, §2, eerste en derde alinea, van diezelfde wet van 14 juli 1994 te lezen!
- Artikel 136, §2, eerste alinea:
De bij deze gecoördineerde wet bepaalde prestaties worden geweigerd, indien
voor de schade voortvloeiend uit ziekte, letsels, functionele stoornissen of over-
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lijden, krachtens een andere Belgische wetgeving, een vreemde wetgeving of in
het gemeen recht werkelijk schadeloosstelling is verleend'.
- Artikel 136, §2, derde alinea, voegt hieraan toe:
'De prestaties worden, onder door de Koning bepaalde voorwaarden toegekend
in afwachting dat de schade effectief wordt vergoed krachtens een andere Belgische wetgeving, een vreemde wetgeving of het gemeen recht.'
Aangezien in casu derhalve:
- (verweerder) haar tussenkomst moest (!) weigeren wanneer de schade reeds
vergoed werd volgens gemeen recht;
- deze volledige gemeenrechtelijke vergoeding gebeurde ingevolge de dading,
waarvan artikel 7 bepaalde dat het verzekerd lid V. (die hiervoor 1.000.000 BEF
werd uitgekeerd) definitieve en algehele afstand doet van iedere latere tussenkomst van zijn mutualiteit (verweerder);
- en (verweerder) ingevolge aangetekend schrijven van 27 augustus 1993 wist
dat er een volledige gemeenrechtelijke schadeloosstelling is tussengekomen;
kan het uiteraard niet aanvaard worden dat, desondanks en in strijd met de
wettelijke bepalingen op 28 juni 1996, hetzij 3 jaar later, (verweerder) toch nog
uitgaven gaat doen voor V. en dit dan wil recupereren van (eiseres).
Besluit
De vordering van (verweerder) schendt artikel 136, §2, (eerste) en derde alinea
3. Voor de goede orde doe(t) (eiseres) nog opmerken dat de rechtspraak en
rechtsleer, waarnaar de (verweerder) en de eerste rechter verwe(zen), geen weergave doet van de concrete inhoud van de dadingen, waarvan sprake, en het ook
handelde over dadingen waarvan de mutualiteit geen kennis had.
Dit is hier dus helemaal niet het geval.
4. Tenslotte kan (verweerder) als gesubrogeerde ook niet meer rechten doen
gelden dan haar verzekerd lid V..
(Eiseres kan) tegen de subrogatoire vordering van (verweerder) alle excepties
inroepen die zij tegen V. (had) kunnen tegenwerpen.
Deze excepties zijn tegenstelbaar aan de mutualiteit op voorwaarde dat zij dagtekenen van voor de subrogratie welke ten laatste geschiedt op het ogenblik van
de betaling van de verzekeringsprestaties.
Vermits
- de subrogatoire vordering van (verweerder) gebeurde op 28 juni 1996;
- doch de gemeenrechtelijke regeling met V. reeds tussenkwam ingevolge de
dading van 1993;
dagtekent deze exceptie van vóór de subrogatoire vordering van (verweerder)
en is deze exceptie dus wél tegenstelbaar.
(Zie: - Pol. Rb. Gent 17 september 2002, inzake L.C.M. c/ Fortis, onuitg. (stuk
6)).
De vordering van (verweerder) is dan ook ongegrond".
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3.3 Zoals hiervoren aangehaald, voerde eiseres in haar beroepsbesluiten aan
dat de schade van de heer V. in gemeen recht volledig werd vergoed ingevolge
de dadingsovereenkomst van 20 juli 1993, dat verweerder van deze regeling op
de hoogte werd gebracht en dat de subrogatoire vordering van verweerder pas
nadien, op 28 juni 1996, ontstond.
Eiseres argumenteerde hierbij dat, hoewel de dading op zich niet tegenstelbaar
is aan verweerder, rekening dient te worden gehouden met artikel 136, §2, tweede en derde lid, van de Ziektewet, luidens welke de bij deze wet bepaalde prestaties geweigerd worden indien in gemeen recht werkelijk schadeloosstelling is
verleend en de prestaties van de Ziektewet slechts worden verleend in afwachting dat de schade effectief wordt vergoed in gemeen recht.
Eiseres besloot dat de vergoeding in gemeen recht, die dateert van vóór de uitgaven van verweerder, aan verweerder tegenstelbaar is en de vordering van verweerder derhalve strijdig is met artikel 136, §2, tweede en derde lid, van de Ziektewet.
Na te hebben vastgesteld dat ingevolge de dadingsovereenkomst tussen eiseres
en heer V. op 20 juli 1993 aan de heer V. door eiseres een bedrag van 24.795,43
euro werd uitbetaald en dat verweerder bij aangetekende brief van 27 augustus
1993 door eiseres in kennis werd gesteld van de dading nadat deze ondertekend
en uitgevoerd werd, verwerpt de rechtbank het verweer van eiseres om reden dat
de dadingsovereenkomst niet tegenstelbaar is aan verweerder gezien deze geen
instemming verleend heeft met de dading en inhoud ervan.
De rechtbank antwoordt evenwel niet op de hoger aangehaalde relevante en
precieze middelen in besluiten van eiseres luidens welke, hoewel de dading aan
verweerder niet tegenstelbaar is, in gemeen recht schadeloosstelling werd verleend en verweerder ingevolge deze schadeloosstelling geen prestaties meer verschuldigd was aan het slachtoffer en niet meer in diens rechten kon worden gesubrogeerd voor prestaties die dateren van na de gemeenrechtelijke schadeloosstelling waarvan het in kennis werd gesteld.
Het vonnis, waarin niet wordt geantwoord op voornoemde relevante, precieze
en regelmatig aangevoerde middelen van eiseres, is derhalve, ten eerste, niet regelmatig met redenen omkleed (schending van de artikelen 149 van de gecoördineerde Grondwet en 780, eerste lid, 3°, van het Gerechtelijk Wetboek).
4. Door na te hebben vastgesteld dat:
- eiseres en de heer V. een dadingsovereenkomst sloten op 20 juli 1993 waarbij aan de heer V. een bedrag van 24.795,43 euro werd betaald,
- verweerder door eiseres bij aangetekende brief van 27 augustus 1993 van de
dading in kennis werd gesteld nadat deze ondertekend en uitgevoerd werd,
kon de rechtbank niet wettig beslissen dat verweerder, voor de op 28 juni 1996
aan de heer V. betaalde vergoeding van 5.396,25 euro in de rechten trad van de
heer V. ten aanzien van eiseres en eiseres dit bedrag dient terug te betalen aan
verweerder.
Indien de rechthebbende vanwege de aansprakelijkheidsverzekeraar voor de
schade voortvloeiend uit ziekte, letsels, functionele stoornissen of overlijden,
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schadeloosstelling in gemeen recht heeft verkregen en, zoals in casu, niet wordt
vastgesteld dat de schade in gemeen recht niet volledig werd vergoed, is het ziekenfonds geen prestaties meer verschuldigd aan de rechthebbende (tenzij de
krachtens de Ziektewet verschuldigde prestaties meer zouden bedragen dan de in
gemeen recht verschuldigde prestaties, in welk geval het ziekenfonds het verschil
aan de rechthebbende dient te betalen).
Betaalt het ziekenfonds niettemin prestaties uit aan het slachtoffer nadat deze
in gemeen recht werd vergoed en nadat het ziekenfonds hiervan overeenkomstig
artikel 136, §2, zesde lid, van de Ziektewet en artikel 76quater, §2, zesde lid, van
de ZIV-wet werd verwittigd, treedt het voor deze betaling niet in de rechten van
de rechthebbende en kan het vanwege de aansprakelijke of zijn verzekeraar geen
terugbetaling van deze prestaties vorderen.
Het feit dat de schadeloosstelling in gemeen recht geschiedt op grond van een
dadingsovereenkomst die, omdat het ziekenfonds zijn instemming hiermee niet
heeft verleend, aan dat ziekenfonds niet tegenstelbaar is, doet hieraan geen afbreuk.
Door eiseres evenwel te veroordelen tot betaling van, in hoofdsom, 5.396,25
euro aan verweerder, zijnde het bedrag dat laatstgenoemde op 28 juni 1996 aan
heer V. uitbetaalde, schendt de rechtbank derhalve, ten tweede, artikel 136, §2,
van de op 14 juli 1994 gecoördineerde wet betreffende de verplichte verzekering
voor geneeskundige verzorging en uitkeringen en de artikelen 70, §2, zoals van
kracht vóór de wijziging bij wet van 30 december 1988 en dit in de versie van
kracht zowel vóór als na de wijziging bij koninklijk besluit nr. 19 van 4 december 1978, en 76quater, §2, van de wet van 9 augustus 1963 tot instelling en organisatie van een regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, vóór de coördinatie ervan bij koninklijk besluit van 14 juli
1994.
III. Beslissing van het Hof
Beoordeling
Artikel 136, §2, eerste lid, van de bij koninklijk besluit van 14 juli 1994 gecoördineerde wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, hierna Ziektewet genoemd, bepaalt dat de bij deze gecoördineerde wet bepaalde prestaties worden geweigerd indien voor de schade
voortvloeiend uit ziekte, letsels, functionele stoornissen of overlijden, krachtens
een andere Belgische wetgeving, een vreemde wetgeving of in het gemeen recht
werkelijk schadeloosstelling is verleend.
Het derde lid bepaalt dat de prestaties, onder de door de Koning bepaalde
voorwaarden, worden toegekend in afwachting dat de schade effectief wordt vergoed krachtens een andere Belgische wetgeving, een vreemde wetgeving of het
gemeen recht.
Krachtens het vierde lid treedt de verzekeringsinstelling rechtens in de plaats
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 ver-
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goeden.
Het vijfde lid bepaalt dat de overeenkomst die tot stand is gekomen tussen de
rechthebbende en degene die schadeloosstelling verschuldigd is, niet tegen de
verzekeringsinstelling kan worden aangevoerd zonder haar instemmming.
Krachtens het zesde lid van deze bepaling verwittigt degene die schadeloosstelling verschuldigd is, de verzekeringsinstelling van zijn voornemen om de
rechthebbende schadeloos te stellen en maakt hij aan de verzekeringsinstelling,
indien deze geen partij is, een kopij over van de tot stand gekomen akkoorden of
gerechtelijke beslissingen.
Het zevende lid bepaalt dat indien degene die schadeloosstelling verschuldigd
is, nalaat de verzekeringsinstelling in te lichten overeenkomstig het vorige lid, hij
tegen laatstgenoemde de betalingen die hij verrichtte ten gunste van de rechthebbenden niet kan aanvoeren. In geval van dubbele betaling blijven deze definitief
verworven in hoofde van de rechthebbende.
Uit voormelde bepalingen en hun onderlinge samenhang volgt dat de rechthebbende overeenkomstig de door de Koning bepaalde voorwaarden recht heeft op
de overeenkomstig de Ziektewet verschuldigde prestaties zolang de schade niet
werkelijk tot beloop van die prestaties is vergoed op grond van enige andere wetgeving. De verzekeringsinstelling kan in dat geval door middel van zijn subrogatoire rechtsvordering de betaalde prestaties verhalen op de debiteur die krachtens
een andere wetgeving voor dezelfde schade vergoeding is verschuldigd.
Overeenkomstig artikel 136, §2, vijfde lid, van de Ziektewet, kan de debiteur
van de gemeenrechtelijke vergoeding de overeenkomst tussen de rechthebbende
en degene die schadeloosstelling is verschuldigd niet tegenwerpen aan de verzekeringsinstelling, tenzij mits toestemming van deze instelling.
De verzekeringsinstelling die echter prestaties uitbetaalt aan de rechthebbende
na overeenkomstig artikel 136, §2, zesde lid, van de Ziektewet, ervan te zijn in
kennis gesteld dat de rechthebbende reeds krachtens het gemeen recht werkelijk
werd schadeloosgesteld, treedt voor deze betaling niet rechtens in de plaats van
de rechthebbende om de betaalde prestaties te verhalen op de aansprakelijke of
zijn verzekeraar.
Die vroegere betaling kan in die omstandigheden wel aan de verzekerings-instelling worden tegengeworpen.
Het feit dat de aan de verzekeringsinstelling ter kennis gebrachte schadeloosstelling in gemeen recht gebeurt op grond van een dadingsovereenkomst tussen
de rechthebbende en degene die schadeloosstelling is verschuldigd, waarmee de
verzekeringsinstelling niet heeft ingestemd, doet hieraan geen afbreuk.
Uit de vaststellingen van het bestreden vonnis volgt dat:
- de eiseres en de rechthebbende V. op 20 juli 1993 een dadingsovereenkomst
sloten waarbij aan deze laatste een bedrag van 24.795,43 euro werd betaald tot
vergoeding van de schade veroorzaakt door een verkeersongeval en waarvoor de
verzekerde van de eiseres aansprakelijk is,
- de verweerder door de eiseres bij aangetekende brief van 27 augustus 1993
van de dading in kennis werd gesteld nadat deze ondertekend en uitgevoerd
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werd,
- de verweerder aan V. op 28 juni 1996 de kosten voor een nieuwe beenprothese heeft betaald,
- de door de verweerder gevorderde kosten voor de vervanging van de beenprothese in oorzakelijk verband staan met het verkeersongeval waarvoor de verzekerde van de eiseres aansprakelijk is.
De appelrechters konden op grond van die gegevens en zonder vast te stellen
of voor de schade die aanleiding had gegeven tot de vergoeding door de verweerder, krachtens het gemeen recht of krachtens een andere wetgeving niet een tevoren ter kennis gebrachte schadeloosstelling was verleend, niet wettig beslissen
dat de verweerder deze vergoeding op de eiseres kan verhalen.
Zodoende schenden zij artikel 136, §2, van de ziektewet.
Het middel is in zoverre gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het de eiseres veroordeelt tot betaling van een bedrag van 5.396,25 euro met interest aan de verweerder en uitspraak doet over de kosten.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde vonnis.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de Rechtbank van Eerste Aanleg te Hasselt, zitting houdend in hoger beroep.
29 mei 2006 – 3° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Boes, afdelingsvoorzitter –
Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-generaal – Advocaat: mr. Geinger.

Nr. 295
3° KAMER - 29 mei 2006

1º HUWELIJK - DRINGENDE EN VOORLOPIGE MAATREGELEN - DRAAGWIJDTE
2º HUWELIJK - DRINGENDE EN VOORLOPIGE MAATREGELEN - GEEN BEPERKING IN DE TIJD BEPERKING IN DE TIJD - DRAAGWIJDTE
1º De op grond van art. 223, tweede lid, B.W. door de vrederechter bevolen dringende
voorlopige maatregelen mogen er niet toe leiden een feitelijke scheiding van de
echtgenoten op bestendige wijze te organiseren1. (Art. 223, tweede lid, B.W.)
2º Uit het loutere feit dat de rechter de op grond van art. 223, tweede lid, B.W. bevolen
maatregelen niet in de tijd beperkt, volgt niet noodzakelijk dat hij de feitelijke scheiding
1 Cass., 30 nov. 1995, A.R. C.93.0090.N, nr. 518; zie Cass., 7 juni 2001, A.R. C.99.0260.F, nr. 340.
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van de echtgenoten definitief regelt2; uit de omstandigheid dat de maatregelen in de tijd
worden beperkt, volgt evenwel niet noodzakelijk dat zij niet van aard kunnen zijn de
feitelijke scheiding op bestendige wijze te organiseren, ingeval zij telkens op verzoek van
een van de echtgenoten worden verlengd of hernieuwd. (Art. 223, tweede lid, B.W.)
(O. T. V.)

ARREST
(A.R. C.05.0438.N)

I. Rechtspleging voor het Hof
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 11 april 2005 in hoger beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Hasselt.
De zaak is bij beschikking van de voorzitter van 8 mei 2006 verwezen naar de
derde kamer.
Raadsheer Ghislain Londers heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
II. Cassatiemiddel
De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 233 (lees: 223) van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissing
Na te hebben beslist dat de verstandhouding tussen eiseres en verweerder nog
steeds in ernstige mate verstoord is en de vrederechter "alleszins principieel" bevoegd was om dringende en voorlopige maatregelen tussen partijen te bevelen
(p. 9-10, punt II.A.b) van het bestreden vonnis), verklaren de appelrechters het
hoger beroep van verweerder tegen het beroepen vonnis van de vrederechter gegrond, vernietigen zij het beroepen vonnis en wijzen zij de oorspronkelijke eis
van eiseres, strekkende tot het horen bevelen van dringende voorlopige maatregelen, voor een termijn van één jaar, af als onontvankelijk, op grond van volgende overwegingen :
"c) De toelaatbaarheid cq. ontvankelijkheid van de oorspronkelijke vordering
van (eiseres), ingesteld bij verzoekschrift en neergelegd ter griffie van het Vredegerecht van het Kanton Sint-Truiden op 26 juni 2002
(...)
(Verweerder) merkt vervolgens op dat de eerste rechter het cassatiearrest van
28 november 1986 ten onrechte niet besproken heeft en hij is van oordeel dat nu partijen ingevolge de opeenvolgende door de eerste rechter uitgesproken vonnissen ondertussen al meer dan vier jaar feitelijk gescheiden leven - het duidelijk
is dat hun feitelijke scheiding alzo op bestendige wijze georganiseerd wordt.
(Eiseres) ontkent met klem dat er in casu sprake zou zijn van een bestendige
organisatie van de feitelijke scheiding en zij benadrukt dat:
- het cassatiearrest van 28 november 1986 inmiddels zou zijn achterhaald inge2 Ibid.
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volge het cassatiearrest van 30 november 1995;
- er tot op heden steeds een tijdslimiet door haar werd vooropgesteld;
- de mogelijkheid om maatregelen te bevelen, voor de vrederechter blijft bestaan, ook al lijkt de situatie definitief;
- zij niet verplicht kan worden tot het instellen van een echtscheidingsvordering.
In zijn arrest van 28 november 1986 (Arr. Cass., 1986-87, 426) heeft het Hof
van Cassatie geoordeeld dat de vrederechter die op grond van artikel 223, tweede
lid, van het Burgerlijk Wetboek de plicht tot samenwoning der echtgenoten tijdelijk schorst, voor de duur van de feitelijke scheiding ook een uitkering tot onderhoud of een inkomstendelegatie als daarmee gepaard gaande dringende voorlopige maatregel kan toekennen, zonder dat hij zich hoeft uit te spreken over de
vraag wie van de echtgenoten met betrekking tot die feitelijke scheiding schuld
treft, zij het evenwel met dien verstande dat de in die bepaling bedoelde maatregelen er niet toe mogen leiden een feitelijke scheiding van de echtgenoten op bestendige wijze te organiseren.
In zijn arrest van 30 november 1995 (E.J., 1996/6,90) herhaalt het Hof van
Cassatie - in tegenstelling tot de beweringen van (eiseres) dienaangaande - bijna
letterlijk zijn stelling die het reeds eerder in zijn arresten van 28 november 1986
en 2 juni 1988 (Arr. Cass., 1987-88, 1280) had verwoord, namelijk dat de vrederechter die op grond van artikel 223, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek de
plicht tot samenwoning der echtgenoten voorlopig opschort voor de duur van de
feitelijke scheiding ook een uitkering tot onderhoud als daarmee gepaard gaande
dringende voorlopige maatregelen kan toekennen, zonder dat hij zich hoeft uit te
spreken over de vraag wie van de echtgenoten met betrekking tot de feitelijke
scheiding schuld treft, maar dat die maatregelen er niet toe mogen leiden de feitelijke scheiding van de echtgenoten op bestendige wijze te organiseren. Tevens
voegt het Hof van Cassatie hieraan toe dat uit het enkele feit dat de rechter de bevolen maatregelen niet in de tijd beperkt, niet noodzakelijk volgt dat hij de feitelijke scheiding van de echtgenoten op bestendige wijze organiseert.
Op het ogenblik dat (eiseres) haar eerste verzoekschrift inzake dringende en
voorlopige maatregelen neerlegde (met name op 14 januari 2000), leefden partijen nog samen.
Op datum van neerlegging van haar derde verzoekschrift (met name op 26 juni
2002) leefden zij ruim twee jaar feitelijk gescheiden. In dit verzoekschrift wordt
enkel gesteld dat de verstandhouding tussen de partijen nog steeds in ernstige
mate verstoord was en dat derhalve een verlenging van maatregelen gedurende
een bijkomende periode van één jaar verantwoord was.
Thans bijna drie jaar na datum van de neerlegging van het derde verzoekschrift
inzake dringende en voorlopige maatregelen duurt de feitelijke scheiding van
partijen nog steeds voort.
Het schijnbaar permanent karakter van de feitelijke scheiding, zoals dit door
eiser in hoger beroep wordt vooropgesteld, verhindert de vrederechter (en ook de
rechtbank van eerste aanleg zetelend in hoger beroep tegen vonnissen van de
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vrederechter) niet om dringende en voorlopige maatregelen te nemen op grond
van artikel 223 van het Burgerlijk Wetboek. Het is immers aanvaard dat het dringend karakter in het kader van dit artikel, een voorwaarde is die betrekking heeft
op de te nemen maatregelen en niet op de te regelen situatie. (Rb. Brussel, 3 oktober 1990, Rev. Tr. Dr. Fam., 1990, 385). Zelfs een eerder langdurige feitelijke
scheiding belet dus niet dat er sprake kan zijn van urgentie, indien door de afwezigheid van een regeling een verdergaande verstoring van de verstandhouding te
vrezen is.
Ook het voorlopig karakter van de maatregelen sluit in principe geenszins uit
dat de vrederechter ze kan bevelen, ook al lijkt de ontstane situatie van scheiding
definitief (Senaeve, P., "Procesrechtelijke aspecten van de voorlopige maatregelen" in Voorlopige maatregelen tussen echtgenoten, Senaeve, P., (Ed.), Leuven,
Acco, 1989, nrs. 335-336).
Een en ander doet evenwel geen afbreuk aan het verbod voor de rechter om de
feitelijke scheiding der echtgenoten op bestendige wijze te organiseren, waarbij
de vrederechter over een grote appreciatiebevoegdheid beschikt om het antwoord
op de vraag in welke gevallen het bevelen van dringende en voorlopige maatregelen al dan niet aanleiding geeft tot het organiseren van een feitelijke scheiding,
in concreto in te vullen.
Uit artikel 223 van het Burgerlijk Wetboek kan de rechter immers niet de
macht putten een pseudo-echtscheiding te organiseren.
Er kan niet betwist worden dat ingeval de echtgenoten - ingevolge hun ernstig
verstoorde verstandhouding - in een crisissituatie zijn terechtgekomen, de weg
naar de (vrede-) rechter voor hen moet openstaan teneinde een crisisinterventie te
doen.
Dringende en voorlopige maatregelen dienen evenwel om een tijdelijke noodsituatie te regelen en mogen geenszins misbruikt worden om de feitelijke scheiding tussen de echtgenoten op bestendige wijze te regelen.
De rechtbank stelt vast dat (eiseres) haar reden voor de niet herneming van het
echtelijk samenleven steunde op haar vrees voor agressief gedrag van (verweerder).
Ook in haar eerste verzoekschrift tot het bekomen van dringende en voorlopige
maatregelen werd er door (eiseres) verwezen naar de agressiviteit en het gebrek
aan genegenheid van eiser in hoger beroep.
Ondertussen leven partijen evenwel bijna vijf jaar feitelijk gescheiden en
wordt de beweerde vrees van (eiseres) voor het agressief gedrag van (verweerder) door (eiseres) aan de hand van geen enkel concreet voorval geobjectiveerd.
De conclusies van partijen, zowel in eerste aanleg als in graad van beroep,
doen bovendien vermoeden dat partijen sedert het ontstaan van hun feitelijke
scheiding quasi geen contact meer met elkaar hebben gehad, tenzij via hun respectievelijke raadslieden.
Kennelijk heeft ook geen van beiden het initiatief genomen om een ernstige
verzoeningspoging te ondernemen. (Verweerder) verklaarde in dit opzicht trouwens zelf dat het wegblijven gemakkelijker was dan het teruggaan.
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Op grond van de beschikbare gegevens kan er aanvaard worden dat - ofschoon
de verstandhouding tussen de partijen kennelijk blijvend verstoord is - er zich tijdens de laatste jaren van hun feitelijke scheiding geen noemenswaardige incidenten meer tussen hen beiden hebben voorgedaan.
Ondertussen heeft (verweerder) bovendien het initiatief genomen tot het inleiden van een echtscheidingsprocedure.
De loutere omstandigheid dat de eerste rechter de geldingsduur van de door
hem bevolen maatregelen in zijn bestreden vonnis een derde keer in de tijd beperkt heeft, verhindert niet dat hij in de gegeven omstandigheden alzo de facto
niettemin zijn medewerking heeft verleend aan een verboden organisatie van de
feitelijke scheiding.
Ofschoon niemand kan verplicht worden om na verloop van tijd een echtscheiding in te leiden, kan er geenszins aanvaard worden dat de vrederechter - zonder
dat er zich noemenswaardige incidenten tussen de echtgenoten hebben voorgedaan - telkens opnieuw op grond van de (blijvend) verstoorde verstandhouding
tussen de echtgenoten maatregelen beveelt, waarbij de samenwoningsplicht
wordt opgeschort en waarbij de eisende echtgenote wordt gemachtigd tot een afzonderlijk verblijf in de gezinswoning én de verwerende echtgenoot daar bovenop nog wordt veroordeeld tot betaling van een onderhoudsgeld op de enkele
grond dat hij zijn betere financiële situatie dient te delen met zijn financieel minder begunstigde echtgenote. Een en ander houdt immers een volstrekte negatie in
van een correcte invulling van de plichten verbonden aan het huwelijk, dat er in
essentie op gericht is een duurzame levensgemeenschap tussen de echtgenoten
tot stand te brengen (Senaeve, P., "Over dringende en voorlopige maatregelen,
onderhoudsgeld en het organiseren van de feitelijke scheiding"; E.J., 1996/6, 88).
Zulks geldt daarenboven te meer, nu - zoals te dezen - (eiseres) daarenboven
ook geen enkel concreet en welgemeend initiatief heeft genomen, gericht op het
tot stand brengen van een verzoening tussen de partijen en een hervatting van het
echtelijk samenleven.
De initiële vordering van (eiseres) en de in ondergeschikte orde door (verweerder) geformuleerde tegenvordering zijn in de gegeven omstandigheden dan ook
onontvankelijk.
De ten gronde gevorderde maatregelen dienen bijgevolg niet nader onderzocht
te worden".
Grieven
Krachtens artikel 223 van het Burgerlijk Wetboek beveelt de vrederechter op
verzoek van een der echtgenoten, indien de verstandhouding tussen hen ernstig
verstoord is, dringende voorlopige maatregelen betreffende de persoon en de
goederen van de echtgenoten en de kinderen.
Die maatregelen mogen evenwel geen definitieve regeling van de feitelijke
scheiding van de echtgenoten inhouden.
De appelrechters stellen vast dat de verstandhouding tussen partijen ernstig
verstoord is.
De appelrechters vernietigen evenwel het beroepen vonnis waarbij de vrede-
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rechter dringende voorlopige maatregelen, waarvan eiseres in graad van beroep
de bevestiging vroeg, had bevolen, op grond dat de vrederechter "zijn medewerking heeft verleend aan een verboden organisatie van de feitelijke scheiding".
Die beslissing is gesteund op de hierboven weergegeven vaststellingen, namelijk dat:
- partijen ondertussen bijna vijf jaar feitelijk gescheiden leven en de beweerde
vrees van eiseres voor het agressief gedrag van verweerder aan de hand van geen
enkel concreet voorval wordt geobjectiveerd;
- het vermoeden heerst dat partijen sedert het ontstaan van hun feitelijke scheiding quasi geen contact meer met elkaar hebben gehad, tenzij via hun respectievelijke raadslieden en geen van beiden kennelijk het initiatief heeft genomen om
een ernstige verzoeningspoging te ondernemen;
- verweerder het initiatief heeft genomen tot het inleiden van een echtscheidingsprocedure;
- eiseres geen enkel concreet en welgemeend initiatief heeft genomen, gericht
op het tot stand brengen van een verzoening tussen de partijen en een hervatting
van het echtelijk samenleven.
Geen van de vermelde vaststellingen houdt evenwel in dat het bevelen van de
door eiseres gevraagde dringende voorlopige maatregelen een definitieve regeling van de feitelijke scheiding van de echtgenoten zou teweeg brengen, noch dat
de vrederechter in het beroepen vonnis de feitelijke scheiding van de echtgenoten
definitief regelt.
De appelrechters leiden uit bovenstaande vaststellingen overigens enkel af dat
de vrederechter "zijn medewerking heeft verleend aan een verboden organisatie
van de feitelijke scheiding", doch niet dat de vrederechter de feitelijke scheiding
op definitieve wijze zou hebben geregeld.
Bovendien stellen de appelrechters vast dat de oorspronkelijke vordering van
eiseres voor de vrederechter het bevelen van in de tijd beperkte maatregelen betrof (p. 3-5, nr. 1.5, van het bestreden vonnis) en dat de vrederechter de geldingsduur van de door hem bevolen dringende voorlopige maatregelen in de tijd heeft
beperkt tot eind juni 2004 (p. 6 van het bestreden vonnis).
Welnu, de rechter organiseert niet op bestendige wijze de feitelijke scheiding
tussen partijen wanneer hij de dringende voorlopige maatregelen die hij tussen
hen beveelt in de tijd beperkt.
Het bestreden vonnis beslist derhalve niet wettig dat de vrederechter "zijn medewerking heeft verleend aan een verboden organisatie van de feitelijke scheiding" en dat de oorspronkelijke eis van eiseres, strekkende tot het horen bevelen
van dringende voorlopige maatregelen, voor een beperkte termijn, niet ontvankelijk is (schending van artikel 223 van het Burgerlijk Wetboek).
III. Beslissing van het Hof
Beoordeling
1. Artikel 223, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat indien een
der echtgenoten grovelijk zijn plicht verzuimt, de rechter, op verzoek van de an-
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dere echtgenoot, dringende voorlopige maatregelen beveelt betreffende de persoon en de goederen van de echtgenoten en de kinderen.
Krachtens het tweede lid van die bepaling geschiedt hetzelfde op verzoek van
een der echtgenoten indien de verstandhouding tussen hen ernstig verstoord is.
2. De rechter die, op grond van voormeld artikel 223, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek de plicht tot samenwoning van de echtgenoten voorlopig opschort, kan voor de duur van de feitelijke scheiding de voorlopige dringende
maatregelen bevelen die met die feitelijke scheiding gepaard gaan, zonder dat hij
dient na te gaan wie van de echtgenoten schuld heeft aan de scheiding.
Dergelijke maatregelen mogen er evenwel niet toe leiden een feitelijke scheiding van de echtgenoten op bestendige wijze te organiseren.
Uit het loutere feit dat de rechter de door hem bevolen maatregelen niet in de
tijd beperkt, volgt niet noodzakelijk dat de rechter de feitelijke scheiding van de
echtgenoten definitief regelt.
Uit de omstandigheid dat de bevolen maatregelen in de tijd worden beperkt,
volgt evenwel niet noodzakelijk dat zij niet van aard kunnen zijn de feitelijke
scheiding op bestendige wijze te organiseren in geval deze maatregelen telkens
op verzoek van een van de echtgenoten worden verlengd of hernieuwd.
3. De appelrechters stellen vast dat:
- de eiseres haar redenen voor het niet hernemen van het echtelijke samenleven
steunt op haar vrees voor agressief gedrag van de verweerder;
- de partijen intussen vrijwel vijf jaar feitelijk gescheiden leven en de beweerde vrees voor het agressief gedrag van de verweerder door de eiseres aan de hand
van geen enkel concreet voorval wordt geobjectiveerd;
- de conclusies van partijen doen vermoeden dat zij sedert het ontstaan van hun
feitelijke scheiding quasi geen contact meer met elkaar hebben gehad, tenzij via
hun respectievelijke raadslieden;
- kennelijk ook geen van de beide partijen het initiatief heeft genomen om een
ernstige verzoeningspoging te ondernemen en de verweerder in dit verband verklaarde dat wegblijven gemakkelijker is dan teruggaan;
- op grond van de beschikbare gegevens kan aanvaard worden dat er zich tijdens de laatste jaren van hun feitelijke scheiding geen noemenswaardige incidenten meer tussen hen hebben voorgedaan;
- de verweerder intussen het initiatief genomen heeft tot het inleiden van een
echtscheidingsprocedure.
4. Op grond hiervan oordelen de appelrechters dat "de loutere omstandigheid
dat de eerste rechter de geldingsduur van de door hem bevolen maatregelen in
zijn (beroepen) vonnis een derde keer in de tijd beperkt heeft, (...) niet (verhindert) dat hij in de gegeven omstandigheden alzo de facto niettemin zijn medewerking heeft verleend aan een verboden organisatie van de feitelijke scheiding".
Door aldus te oordelen verantwoorden de appelrechters hun beslissing naar
recht en schenden zij artikel 223 van het Burgerlijk Wetboek niet.
5. Het middel kan niet worden aangenomen.
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Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.
De kosten zijn begroot op de som van zevenhonderd zevenenvijftig euro tachtig cent jegens de eisende partij en op de som van honderd en negen euro zevenenzestig cent jegens de verwerende partij.
29 mei 2006 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:
de h. Londers – Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Simont en Geinger.

Nr. 296
2° KAMER - 30 mei 2006

1º DIEREN - DIERENGEZONDHEIDSWET VAN 24 MAART 1987 - STRAFBEPALINGEN - BIJKOMENDE
STRAF - VERBOD OM EEN VEEBESLAG TE EXPLOITEREN - AMBTSHALVE OPLEGGING DOOR DE
RECHTER

2º LANDBOUW - DIEREN - DIERENGEZONDHEIDSWET VAN 24 MAART 1987 - STRAFBEPALINGEN
- BIJKOMENDE STRAF - VERBOD OM EEN VEEBESLAG TE EXPLOITEREN - AMBTSHALVE OPLEGGING
DOOR DE RECHTER

3º STRAF — ALGEMEEN. STRAF EN MAATREGEL. WETTIGHEID - BIJKOMENDE
STRAF - VERBOD OM EEN VEEBESLAG TE EXPLOITEREN - AMBTSHALVE OPLEGGING DOOR DE
RECHTER

4º STRAF — ANDERE STRAFFEN - DIERENGEZONDHEIDSWET VAN 24 MAART 1987 BIJKOMENDE STRAF - VERBOD OM EEN VEEBESLAG TE EXPLOITEREN - AMBTSHALVE OPLEGGING
DOOR DE RECHTER

5º DIEREN - DIERENGEZONDHEIDSWET VAN 24 MAART 1987 - STRAFBEPALINGEN - BIJKOMENDE
STRAF - VERBOD OM EEN VEEBESLAG TE EXPLOITEREN - FACULTATIEVE STRAF - AFWEZIGHEID VAN
VORDERING DOOR HET OPENBAAR MINISTERIE - GEVOLG
6º LANDBOUW - DIEREN - DIERENGEZONDHEIDSWET VAN 24 MAART 1987 - STRAFBEPALINGEN
- BIJKOMENDE STRAF - VERBOD OM EEN VEEBESLAG TE EXPLOITEREN - FACULTATIEVE STRAF AFWEZIGHEID VAN VORDERING DOOR HET OPENBAAR MINISTERIE - GEVOLG
7º STRAF — ANDERE STRAFFEN - DIERENGEZONDHEIDSWET VAN 24 MAART 1987 BIJKOMENDE STRAF - VERBOD OM EEN VEEBESLAG TE EXPLOITEREN - FACULTATIEVE STRAF AFWEZIGHEID VAN VORDERING DOOR HET OPENBAAR MINISTERIE - GEVOLG
8º STRAF — ALGEMEEN. STRAF EN MAATREGEL. WETTIGHEID - BIJKOMENDE
STRAF - VERBOD OM EEN VEEBESLAG TE EXPLOITEREN - FACULTATIEVE STRAF - AFWEZIGHEID VAN
VORDERING DOOR HET OPENBAAR MINISTERIE - GEVOLG
9º GERECHTSKOSTEN — STRAFZAKEN — ALGEMEEN - STAAT VAN
VASTSTELLING VAN DE KOSTEN - OPMAAK
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1º, 2º, 3º en 4º Bij toepassing van artikel 26, §2, Dierengezondheidswet van 24 maart 1987,
kan de rechter ambtshalve, zonder dat hij de beklaagde voorafgaandelijk dient te
verwittigen, ten laste van de veroordeelde een tijdelijk of definitief verbod van het recht
om een veebeslag te exploiteren uitspreken. (Art. 26, §2, Dierengezondheidswet)
5º, 6º, 7º en 8º De omstandigheid dat het openbaar ministerie het tijdelijk of definitief
verbod van het recht om een veebeslag te exploiteren, bij toepassing van artikel 26, §2,
Dierengezondheidswet van 24 maart 1987, niet heeft gevorderd en dat die bijkomende
straf slechts facultatief is, neemt niet weg dat die straf een wettelijke mogelijkheid is
waarmede de beklaagde rekening moet houden om een passend verweer te voeren. (Art.
26, §2, Dierengezondheidswet)
9º Artikel 97 van het koninklijk besluit van 28 december 1950 houdende algemeen
reglement op de kosten in strafzaken bepaalt niet dat de erin bedoelde staat van kosten
door de griffier moet worden opgesteld. (Art. 97, K.B. 28 dec. 1950)
(A. T. BELGISCH INTERVENTIE- EN RESTITUTIEBUREAU)

ARREST
(A.R. P.06.0185.N)

I. Rechtspleging voor het Hof
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te Gent,
correctionele kamer, van 22 december 2005.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, vijf middelen aan.
Raadsheer Paul Maffei heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. Beslissing van het Hof
Beoordeling
(...)
Derde middel
5. Artikel 26, §2, Dierengezondheidswet van 24 maart 1987 bepaalt dat de
rechter ten laste van de veroordeelde tijdelijk of definitief verbod van het recht
een veebeslag te exploiteren, kan uitspreken.
Geen enkele wettelijke bepaling belet de rechter ambtshalve die aanvullende
straf op te leggen of schrijft voor dat hij de beklaagde voorafgaandelijk dient te
verwittigen van deze mogelijkheid.
In zoverre het middel uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt het naar
recht.
6. De omstandigheid dat het openbaar ministerie het bedoelde exploitatieverbod niet heeft gevorderd en dat die bijkomende straf slechts facultatief is, neemt
niet weg dat die straf een wettelijke mogelijkheid is waarmede de beklaagde rekening moet houden om een passend verweer te voeren.
Hieruit volgt dat de eiser wel de mogelijkheid geboden werd gehoord te worden over het uitgesproken verbod van het recht een veebeslag te exploiteren.
Het middel kan in zoverre niet worden aangenomen.
Vierde middel
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7. Artikel 97 van het koninklijk besluit van 28 december 1950 houdende algemeen reglement op de kosten in strafzaken bepaalt niet dat de erin bedoelde staat
van kosten door de griffier moet worden opgesteld.
Het middel faalt naar recht.
(...)
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
9. 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.
30 mei 2006 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:
de h. Maffei – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaat-generaal – Advocaat: mr. D. Dubois, Brugge.

Nr. 297
2° KAMER - 30 mei 2006

RECHT VAN VERDEDIGING — STRAFZAKEN - ONDERZOEKSGERECHTEN - REGELING
VAN DE RECHTSPLEGING - INZAGE EN AFSCHRIFTNAME VAN HET STRAFDOSSIER OVERTUIGINGSSTUKKEN - AFWEZIGHEID VAN KOPIE - GEVOLG
Het enkele feit dat een inverdenkinggestelde in het kader van de regeling van de
rechtspleging geen kopie gekregen heeft van overtuigingsstukken levert geen
miskenning van het recht van verdediging op wanneer de inverdenkinggestelde van die
stukken inzage heeft kunnen hebben en ze zowel voor het onderzoeksgerecht als, in
geval van verwijzing, voor de feitenrechter aan wie hij nog kopie van die stukken kan
vragen, kan tegenspreken of zich erop kan beroepen. (Artt. 127 en 223, Sv.)
(G. e.a. T. JORDAN GRAND PRIX LIMITED, vennootschap naar Engels recht e.a.)

ARREST
(A.R. P.06.0362.N)

I. Rechtspleging voor het Hof
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te
Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling, van 30 januari 2006.
De eiseres sub I voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel
aan.
De eisers sub II, 1 en II, 2 voeren in een memorie die aan dit arrest is gehecht,
twee middelen aan.
Raadsheer Paul Maffei heeft verslag uitgebracht.
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Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. Beslissing van het Hof
Beoordeling
(...)
Middel van de eiseres sub I
2. Het enkele feit dat een inverdenkinggestelde in het kader van de regeling
van de rechtspleging geen kopie gekregen heeft van overtuigingsstukken levert
geen miskenning van het recht van verdediging op wanneer de inverdenkinggestelde van die stukken inzage heeft kunnen hebben en ze zowel voor het onderzoeksgerecht als, in geval van verwijzing, voor de feitenrechter aan wie hij nog
kopie van die stukken kan vragen, kan tegenspreken of zich erop kan beroepen.
Het middel faalt naar recht.
(...)
Ambtshalve beoordeling voor het overige
10. 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 de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eisers in de kosten van hun cassatieberoep.
30 mei 2006 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:
de h. Maffei – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. R. Verstraeten en M. Verhaeghe, Brussel.

Nr. 298
2° KAMER - 30 mei 2006

1º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — TERMIJNEN VOOR
CASSATIEBEROEP EN BETEKENING — STRAFVORDERING —
VOORBARIG CASSATIEBEROEP (GEEN EINDBESLISSING) - HOF VAN ASSISEN
- ONDERVRAGING VAN DE BESCHULDIGDE VOOR DE OPENING VAN DE ZITTING - VERZOEK OM
TAALWIJZIGING - BESCHIKKING VAN DE VOORZITTER
2º HOF VAN ASSISEN — ALGEMEEN - ONDERVRAGING VAN DE BESCHULDIGDE VOOR DE
OPENING VAN DE ZITTING - VERZOEK OM TAALWIJZIGING - VERWERPING - BESCHIKKING VAN DE
VOORZITTER - AARD
3º TAALGEBRUIK — GERECHTSZAKEN (WET 15 JUNI 1935) — IN EERSTE
AANLEG — STRAFZAKEN - HOF VAN ASSISEN - ONDERVRAGING VAN DE BESCHULDIGDE
VOOR DE OPENING VAN DE ZITTING - VERZOEK OM TAALWIJZIGING - VERWERPING - BESCHIKKING
VAN DE VOORZITTER - CASSATIEBEROEP - ONTVANKELIJKHEID
4º BEVOEGDHEID EN AANLEG — STRAFZAKEN — GESCHIL INZAKE
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BEVOEGDHEID - BEGRIP
1º, 2º en 3º Is geen eindbeslissing en doet geen uitspraak in een der gevallen bedoeld in
artikel 416, tweede lid, Wetboek van Strafvordering, de beschikking van de voorzitter van
het hof van assisen die, ingevolge het verzoek van de beschuldigde naar aanleiding van
diens ondervraging voor de opening van de zitting, beslist om aan het verzoek tot
taalwijziging geen gevolg te geven12. (Artt. 293, derde lid, en 416, Sv.; Art. 19, derde lid,
Taalwet Gerechtszaken)
4º Er is slechts een geschil inzake bevoegdheid als er betoogd wordt dat de rechter zich de
bevoegdheid van een andere rechter zou toeëigenen derwijze dat daaruit een conflict
van jurisdictie kan ontstaan waaraan enkel met een regeling van rechtsgebied een einde
kan worden gesteld34
(A.)

ARREST
(A.R. P.06.0748.N)

I. Rechtspleging voor het Hof
Het cassatieberoep is gericht tegen de beschikking van de voorzitter van het
Hof van Assisen van het administratief arrondissement Brussel Hoofdstad van 17
mei 2006.
De eiser voert in een memorie drie middelen aan.
Raadsheer Paul Maffei heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. Beslissing van het Hof
Beoordeling
Ontvankelijkheid van het cassatieberoep
De bestreden beslissing is geen eindbeslissing en doet geen uitspraak in een
der gevallen bedoeld in artikel 416, tweede lid, Wetboek van Strafvordering. Er
is immers maar een geschil inzake bevoegdheid als er betoogd wordt dat de rechter zich de bevoegdheid van een andere rechter zou toeëigenen derwijze dat daaruit een conflict van jurisdictie kan ontstaan waaraan enkel met een regeling van
rechtsgebied een einde kan worden gesteld. Dit is hier niet het geval.
Het cassatieberoep is voorbarig en bijgevolg niet ontvankelijk.
Middelen
De middelen hebben geen betrekking op de ontvankelijkheid van het cassatieberoep en behoeven derhalve geen antwoord.
Dictum
Het Hof,
1 Zie Cass., 19 mei 1996, A.R. P.96.0926.N, nr. 263; Cass., 23 juni 1999, A.R. P.99.0384.F, nr. 390;
Cass., 11 okt. 2005, A.R. P.05.0606.N, nr. 497.
2 R. DECLERCQ, Beginselen van Strafrechtspleging, Mechelen, Kluwer, 2003, nr. 1846.
3 Cass., 23 juli 1991, A.R. 5757, nr. 567; Cass., 4 feb. 1998, A.R. P.98.0017.F, nr. 65; Cass., 18 sept.
2002, A.R. P.02.0874.F, nr. 459.
4 R. DECLERCQ, "Bevoegdheid - Algemeen", in Comm. Strafr., Afl. 29, sub 7.
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Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
30 mei 2006 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:
de h. Maffei – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaat-generaal – Advocaat: mr. J. De Smet, Brussel.

Nr. 299
2° KAMER - 31 mei 2006

1º AMBTENAAR — ALGEMEEN - VERDUISTERING - BESTANDDELEN - ROERENDE ZAKEN BEGRIP
2º MISBRUIK VAN VERTROUWEN - VERDUISTERING DOOR EEN AMBTENAAR BESTANDDELEN - ROERENDE ZAKEN - BEGRIP
3º AMBTENAAR — ALGEMEEN - VERDUISTERING - BESTANDDELEN - BEZIT VAN HET
VERDUISTERDE GOED - BEGRIP
4º MISBRUIK VAN VERTROUWEN - VERDUISTERING DOOR EEN AMBTENAAR BESTANDDELEN - BEZIT VAN HET VERDUISTERDE GOED - BEGRIP
1º en 2º Onlichamelijke activa, zoals mankracht, zijn niet begrepen in de opsomming van
de roerende zaken die vatbaar zijn voor verduistering door een persoon die een
openbaar ambt uitoefent1. (Art. 240, Sw.)
3º en 4º Het misdrijf verduistering door een persoon die een openbaar ambt uitoefent,
vereist dat het bedoelde goed zich op een zeker ogenblik in handen van de dader
bevond; de veroordelende beslissing wegens verduistering dient dus vast te stellen dat
deze onder bede ervan in het bezit is gekomen, hetzij door afgifte of fysieke
overhandiging van de zaak of door de overdracht van rechten die met het gebruik of het
beheer ervan samengaan2. (Art. 240, Sw.)
(D.)

ARREST (vertaling)
(A.R. P.06.0238.F)

I. Rechtspleging voor het Hof
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 23 december 2005 gewezen
door het Hof van Beroep te Bergen, correctionele kamer.
Eiser voert twee middelen 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.
II. Beslissing van het Hof
1 Zie concl. O.M. in Pas. 2006, nr. 299.
2 Ibid.
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Over het eerste middel:
Eiser heeft voor de appelrechters aangevoerd dat het gebruik van gemeentepersoneel voor privé-doeleinden geen strafbare verduistering was. Hij betwistte
eveneens dat hij de gelden die in het hem tenlastegelegde feit zijn bedoeld ooit
onder zich had.
Artikel 240 van het Strafwetboek straft iedere persoon die een openbaar ambt
uitoefent, die openbare of private gelden, geldswaardige papieren, stukken, effecten, akten, roerende zaken verduistert, welke hij uit kracht of uit hoofde van
zijn ambt onder zich heeft.
Onlichamelijke activa, zoals mankracht, zijn niet begrepen in de opsomming
van de roerende zaken die vatbaar zijn voor verduistering.
Het voormelde misdrijf vereist overigens dat het bedoelde goed zich op zeker
ogenblik in handen van de dader bevond. Die moet dus ter bede ervan in het bezit zijn gekomen, hetzij door afgifte of de fysieke overhandiging van de zaak of
door de overdracht van rechten die met het gebruik of het beheer ervan samengaan.
De appelrechters veroordelen eiser wegens overtreding van artikel 240 van het
Strafwetboek op grond van het feit dat aangezien hij verantwoordelijk was voor
een gemeentelijke dienst van openbare werken, hij van zijn ambt heeft geprofiteerd om te bevelen dat gemeentewerklieden, die onder zijn bevel stonden, tijdens hun diensturen, werkzaamheden in de woning van zijn dochter zouden uitvoeren.
De appelrechters leiden daaruit af dat eiser het salaris van die werklieden had
verduisterd ten bedrage van de waarde van hun onrechtmatig geleverde dienstverrichtingen te zijnen gunste of van die van zijn dochter.
Het arrest stelt evenwel niet vast dat het geld, bestemd voor de betaling van de
voormelde salarissen, zich materieel of juridisch in het bezit van eiser zou hebben bevonden. Bijgevolg beslist het niet naar recht dat eiser de in de telastlegging bedoelde sommen heeft aangewend om andere verrichtingen te betalen dan
die waarvoor zij bedoeld waren.
Het middel is gegrond.
Er is geen grond om acht te slaan op het tweede middel dat niet tot vernietiging zonder verwijzing kan leiden.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt in de kant van het bestreden arrest.
Laat de kosten ten laste van de Staat.
Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.
31 mei 2006 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. de Codt – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-gene-
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raal – Advocaat: mr. M. Fadeur, Charleroi.

Nr. 300
2° KAMER - 31 mei 2006

1º MISDRIJF — ALGEMEEN. BEGRIP. MATERIEEL EN MOREEL
BESTANDDEEL. EENHEID VAN OPZET - COLLECTIEF MISDRIJF - OPEENVOLGENDE
VERVOLGINGEN VOOR VERSCHILLENDE RECHTERS - STRAFTOEMETING
2º STRAF — SAMENLOOP — EENDAADSE - COLLECTIEF MISDRIJF - OPEENVOLGENDE
VERVOLGINGEN VOOR VERSCHILLENDE RECHTERS - STRAFTOEMETING
3º MISDRIJF — ALGEMEEN. BEGRIP. MATERIEEL EN MOREEL
BESTANDDEEL. EENHEID VAN OPZET - COLLECTIEF MISDRIJF - OPEENVOLGENDE
VERVOLGINGEN VOOR VERSCHILLENDE RECHTERS - CUMULATIE VAN DE STRAFFEN - VOORWAARDEN
4º STRAF — SAMENLOOP — EENDAADSE - COLLECTIEF MISDRIJF - OPEENVOLGENDE
VERVOLGINGEN VOOR VERSCHILLENDE RECHTERS - CUMULATIE VAN DE STRAFFEN - VOORWAARDEN
5º MISDRIJF — ALGEMEEN. BEGRIP. MATERIEEL EN MOREEL
BESTANDDEEL. EENHEID VAN OPZET - COLLECTIEF MISDRIJF - OPEENVOLGENDE
VERVOLGINGEN VOOR VERSCHILLENDE RECHTERS - CUMULATIE VAN DE STRAFFEN CORRECTIONELE WERKSTRAF EN CRIMINELE STRAF VAN OPSLUITING
6º STRAF — SAMENLOOP — EENDAADSE - COLLECTIEF MISDRIJF - OPEENVOLGENDE
VERVOLGINGEN VOOR VERSCHILLENDE RECHTERS - CUMULATIE VAN DE STRAFFEN CORRECTIONELE WERKSTRAF EN CRIMINELE STRAF VAN OPSLUITING
1º en 2º Krachtens art. 65, tweede lid, Sw. dat van toepassing is op elk collectief misdrijf
door eenheid van opzet waarvan de bestanddelen het voorwerp hebben uitgemaakt van
opeenvolgende vervolgingen voor verschillende rechters, kan de rechter, bij wie de nog
uit te spreken zaken aanhangig zijn gemaakt, daarvoor een straf opleggen, rekening
gehouden met de reeds uitgesproken straffen, d.w.z. door die straf naar verhouding te
verminderen1.
3º en 4º Het voordeel van de aanpassing die bij art. 65, tweede lid, Sw. ten gunste van de
dader van het collectief misdrijf is bepaald, hangt niet af van de voorwaarde dat er tussen
de nog uit te spreken straf en die waarmee rekening moet worden gehouden, eenheid
van voorwerp, aard, karakter of soort zou zijn; de enige grens die deze bepaling aan de
verzachte cumulatie instelt is het verbod om het maximum van de zwaarste straf te
overschrijden2.
5º en 6º Het verschil in aard en voorwerp tussen een correctionele werkstraf en een
criminele straf van vrijheidsberoving, belet niet dat de maat van de tweede wordt bepaald
met inachtneming van de eerste3. (Art. 65, tweede lid, Sw.)
(B. T. D. e.a.)

ARREST (vertaling)
1 Zie concl. O.M. in Pas. 2006, nr. 300.
2 Ibid.
3 Ibid.
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(A.R. P.06.0403.F)

I. Rechtspleging voor het Hof
De cassatieberoepen zijn gericht tegen een arrest, op 23 augustus 2005 gewezen door het Hof van Beroep te Bergen, kamer van inbeschuldigingstelling, en
tegen de arresten, op 13 januari 2006 onder de nummers 113 en 114 gewezen
door het Hof van Assisen van de provincie Henegouwen.
Eiser voert twee middelen aan in een memorie waarvan een eenluidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
Raadsheer Frédéric Close heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. Beslissing van het Hof
A. Op het cassatieberoep tegen het arrest tot verwijzing :
Aangezien het cassatieberoep op de griffie van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Bergen is ingesteld, is het niet ontvankelijk.
B. Op het cassatieberoep tegen het arrest van het hof van assisen op de strafvordering :
Over het tweede middel :
Eiser voert aan "dat het arrest de aanwezigheid van de juryleden niet vermeldt
[...] noch bij de beraadslaging, noch bij de uitspraak van [het arrest]".
Enerzijds verplicht noch artikel 779, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek,
waarvan de schending wordt aangevoerd, noch enige andere wettelijke bepaling,
dat de aanwezigheid van de juryleden in het arrest wordt vermeld.
Anderzijds volgt uit de bladzijden 32 en 33 van het proces-verbaal van de terechtzitting dat na het debat over de schuldvraag, de effectieve juryleden zich
naar hun lokaal hebben begeven om er te beraadslagen en dat zij na afloop daarvan, in de zittingszaal zijn teruggekeerd, het hoofd van de jury heeft de verklaring van de jury voorgelezen en heeft ze na ondertekening aan de voorzitter overhandigd, dit alles in aanwezigheid van de juryleden. Op de bladzijden 34 en 35
vermeldt dit proces-verbaal eveneens dat na afloop van het debat over de straftoemeting, "het hof [van assisen], zonder het openbaar ministerie, en de juryleden, zonder de plaatsvervangende juryleden, zich ter beraadslaging terugtrekken
in het lokaal van de juryleden, vervolgens keren zij terug naar de openbare terechtzitting en nemen zij opnieuw hun plaats in. De Heer Voorzitter laat de beschuldigden de zaal binnenleiden en spreekt het arrest luidop uit, in aanwezigheid van het publiek [...]. De juryleden en de plaatsvervangende juryleden trekken zich definitief terug".
Dit proces-verbaal levert dus het bewijs op van de beraadslaging van de effectieve juryleden over de schuldvraag en over de straf, evenals over hun aanwezigheid bij de uitspraak van het arrest.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Over het eerste middel:
Eiser die vervolgd wordt voor de misdaad die met name in artikel 474 van het
Strafwetboek is bepaald, werd door het hof van assisen tot vijfentwintig jaar op-
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sluiting veroordeeld. Het arrest stelt vast dat eiser reeds eerder tot een correctionele werkstraf van honderd vijftig uur werd veroordeeld wegens diefstallen en
dat de voormelde misdaad, samen met de reeds gevonniste misdrijven, de opeenvolgende en voortgezette uitvoering zijn van eenzelfde misdadig opzet.
Het middel voert aan dat het arrest de artikelen 37ter, 65, tweede lid, en 474
van het voormelde wetboek schendt wanneer het ter bestraffing van een collectief misdrijf een straf van opsluiting en een werkstraf samenvoegt. Volgens eiser,
mocht alleen de tweede worden uitgesproken, waarbij als daartoe grond bestaat,
supplementaire uren bij die welke reeds bij de voorgaande veroordeling zijn
vastgesteld, worden opgelegd.
Artikel 65, tweede lid, van het Strafwetboek, is van toepassing op elke collectief misdrijf door eenheid van opzet waarvan de bestanddelen het voorwerp hebben uitgemaakt van opeenvolgende vervolgingen voor verschillende rechters. In
dergelijk geval kan de rechter, bij wie de nog uit te spreken zaken aanhangig zijn
gemaakt, wettelijk daarvoor een straf opleggen rekening houdend met de reeds
uitgesproken straffen, dit wil zeggen door die straf naar verhouding te verminderen.
Het voordeel van die aanpassing die ten gunste van de dader van het collectief
misdrijf is bepaald, hangt niet af van de voorwaarde dat er tussen de nog uit te
spreken straf en die waarmee rekening moet worden gehouden, eenheid van
voorwerp, aard, karakter of soort zou zijn.
De enige grens die deze bepaling aan de verzachte cumulatie stelt is het verbod
om het maximum van de zwaarste straf te overschrijden.
Het arrest vermeldt dat de reeds uitgesproken werkstraf niet volstaat voor een
juiste bestraffing van al de misdrijven. Aangezien het hof van assisen heeft erkend dat de feiten waarover het uitspraak diende te doen niet van die aard waren
om een politiestraf of een correctionele straf ten gevolge te hebben, had het de
voormelde feiten niet zonder schending van artikel 37ter van het Strafwetboek,
mogen bestraffen met de straf die in dit artikel is bepaald.
Het verschil in aard en voorwerp tussen een correctionele werkstraf en een criminele straf van vrijheidsberoving, belet niet dat de maat van de tweede wordt
bepaald met inachtneming van de eerste. De straf van vijfentwintig jaar opsluiting, die eiser wordt opgelegd nadat het hof van assisen hem zonder enige verzachtende omstandigheid schuldig heeft bevonden, houdt zich aan de grens die
bij artikel 474 van het Strafwetboek is vastgesteld, houdt rekening met de correctionele straf die reeds is uitgesproken en overschrijdt samen ermee niet het maximum, te dezen dertig jaar, van de zwaarste straf.
Door zich aldus uit te spreken schendt het arrest geen van de door eiser aangevoerde wettelijke bepalingen.
Het middel kan bijgevolg niet worden aangenomen.
Ambtshalve onderzoek
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn
in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
C. Op het cassatieberoep tegen het arrest van het hof van assisen op de door de
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verweersters tegen eiser ingestelde burgerlijke rechtsvorderingen :
Eiser voert geen middel aan.
Dictum,
Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt eiser in de kosten.
31 mei 2006 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Close – Gedeeltelijk gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-generaal – Advocaat: mr. O. Bastyns, Brussel.

Nr. 301
2° KAMER - 31 mei 2006

1º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — TERMIJNEN VOOR
CASSATIEBEROEP EN BETEKENING — STRAFVORDERING —
VOORBARIG CASSATIEBEROEP (GEEN EINDBESLISSING) - HOF VAN ASSISEN
- BESLISSING WAARBIJ DE TAAL VAN DE RECHTSPLEGING WORDT AANGEGEVEN
2º TAALGEBRUIK — GERECHTSZAKEN (WET 15 JUNI 1935) — IN EERSTE
AANLEG — STRAFZAKEN - HOF VAN ASSISEN - BESLISSING WAARBIJ DE TAAL VAN DE
RECHTSPLEGING WORDT AANGEGEVEN - ONMIDDELLIJK CASSATIEBEROEP - ONTVANKELIJKHEID
3º HOF VAN ASSISEN — BEHANDELING TER ZITTING EN
TUSSENARRESTEN. VERKLARING VAN DE JURY - TAALGEBRUIK - BESLISSING
WAARBIJ DE TAAL VAN DE RECHTSPLEGING WORDT AANGEGEVEN - ONMIDDELLIJK CASSATIEBEROEP ONTVANKELIJKHEID
1º, 2º en 3º De beslissing van de voorzitter van het hof van assisen waarbij de taal van de
rechtspleging wordt aangegeven, is geen beslissing over de bevoegdheid van het
aangezochte rechtscollege; het is geen eindbeslissing in de zin van art. 416, eerste lid,
Sv., en valt niet onder de in het tweede lid van dat artikel bepaalde gevallen; het
onmiddellijk cassatieberoep is bijgevolg niet ontvankelijk.
(A.)

ARREST (vertaling)
(A.R. P.06.0743.F)

I. Rechtspleging voor het Hof
Het cassatieberoep is gericht tegen een beschikking van de voorzitter van het
Hof van Assisen van het bestuurlijk arrondissement Brussel-Hoofdstad van 16
januari 2006.
Eiser voert zeven middelen aan in een memorie.
Op de terechtzitting van 31 mei 2006 heeft raadsheer Benoît Dejemeppe verslag uitgebracht, heeft advocaat-generaal Damien Vandermeersch geconcludeerd
en heeft eiser een nota neergelegd in antwoord op de conclusie van het openbaar
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ministerie.
II. Beslissing van het Hof
De beschikking verwijst de zaak naar een latere sessie van het Hof van Assisen
van het bestuurlijk arrondissement Brussel-Hoofdstad, opdat de zaak in het Nederlands zou worden behandeld.
De beslissing waarbij de taal van de rechtspleging wordt aangegeven is geen
beslissing over de bevoegdheid van het aangezochte rechtscollege.
De bestreden beschikking is geen eindbeslissing in de zin van artikel 416, eerste lid, van het Wetboek van Strafvordering, en valt niet onder de in het tweede
lid van dat artikel bepaalde gevallen.
Het cassatieberoep is voorbarig en is mitsdien niet ontvankelijk.
Het Hof vermag geen acht te slaan op de memorie van eiser, die geen verband
houdt met de ontvankelijkheid van het cassatieberoep.
Dictum,
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt eiser in de kosten.
31 mei 2006 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Close – Gedeeltelijk gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. N. Gallant en D. De Quévy, Brussel.

