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Nr. 1
2° KAMER - 2 januari 2007

1º BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ — TERBESCHIKKINGSTELLING
VAN DE REGERING - PLAATSING VAN DE VEROORDEELDE ONDER TOEZICHT VAN DE MINISTER
VAN JUSTITIE - VRIJHEID ONDER VOORWAARDEN - INTERNERING VAN DE VEROORDEELDE BESLISSING VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE - AARD
2º BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ — TERBESCHIKKINGSTELLING
VAN DE REGERING - INTERNERING VAN DE VEROORDEELDE - BESLISSING VAN DE MINISTER
VAN JUSTITIE - AARD
3º BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ — TERBESCHIKKINGSTELLING
VAN DE REGERING - BESLISSING TOT INTERNERING - AARD
4º BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ — TERBESCHIKKINGSTELLING
VAN DE REGERING - INTERNERING VAN DE VEROORDEELDE - AARD - GEVOLG
1º De omstandigheid dat artikel 25 Wet Bescherming Maatschappij de veroordeelde die ter
beschikking van de regering is gesteld, onder het toezicht van de minister van Justitie
plaatst, die hem in vrijheid kan laten onder de door hem bepaalde voorwaarden, of zijn
internering kan gelasten, en dat artikel 25bis van dezelfde wet de voorwaarden bepaalt
voor de internering van deze veroordeelde, doet eraan geen afbreuk dat de beslissing
van de minister van Justitie de uitvoering is van de door de strafrechter opgelegde
maatregel1. (Artt. 25 en 25bis, Wet Bescherming Maatschappij 1964)
1 Het Hof heeft in het verleden meermaals geoordeeld dat de terbeschikkingstelling van de regering
een straf is, hetzij expliciet (Cass. 22 juli 1955, A.C., 1955, 959; Cass. 17 juni 1975, A.C., 1975,
1103; Cass. 17 feb. 1976, A.C., 1976, 707; Cass. 4 april 1978, A.C., 1978, 884) hetzij impliciet (Cass.
27 maart 1939, A.C., 1939, 116). Deze rechtspraak vond een aanzet in een eerder arrest (Cass. 11 dec.
1933, Pas., 1934, I, 96 met noot L.C.) waar de terbeschikkingstelling van de regering, althans wat
recidivisten en gewoontemisdadigers betreft, werd omschreven als "une mesure de sûreté de défense
sociale qui participe de la nature des peines, c'est à dire des sanctions ordinaires du droit pénal". Het
Hof oordeelde toen, en ook later (Cass. 21 dec. 1976, A.C., 1977, 455), dat wanneer de eerste rechter
slechts een hoofdgevangenisstraf uitsprak, de appelrechter bijkomend de terbeschikkingstelling van
de regering slechts kon uitspreken met eenparigheid van stemmen. Impliciet werd aangenomen dat de
terbeschikkingstelling van de regering geen bijkomende straf was maar slechts een deel van de
vrijheidsberoving uitmaakte en één geheel vormde met de hoofdgevangenisstraf. De cassatie van de
beslissing omtrent de terbeschikkingstelling van de regering strekte zich dan ook uit tot de gehele
straf (Cass. 26 nov. 1974, A.C., 1975, 363; Cass. 21 maart 1989, A.R. 2894, nr. 416). Een vroeger
arrest, daterend van na het arrest dat de terbeschikkingstelling van de regering een straf noemde,
breidde de cassatie omwille van de onwettigheid van de uitgesproken terbeschikkingstelling van de
regering die "met de uitgesproken straf een onsplitsbaar geheel uitmaakt" uit tot de ganse
veroordeling ofschoon "aanlegger gewis zijn voorziening beperkt heeft tot de bepaling van het arrest
waarbij die maatregel gelast wordt" (Cass. 5 dec. 1955, A.C., 1956, 261). De in het voorliggende
arrest gehanteerde terminologie hoeft dus niet per se een illustratie te zijn van een gewijzigde
opvatting omtrent de juridische natuur van de terbeschikkingstelling van de regering. Het openbaar
ministerie, dat concludeerde tot verwerping van de voorziening en dus in de zin zoals het Hof thans
heeft beslist, had trouwens een onderscheid gemaakt tussen de rechterlijke beslissing waarbij de
terbeschikkingstelling van de regering wordt uitgesproken, en de latere ministeriële beslissing van
internering die de (verdere) uitvoering van die rechterlijke beslissing betreft. De minister voert een
rechterlijke beslissing uit, voor de periode dat zij werd uitgesproken en op een wijze door de wet
bepaald. De beperkte keuze die de minister hierbij heeft is slechts een opportuniteitsbeslissing in
functie van de beoogde finaliteit; het na te streven doel, de bescherming van de maatschappij, kan
worden verwezenlijkt hetzij door afzondering van de veroordeelde uit de maatschappij (internering)
hetzij door diens gecontroleerde integratie (vrijheid onder voorwaarden). De hoger bedoelde
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2º De minister van Justitie die op grond van artikel 25bis Wet Bescherming Maatschappij
de internering gelast van een veroordeelde die ter beschikking van de regering is gesteld,
neemt geen beslissing over een strafvervolging, maar beslist over de uitvoering van een
door de rechter opgelegde maatregel2. (Artt. 25 en 25bis, Wet Bescherming Maatschappij
1964)
3º De beslissing tot internering op grond van artikel 25 en 25bis, Wet Bescherming
Maatschappij is geen uitspraak over een strafvervolging in de zin van artikel 6 E.V.R.M.
(Art. 6, Verdrag Rechten van de Mens; Artt. 25 en 25bis, Wet Bescherming Maatschappij
1964)
4º De internering van een veroordeelde na afloop van zijn gevangenisstraf is naar zijn aard
een dringende maatregel die daarom onmiddellijk uitvoerbaar is, zonder dat de
veroordeelde, die over het recht beschikt om tegen zijn internering op te komen bij de
rechter, vooraf moet gehoord worden. (Artt. 25, 25bis en 25ter, Wet Bescherming
Maatschappij 1964)
(D.)

ARREST

(A.R. P.06.1622.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling, van 18 december 2006.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, drie middelen aan.
Raadsheer Luc Huybrechts heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. VOORAFGAANDE RECHTSPLEGING
De eiser werd bij vonnis van de Correctionele Rechtbank te Antwerpen van 2
januari 2001 wegens verkrachting en aanranding van de eerbaarheid op kinderen
veroordeeld tot een gevangenisstraf van 6 jaar en gedurende 10 jaar na afloop
van zijn straf ter beschikking van de regering gesteld.
De minister van Justitie nam op 9 oktober 2006 op grond van de artikelen 25bis en 25quater Wet Bescherming Maatschappij de beslissing de eiser, na afloop
van de hem opgelegde vrijheidstraf, te interneren.
De eiser diende op 24 oktober 2006 bij de raadkamer van de Rechtbank van
Eerste Aanleg te Antwerpen een verzoekschrift in strekkende tot de nietigverklaring van de beslissing van de minister.
Bij beschikking van 24 november 2006 handhaafde de raadkamer eisers internering.
Zowel eisers raadsman als hijzelf kwamen afzonderlijk van deze beschikking
in hoger beroep.
Bij het thans bestreden arrest van 18 december 2006 verklaart het Hof van Beroep te Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling, het eerste hoger beroep
rechterlijke beslissing behoort tot het bepalen van de straf waarop alle regels met betrekking tot het
strafrechtspreken van toepassing zijn. De ministeriële beslissing is van een andere orde. (MT)
2 Ibid.
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ontvankelijk, verklaart het het tweede hoger beroep zonder voorwerp en stelt het
vast dat de beslissing van de minister van Justitie van 9 oktober 2006 in overeenstemming is met de voorschriften van artikel 25bis van de wet van 1 juli 1964 tot
bescherming van de maatschappij tegen abnormalen, gewoontemisdadigers en
plegers van bepaalde seksuele strafbare feiten .
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
Eerste onderdeel
1. De omstandigheid dat artikel 25 Wet Bescherming Maatschappij de veroordeelde die ter beschikking van de regering is gesteld, onder het toezicht van de
minister van Justitie plaatst, die hem in vrijheid kan laten onder de door hem bepaalde voorwaarden, of zijn internering kan gelasten, en dat artikel 25bis van dezelfde wet de voorwaarden bepaalt voor de internering van deze veroordeelde,
doet eraan geen afbreuk dat de beslissing van de minister van Justitie de uitvoering is van de door de strafrechter opgelegde maatregel.
Het onderdeel faalt naar recht.
Tweede onderdeel
2. De in het onderdeel aangehaalde rechtspraak van het Europees Hof voor de
Rechten van de Mens is ter zake niet toepasselijk. Het arrest Hof Mensenrechten
15 juli 1982 (Eckle/Duitse Bondsrepubliek) nr. 8130/78 betreft een beoordeling
van de duur van een strafproces tot aan het vonnis dat de straf bepaalde. Het arrest Hof Mensenrechten (Grote Kamer) nr. 24724/94, 16 december 1999 (T./Verenigd Koninkrijk) betreft een rechtspleging waarbij de rechter een dader veroordeelt tot opsluiting voor de duur die de Kroon zal bepalen en de secretaris van
Binnenlandse Aangelegenheden die duur bepaalt. De Belgische minister van Justitie die op grond van artikel 25bis Wet Bescherming Maatschappij de internering gelast van een veroordeelde die ter beschikking van de regering is gesteld,
neemt evenwel geen beslissing over een strafvervolging, maar beslist over de uitvoering van een door een rechter opgelegde maatregel.
Het onderdeel faalt naar recht.
3. Daar het onderdeel berust op een onjuiste rechtsopvatting betreffende de
aard van de beslissing tot internering van de veroordeelde die ter beschikking
van de regering is gesteld, stelt het Hof het Arbitragehof de ter zake opgeworpen
vraag niet.
Derde onderdeel
4. De beslissing tot internering op grond van artikel 25 en 25bis Wet Bescherming Maatschappij is geen uitspraak over een strafvervolging in de zin van artikel 6 EVRM.
Het onderdeel faalt naar recht.
5. Daar het onderdeel berust op een onjuiste rechtsopvatting betreffende de
aard van de beslissing tot internering van de veroordeelde die ter beschikking
van de regering is gesteld, stelt het Hof het Arbitragehof de ter zake opgeworpen
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vraag niet.
Tweede middel
6. De wet vermag de uitoefening van het recht van verdediging naar de vereisten van de eigenheid van de rechtspleging te regelen.
De internering van een veroordeelde na afloop van zijn gevangenisstraf bepaald in artikel 25bis Wet Bescherming Maatschappij, is naar zijn aard een dringende maatregel die daarom onmiddellijk uitvoerbaar is. Artikel 25ter van de
wet waarborgt het recht van de veroordeelde om tegen zijn internering op te komen bij de rechter en dus om gehoord te worden.
Het onderdeel dat ervan uitgaat dat de veroordeelde vooraf gehoord moet worden, faalt naar recht.
Derde middel
Eerste onderdeel
7. Met de redenen die het bestreden arrest bevat, beantwoordt het eisers verweer.
Het onderdeel mist feitelijke grondslag.
Tweede onderdeel
8. Het bestreden arrest geeft van de beslissing van de minister van Justitie van
9 oktober 2006 geen uitlegging en kan mitsdien de bewijskracht daarvan niet
miskennen.
Het onderdeel mist feitelijke grondslag.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing
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.
2 januari 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Huybrechts – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaat-generaal
– Advocaat: mr. D. Pattyn, Brugge.

Nr. 2
2° KAMER - 3 januari 2007

1º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — OORZAAK —
BEGRIP. BEOORDELING DOOR DE RECHTER - VALSHEID EN GEBRUIK VAN VALSE
STUKKEN - VERLENEN VAN GEOORLOOFDE STEUN AAN EEN DOCHTERONDERNEMING - NIET APART
BOEKEN VAN DIE STEUN - FOUT - SCHADE - OORZAKELIJK VERBAND
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2º MISDRIJF — ALLERLEI - VALSHEID EN GEBRUIK VAN VALSE STUKKEN - VERLENEN VAN
GEOORLOOFDE STEUN AAN EEN DOCHTERONDERNEMING - NIET APART BOEKEN VAN DIE STEUN AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST - FOUT - SCHADE - OORZAAK
3º VALSHEID EN GEBRUIK VAN VALSE STUKKEN - VERLENEN VAN GEOORLOOFDE
STEUN AAN EEN DOCHTERONDERNEMING - NIET APART BOEKEN VAN DIE STEUN AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST - FOUT - SCHADE - OORZAAK
1º, 2º en 3º Om naar recht het aangevoerde oorzakelijk verband tussen een fout en schade
uit te sluiten, moet de rechter kunnen vaststellen dat de schade zich zonder die fout
niettemin zou hebben voorgedaan zoals ze feitelijk is gebeurd, aangezien alle overige
omstandigheden van de schade identiek zijn. De appelrechters die het niet bestaan van
het oorzakelijk verband afleiden uit hun vaststellingen volgens welke de als deelneming
in de winst uitgekeerde bedragen niet hoger en misschien zelfs lager zouden zijn
geweest, indien de geoorloofde steun aan de dochtervennootschap apart was geboekt,
leiden het ontbreken van een oorzakelijk verband niet af uit de bewering dat, aangezien
de fout vaststaat, de schade zich niettemin zou hebben kunnen voordoen in andere
omstandigheden dan die van de zaak1.
(M. e.a. T. G. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.05.1019.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen een arrest dat op 31 mei 2005 op verwijzing is gewezen door het Hof van Beroep te Luik, correctionele kamer, ingevolge een arrest van het Hof van 11 juni 2003.
De eisers, vermeld onder de nummers 1 tot 704, voeren een middel aan in een
memorie waarvan een voor eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
De eiseressen, vermeld onder de nummers 705 tot 708, voeren drie middelen
aan in een memorie waarvan eveneens een voor eensluidend verklaard afschrift
aan dit arrest is gehecht.
Raadsheer Paul Mathieu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
A. Over de cassatieberoepen ingesteld in naam van C. T. en P. S.:
Uit de vaststellingen van het bestreden arrest blijkt dat de eisers overleden zijn.
1 Vermits te dezen, enerzijds, op grond van de bewezen verklaarde telastlegging van valsheid,
wegens valsheid en gebruik van valsheid in geschriften, de fout van de verweerders erin bestond om,
met bedrieglijk opzet de werkelijke boekhoudkundige- en vermogenstoestand van de vennootschap
voor derden te verbergen, te hebben verzuimd om in de jaarrekeningen van de vennootschap de steun
apart te vermelden die deze aan een dochteronderneming heeft verleend, -een fout die dus niet bestaat
in het verlenen van steun, aangezien die geoorloofd was verklaard, maar in de verborgen wijze
waarop hij werd geboekt-, en dat, anderzijds, de door de eisers aangevoerde schade bestond uit de
verlaging van het totaal bedrag waarop de deelneming in de winst waarop zij recht hadden werd
berekend, mochten de rechters naar recht beslissen dat de fout die in aanmerking is genomen de
schade niet kón berokkenen, door vast te stellen dat mocht de steun apart in de jaarrekeningen zijn
vermeld, de deelneming in de winst van de verzekeringsnemers niet hoger zou zijn geweest dan de
daarvoor uitgekeerde bedragen.
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De cassatieberoepen zijn bijgevolg niet ontvankelijk.
B. Over de cassatieberoepen van de eisers onder de nummers 1 tot 704:
Over het middel:
Over de beide onderdelen samen:
1. Om naar recht het aangevoerde oorzakelijk verband tussen een fout en schade uit te sluiten, moet de rechter kunnen vaststellen dat de schade zoals die feitelijk is gebeurd, zich ook zonder die fout zou hebben voorgedaan, alle overige
omstandigheden van de schade identiek zijnde.
2. Het arrest stelt vast dat de fout die de verweerders wordt verweten, ingevolge de in kracht van gewijsde gegane beslissingen waarbij het hun ten laste gelegde feit A.II, 1 tot 6a, 7, 8a, 9a en 10a, -valsheid en het gebruik van valse stukkenbewezen is verklaard, erin bestaat, met bedrieglijk opzet de werkelijke boekhoudkundige- en vermogenstoestand van de vennootschap voor derden verborgen te hebben gehouden, te hebben verzuimd om in de jaarrekeningen van de
naamloze vennootschap Assubel-Leven, afgesloten op de laatste dag van de jaren
1979 tot 1988, de steun die deze aan een dochteronderneming heeft verleend,
apart te vermelden.
De fout bestaat dus volgens de appelrechters niet in het verlenen van steun,
aangezien die geoorloofd was verklaard, maar in de verdoken wijze waarop hij
was geboekt.
De transfers van de vennootschap Assubel-Leven naar de vennootschap Assubel-Ongevallen en Schade, in de vorm van een aanvaarde overname van de
portefeuille herverzekering, van een heraanpassing van de verdeelsleutels van de
gezamenlijke kosten, van leningen zonder interest of van herverzekeringen binnen de groep, werden, in de bewoordingen van het arrest, "verdronken" in de gewone exploitatiekosten, waarbij de verleende hulp gemaskeerd werd om de commerciële schade te vermijden die vertrouwensverlies van de bevolking met zich
zou meebrengen.
3. Volgens de vaststellingen van het hof van beroep hebben de eisers de vergoeding gevorderd van de schade die, volgens hen, geleden is door het feit dat
het benutten door de verzekeraar van zijn vrije reserves om het tekort aan te zuiveren van de bedrijfstak die hij had overgenomen, de verlaging voor gevolg heeft
gehad van het totaal bedrag op grond waarvan de deelneming in de winst waarop
de verzekerden recht hadden, is berekend.
4. De appelrechters aan wie gevraagd wordt het eventuele oorzakelijke verband tussen de aldus omschreven fout en schade te beoordelen, stellen vast dat
ook al had men de steun apart in de jaarrekeningen vermeld, de winstparticipatie
van de verzekerden niet hoger zou zijn geweest dan de aldus uitgekeerde bedragen. Het arrest preciseert dat de jaarrekeningen op dezelfde wijze werden goedgekeurd en dat de bekommernis om het faillissement van de dochteronderneming
te vermijden, via transfers in haar richting, hoe dan ook doorslaggevend zou zijn
geweest, of men die nu zichtbaar of verdoken zou hebben geboekt.
Het hof van beroep heeft op die grond geoordeeld dat de fout die tegen de verweerders in aanmerking is genomen de aangevoerde schade niet kon berokkenen.
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5. Door te zeggen dat de fout bestaat in het niet apart vermelden van de steun
in de jaarrekeningen, schendt het arrest het gezag van gewijsde van de beslissing
niet die, op de strafvordering, heeft verklaard dat het verzuim om de voormelde
steun niet regelmatig te boeken, de valsheid oplevert.
6. Het is niet tegenstrijdig om te vermelden, enerzijds, dat de fout erin bestaat
de steun die aan de dochteronderneming is verleend als gewone kosten te hebben
gecamoufleerd, en anderzijds, dat er geen grond is om de boekhoudkundige rubriek te bepalen waaronder die steun diende ingeschreven te worden opdat hij bij
het nazien van de jaarrekening zichtbaar zou zijn.
De beschrijving van een boekhoudkundige onregelmatigheid is niet in strijd
met de bewering dat een uitgebreider onderzoek ervan nutteloos is.
7. Nadat de appelrechters, teneinde de gevolgen ervan te bepalen, hebben vastgesteld dat de fout die de verweerders wordt tenlastegelegd erin bestaat steun te
boeken zonder deze apart te vermelden, dienden zij zich daarenboven niet uit te
spreken over het feit of die steun, om zichtbaar te zijn, als uitzonderlijke kosten
diende te worden ingeschreven, in de voorzieningen voor dubieuze vorderingen
moest voorkomen, als schuldvordering binnen de groep gecompenseerd door een
waardevermindering moest worden opgenomen, of het voorwerp diende uit te
maken van één of meerdere andere geschriften.
Zoals het arrest aanvoert diende immers de weerslag van de steunlast op de
nettowinst, rekening gehouden met de in aanmerking genomen fout, beoordeeld
te worden in functie van het al dan niet zichtbaar karakter van de boeking ervan
en niet in functie van de rubriek, gekozen om de vereiste transparantie te verzekeren.
8. De eisers hebben aangevoerd dat het onderzoek van het oorzakelijk verband
tussen de fout en de schade afhing van de bepaling door de appelrechters van de
boekingswijze waarvoor men had moeten opteren.
Het arrest verwerpt dit middel op grond dat het onderzoek dat van de appelrechters wordt gevraagd geen verband hield met het probleem dat zij dienden op
te lossen.
De verwerping van een middel door de bodemrechter maakt geen rechtsweigering uit en tast zijn beslissing niet aan met een verzuim om over een punt van de
vordering uitspraak te doen, in de zin van artikel 1138, 3°, van het Gerechtelijk
Wetboek.
9. De appelrechters dienden niet te antwoorden op de conclusie waarin de boeking van de steun als lasten wordt betwist, nadat zij kennis hebben genomen van
een conclusie van diezelfde partij waarin, integendeel, is aangevoerd dat die
steun boekhoudkundig gezien een last was ook als hij niet in aanmerking kon
worden genomen voor de berekening van de deelneming in de winst.
De rechter moet immers niet antwoorden op conclusies die elkaar tegenspreken.
10. De redenen, samengevat in de paragrafen 2, 3 en 4 hierboven, leiden het
ontbreken van een oorzakelijk verband niet af uit de bewering dat, aangezien de
fout vaststaat, de schade zich niettemin zou hebben kunnen voordoen in andere
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omstandigheden dan die van de zaak.
De appelrechters hebben het niet bestaan van dit verband alleen afgeleid uit de
vaststelling volgens welke de als deelneming in de winst uitgekeerde bedragen
niet hoger en misschien wel lager zouden zijn geweest, indien de geoorloofde
steun aan de dochteronderneming apart was geboekt.
11. De appelrechters omkleden bijgevolg hun beslissing regelmatig met redenen en verantwoorden deze naar recht.
12. Het middel kan niet worden aangenomen.
C. Over de cassatieberoepen van de eiseressen onder de nummers 705 tot 708:
Over het eerste middel:
13. Het arrest stelt vast dat mocht de fout die de verweerders wordt verweten
niet zijn begaan, anders gezegd mocht de geoorloofde steun aan de dochteronderneming apart en niet verdoken in de jaarrekeningen zijn ingeschreven, de
deelneming in de winst van de verzekerden niet hoger zou zijn geweest dan de
uitgekeerde bedragen.
Immers, volgens het arrest, had de verhulling van de steun geen enkele invloed
op de nettowinst vermits de vermelding ervan in de balans derwijze dat hij bij
het nazicht ervan zichtbaar is, noch de goedkeuring van de jaarrekening zou hebben belet, noch de beslissing, ingegeven door de bekommernis om de risico's op
faillissement van de dochteronderneming af te wenden, om de vrije reserves aan
te wenden om haar deficit op te heffen.
Uit die vaststellingen kunnen de appelrechters zonder schending van artikel
1382 van het Burgerlijk Wetboek, het ontbreken van een oorzakelijk verband
tussen de fout en de schade afleiden.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Over het tweede middel:
14. Het arrest oordeelt dat indien, zoals hierboven gezegd, de steun zodanig
was geboekt dat hij bij het nazicht van de balans zichtbaar was, de deelneming in
de winst niet hoger zou zijn geweest dan de bedragen die daadwerkelijk werden
uitgekeerd.
Het arrest stelt eveneens vast dat de voormelde deelneming gebeurde via een
verdeelfonds dat op basis van de nettowinst is aangelegd.
Volgens het hof van beroep ten slotte dienden de verantwoordelijken van de
naamloze vennootschap Assubel-Leven nauwgezet in de jaarrekeningen de aard
en het bedrag van de lasten weer te geven en dus de verleende steun als dusdanig
in de exploitatierekening te vermelden.
15. De bodemrechters beslissen bijgevolg dat, enerzijds, de transfers naar de
dochtermaatschappij lasten waren, en dat anderzijds, de aparte of niet-aparte wijze van boeken, geen gevolg had op het bedrijfsresultaat waarop de winstdeelnemingen werden toegewezen.
Het arrest verricht bijgevolg het onderzoek waarvan de eiseressen het verzuim
aanklagen.
Het middel dat van een onjuiste uitlegging van het arrest uitgaat, mist feitelijke
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grondslag.
Over het derde middel:
16. Door te vermelden dat, zonder de fout, de vermogenstoestand van de
naamloze vennootschap Assubel-Leven dezelfde zou zijn geweest, drukt het arrest uit dat de deelneming in de winst via een verdeelfonds dat op basis van de
nettowinst is gevormd, niet hoger zou zijn geweest dan de bedragen die werden
uitgekeerd. Die overweging is niet in tegenspraak met deze volgens welke het
openbaar maken in de boekhouding van de steun aan de dochteronderneming
voor negatieve reclame had kunnen zorgen en voor commerciële schade voor de
groep.
De bewering dat de fout geen schade heeft kunnen berokkenen, wordt niet tegengesproken door de overweging dat die fout het zelfs mogelijk heeft gemaakt
om verlies te vermijden.
Het middel mist feitelijke grondslag.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt ieder van de eisers in de kosten van zijn cassatieberoep.
3 januari 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Mathieu– Gelijkluidende conclusie van de h. Genicot, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Wouters, Maes, Simont, Van Ommeslaghe en H. Van Bavel, Brussel.

Nr. 3
2° KAMER - 3 januari 2007

1º UITLEVERING - ONDERZOEKSGERECHTEN - UITVOERBAARVERKLARING VAN EEN DOOR EEN
BUITENLANDSE OVERHEID VERLEEND AANHOUDINGSBEVEL - ARTIKEL 6, E.V.R.M. - TOEPASSING
2º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - ONDERZOEKSGERECHTEN - UITLEVERING UITVOERBAARVERKLARING VAN EEN DOOR EEN BUITENLANDSE OVERHEID VERLEEND
AANHOUDINGSBEVEL

3º RECHT VAN VERDEDIGING — STRAFZAKEN - ONDERZOEKSGERECHTEN UITLEVERING - UITVOERBAARVERKLARING VAN EEN DOOR EEN BUITENLANDSE OVERHEID VERLEEND
AANHOUDINGSBEVEL - ARTIKEL 6, E.V.R.M. - TOEPASSING
4º ONDERZOEKSGERECHTEN - UITLEVERING - UITVOERBAARVERKLARING VAN EEN DOOR
EEN BUITENLANDSE OVERHEID VERLEEND AANHOUDINGSBEVEL - ARTIKEL 6, E.V.R.M. TOEPASSING
5º UITLEVERING - ONDERZOEKSGERECHTEN - UITVOERBAARVERKLARING VAN EEN DOOR EEN
BUITENLANDSE OVERHEID VERLEEND AANHOUDINGSBEVEL - HOGER BEROEP - OPDRACHT VAN DE
KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING
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6º UITLEVERING - ONDERZOEKSGERECHTEN - UITVOERBAARVERKLARING VAN EEN DOOR EEN
BUITENLANDSE OVERHEID VERLEEND AANHOUDINGSBEVEL - DOSSIER OVERGEZONDEN DOOR DE
VERZOEKENDE STAAT - SOMMIGE STUKKEN NIET VERTAALD - GEVOLG
7º RECHT VAN VERDEDIGING — STRAFZAKEN - ONDERZOEKSGERECHTEN UITLEVERING - UITVOERBAARVERKLARING VAN EEN DOOR EEN BUITENLANDSE OVERHEID VERLEEND
AANHOUDINGSBEVEL - DOSSIER OVERGEZONDEN DOOR DE VERZOEKENDE STAAT - SOMMIGE
STUKKEN NIET VERTAALD - GEVOLG
8º RECHTERLIJK GEWIJSDE — GEZAG VAN GEWIJSDE — STRAFZAKEN VOORWAARDEN
9º UITLEVERING - OVERGANGSRECHT - UITVOERBAARVERKLARING VAN EEN DOOR EEN
BUITENLANDSE OVERHEID VERLEEND AANHOUDINGSBEVEL - EERDERE BESLISSING TOT WEIGERING
VAN TENUITVOERLEGGING VAN EEN EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL - NIEUW VERZOEK GEGROND OP
EEN BUITENLANDS BEVEL TOT AANHOUDING DAT DE ONGELDIG VERKLAARDE TITEL VERVANGT GELDIGHEID
10º WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN — WERKING IN DE
TIJD EN IN DE RUIMTE - UITLEVERING - OVERGANGSRECHT - UITVOERBAARVERKLARING
VAN EEN DOOR EEN BUITENLANDSE OVERHEID VERLEEND AANHOUDINGSBEVEL - EERDERE
BESLISSING TOT WEIGERING VAN TENUITVOERLEGGING VAN EEN EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL NIEUW VERZOEK GEGROND OP EEN BUITENLANDS BEVEL TOT AANHOUDING DAT DE ONGELDIG
VERKLAARDE TITEL VERVANGT - GELDIGHEID
1º, 2º, 3º en 4º Artikel 6 E.V.R.M. regelt niet het recht van verdediging voor de raadkamer
of de kamer van inbeschuldigingstelling die uitspraak doen over de uitvoerbaarverklaring
van een door een buitenlandse overheid uitgevaardigd bevel tot aanhouding1.
5º Op het hoger beroep tegen een beschikking tot uitvoerbaarverklaring van een
buitenlands bevel tot aanhouding, moet de kamer van inbeschuldigingstelling
onderzoeken of alle voorwaarden voor de uitlevering verenigd zijn; zij mag zich niet in de
plaats stellen van de rechterlijke overheid van de verzoekende Staat om te oordelen over
de gegrondheid van de vervolging of die van de bezwaren die tegen de vreemdeling zijn
aangevoerd2.
6º en 7º De omstandigheid dat een gedeelte van het buitenlands dossier dat door de
verzoekende Staat is overgezonden niet werd vertaald maakt de uitvoerbaarverklaring
geenszins onwettig wanneer alle stukken die noodzakelijk zijn om de wettelijke
voorwaarden voor de uitlevering te onderzoeken en om de betrokkene over de redenen
van zijn aanhouding en de tegen hem uitgebrachte beschuldigingen in te lichten, werden
vertaald en ter inzage van de partijen zijn gesteld.
8º De regel volgens welke iemand geen tweede maal kan worden vervolgd voor feiten die
aanleiding hebben gegeven tot een vonnis dat kracht van gewijsde heeft verkregen, is
enkel toepasselijk op de beslissingen van de strafrechter die over de grond van de
vervolgingen uitspraak doet3.
9º en 10º De op een reden i.v.m. overgangsrecht gegronde weigering om de
tenuitvoerlegging van een Europees aanhoudingsbevel toe te kennen, verbiedt de
uitvoerbaarverklaring niet, overeenkomstig artikel 3, tweede lid, Uitleveringswet, van het
buitenlands bevel tot aanhouding dat de ongeldige titel vervangt.

1 Cass. 13 juni 2000, A.R. P.00.0788.N, nr. 363.
2 G. DEMANET, "Du rôle de la chambre du conseil et de la chambre des mises en accusation en cas
d'extradition demandée à la Belgique", Rev.dr.pén., 1988, p. 251.
3 Cass. 3 okt. 2001, A.R. P.01.0537.F, nr. 519.
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(D.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.06.1456.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 30 oktober 2006 op verwijzing gewezen door het Hof van Beroep te Luik, kamer van inbeschuldigingstelling, ten gevolge van een arrest van het Hof van 27 september 2006.
De 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. FEITEN
Tegen de eiser werd op 9 februari 2006 door de Italiaanse overheid een Europees aanhoudingsbevel uitgevaardigd wegens vereniging van boosdoeners en
handel in verdovende middelen.
Aangezien het feiten betreft waarvan men uitgaat dat zij vóór 7 augustus 2002
zijn gepleegd, heeft de raadkamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Luik,
met een beschikking van 10 maart 2006, de tenuitvoerlegging van het voormelde
bevel geweigerd overeenkomstig artikel 44, §1, derde lid, van de Wet betreffende het Europees aanhoudingsbevel.
Op 13 juli 2006 heeft de Italiaanse regering aan haar Belgische tegenhanger
een verzoekschrift gericht waarin ze, voor dezelfde feiten, om de uitlevering van
de eiser verzoekt op grond van de artikelen 1, 2 en 12 van het Europees Verdrag
betreffende uitlevering opgemaakt te Parijs op 13 december 1957. Dit verzoekschrift steunde op een internationaal aanhoudingsbevel dat op 1 februari 2006
door de rechter van het vooronderzoek van de rechtbank te Milaan is uitgevaardigd.
Bij beschikking van 26 juli 2006 heeft de raadkamer te Luik dit aanhoudingsbevel uitvoerbaar verklaard.
Het bestreden arrest verklaart het hoger beroep dat door de eiser tegen de voormelde beschikking is ingesteld niet gegrond.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Over het eerste middel:
De eiser voert aan dat hij zich niet behoorlijk heeft kunnen verdedigen voor de
kamer van inbeschuldigingstelling omdat een gedeelte van het dossier dat door
de verzoekende Staat is overgezonden niet was vertaald.
Artikel 6 van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de
Fundamentele Vrijheden, waarvan het middel de schending aanvoert, is niet van
toepassing op de rechtspleging voor de onderzoeksgerechten, behalve wanneer
deze over de gegrondheid van de telastlegging of over een betwisting over burgerlijke rechten en verplichtingen uitspraak doen.
De voormelde verdragsbepaling regelt dus niet het recht van verdediging voor
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de raadkamer of de kamer van inbeschuldigingstelling die uitspraak doen over de
uitvoerbaarverklaring van een door een buitenlandse overheid uitgevaardigd bevel tot aanhouding.
Naar luid van artikel 5.2 van het voormelde verdrag moet een ieder die gearresteerd is onverwijld en in een taal die hij verstaat op de hoogte worden gebracht van de redenen van zijn arrestatie en van alle beschuldigingen welke tegen hem zijn ingebracht.
Overigens, op het hoger beroep tegen een beschikking tot uitvoerbaarverklaring van een buitenlands bevel tot aanhouding, moet de kamer van inbeschuldigingstelling onderzoeken of alle voorwaarden voor de uitlevering verenigd zijn.
Zij mag zich niet in de plaats stellen van de rechterlijke overheid van de verzoekende Staat om te oordelen over de gegrondheid van de vervolging of die van de
bezwaren die tegen de vreemdeling zijn aangevoerd.
Het arrest stelt vast dat de titel tot staving van het verzoek tot uitlevering alsook de uiteenzetting van de feiten en de toepasselijke wettelijke bepalingen, in
het Frans waren vertaald, en dat die stukken, samen met hun vertaling, ter inzage
van de raadslieden van de eiser waren gesteld.
De omstandigheid dat een gedeelte van het buitenlands dossier niet was vertaald maakt de uitvoerbaarverklaring geenszins onwettig wanneer de vertaling
waarover de appelrechters en de partijen konden beschikken, volgens de vaststellingen van het arrest, alle stukken betreft die noodzakelijk zijn om de wettelijke
voorwaarden voor de uitlevering te onderzoeken en om de eiser over de redenen
van zijn aanhouding en de tegen hem uitgebrachte beschuldigingen in te lichten.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Over het tweede middel:
De regel volgens welke iemand geen tweede maal kan worden vervolgd voor
feiten die aanleiding hebben gegeven tot een vonnis dat kracht van gewijsde
heeft verkregen, is enkel toepasselijk op de beslissingen van de strafrechter die
over de grond van de vervolgingen uitspraak doet.
De op een reden i.v.m. overgangsrecht gegronde weigering om de tenuitvoerlegging van een Europees aanhoudingsbevel toe te kennen, verbiedt overeenkomstig artikel 3, tweede lid, van de Uitleveringswet van 15 maart 1874, de uitvoerbaarverklaring niet van het buitenlands bevel tot aanhouding dat de ongeldige titel vervangt.
Het middel dat de miskenning aanvoert van het algemeen rechtsbeginsel non
bis in idem, faalt naar recht.
Ambtshalve toezicht
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn
in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
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3 januari 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. de Codt – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. J.-F. Bourlet, Luik en Chr. Halet, Luik.

Nr. 4
1° KAMER - 4 januari 2007

RECHTERLIJK GEWIJSDE — GEZAG VAN GEWIJSDE — BURGERLIJKE
ZAKEN - VONNIS - BESLISSING OVER DE ONTVANKELIJKHEID - BESLISSING OVER DE
BEVOEGDHEID - TEGENSTRIJDIGHEID - GEVOLG
Een vonnis dat, enerzijds, over een eis uitspraak doet door deze ontvankelijk te verklaren
en dat, anderzijds, de rechtbank onbevoegd verklaart om er kennis van te nemen, kan
geen gezag van gewijsde hebben, daar het aldus aangetast is door een tegenstrijdigheid
zodat niet met zekerheid kan worden bepaald welke betekenis aan die beslissing moet
worden gegeven1. (Art. 19, eerste lid, Ger.W.)
(D. T. FB VERZEKERINGEN nv)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.05.0565.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 28 juni 2005 gewezen door
het Hof van Beroep te Bergen.
Raadsheer Albert Fettweis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan:
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de Grondwet;
1 Het O.M. concludeerde eveneens tot de verwerping van het cassatieberoep. In tegenstelling tot het
arrest van het Hof evenwel antwoordde het in substantie op de drie onderdelen samen van het middel
dat de appelrechter, om het verschil in zienswijze te kunnen beslechten tussen, enerzijds, de eiser in
cassatie die de ontvankelijkheid van zijn tegenvordering verdedigde met beroep op artikel 2246 van
het Burgerlijk Wetboek volgens hetwelk ook de dagvaarding voor een onbevoegde rechter de
verjaring stuit, wat te dezen het geval zou zijn geweest door bij de rechter in kort geding een eerste
eis in te stellen die door hem ontvankelijk verklaard was, maar die, bij gebrek aan noodzaak tot
spoedbehandeling, niet tot zijn bevoegdheid behoorde, en, anderzijds, de verweerster in cassatie
volgens wie die rechtsvordering wel verjaard was op grond van artikel 2247 van het Burgerlijk
Wetboek, naar luid waarvan de stuiting van de verjaring voor niet bestaande wordt gehouden indien
de eis wordt afgewezen, noodzakelijkerwijze de draagwijdte - afwijzing of niet - diende na te gaan
van de bovenvermelde dubbelzinnige beschikking in kort geding. Samen met de appelrechter was het
O.M. van mening dat overeenkomstig de leer van het Franse Hof van Cassatie (Cass. Com. Fr., 21
april 1980, Bull., 1980, IV, nr. 157, p. 22) de bovengenoemde beschikking kon worden omschreven
als een afwijzing van de eis in de zin van artikel 2247 B.W., ook al had voornoemde rechter kennelijk
de voorwaarden voor de ontvankelijkheid van de hem voorgelegde eis verward met de gegrondheid
ervan. A.H.
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- de artikelen 1319, 1320, 1322, 1349, 1350, 3°, 1352, 2242, 2244, 2246 en
2247 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 19, eerste lid, 20, 21, 23, 24, 26 en 28 van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest stelt vast "dat het geschil betrekking heeft op de uitvoering van een verzekeringscontract 'gewaarborgd inkomen' dat (de eiser) met (de
verweerster) heeft gesloten; dat (de eiser) op 27 december 1992 het slachtoffer
werd van een ongeval in zijn privéleven; dat (de verweerster), na verschillende
bedragen te hebben betaald, inzage kreeg van een medisch verslag en daaruit afleidde dat het litigieuze ongeval het gevolg was van dronkenschap; dat zij vervolgens, in een brief van 1 juni 1993, (de eiser) mededeelde dat zij de haar betaalde bedragen terugvorderde; dat zij bij exploot van 7 februari 1994 een procedure instelde tot terugbetaling van haar kosten, wat geleid heeft tot het thans definitief geworden arrest van 24 december 2001", dat, met wijziging van het beroepen vonnis, de rechtsvordering van de verweerster verwierp; "dat (de eiser)
pas in zijn appelverzoekschrift van 2 november 1999 een, ten onrechte als incidenteel beroep omschreven, tegenvordering instelde teneinde (de verweerster) te
doen veroordelen om hem aanvullende vergoedingen te betalen; dat hij evenwel
op 3 september 1993 bij de voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg te
Charleroi een vordering in kort geding had ingesteld tot het verkrijgen van het
bedrag van 266.650 frank, zijnde de 'vervallen maandelijkse bedragen' van de
contractueel verschuldigde vergoedingen, vermeerderd met de 'nog te vervallen
maandelijkse bedragen'; dat de rechter in kort geding zich bij beschikking van 13
januari 2004 onbevoegd verklaard heeft op grond dat de zaak geen spoedbehandeling vereiste"; dat (de eiser) betoogt dat de verjaring is gestuit door de dagvaarding van 3 september 1993 voor de rechter in kort geding; dat hij zich beroept op artikel 2246 van het Burgerlijk Wetboek en erop wijst dat de rechter in
kort geding zich onbevoegd verklaard heeft zodat de dagvaarding uitwerking
heeft; dat (de verweerster) van haar kant zich beroept op artikel 2247 van het
Burgerlijk Wetboek volgens hetwelk de stuiting voor niet bestaande wordt gehouden, onder meer indien de eis wordt afgewezen; dat de dagvaarding voor de
rechter in kort geding preciseert dat zij wordt uitgebracht 'gelet op de noodzaak
tot spoedbehandeling en de volstrekte noodzakelijkheid'; dat de beschikking van
13 januari 2004 van de rechter in kort geding aldus erop wijst dat 'de gedinginleidende dagvaarding gewag maakt van de noodzaak tot spoedbehandeling'; dat zij
eraan herinnert dat het aan de rechter in kort geding staat om de noodzaak tot
spoedbehandeling van de zaak te beoordelen op het ogenblik waarop hij uitspraak doet; dat zij, na erop te hebben gewezen dat de eiser geen spoed gezet had
achter de rechtspleging, beslist dat de zaak geen spoedbehandeling vereiste"
Het bestreden arrest "stelt vervolgens vast dat de (door de eiser) ingestelde tegenvordering verjaard is en verklaart ze bijgevolg niet gegrond".
Het bestreden arrest baseert die beslissing op de volgende gronden:
"De rechter in kort geding heeft zich ten onrechte onbevoegd verklaard op
grond dat de zaak geen spoedbehandeling vereiste. Het staat immers vast dat de
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noodzaak tot spoedbehandeling een voorwaarde is voor de bevoegdheid ratione
materiae van de rechter in kort geding en, zoals elke bevoegdheidsvoorwaarde,
wordt beoordeeld met inachtneming van het voorwerp van de eis, zoals het in de
gedinginleidende akte wordt omschreven, en niet met inachtneming van het
voorwerp ervan. Daarentegen dient de rechter in kort geding, indien hij, na zich
wegens de omschrijving van de eis bevoegd te hebben verklaard, vaststelt dat de
noodzaak tot spoedbehandeling niet echt vaststaat of in de loop van de rechtspleging opgehouden heeft te bestaan, de eis niet gegrond te verklaren (...). Te dezen
blijkt uit de motivering van de beschikking klaar en duidelijk dat de noodzaak tot
spoedbehandeling wel degelijk werd genoemd in de gedinginleidende dagvaarding maar 'niet onderzocht werd'. In tegenspraak met zichzelf heeft de rechter in
kort geding zich onbevoegd verklaard zonder de zaak te verwijzen naar de rechter die hij bevoegd achtte, en zonder toepassing te maken van de artikelen 88, §2,
of 639 - 640 van het Gerechtelijk Wetboek, en heeft hij een eindvonnis gewezen
over de kosten van het geding. Derhalve dient de draagwijdte van die beslissing
te worden nagegaan. Daartoe dient de gedachtegang van de rechter die ze heeft
uitgesproken te worden gevolgd (...). Uit die beschikking blijkt duidelijk dat de
rechter in kort geding beslist heeft dat de in de dagvaarding aangevoerde noodzaak tot spoedbehandeling niet meer bestond op het ogenblik van de uitspraak.
Daaruit volgt dat de eis om die reden niet gegrond diende te worden verklaard. In
zoverre het dictum van de beschikking melding maakt van de onbevoegdheid
van de rechter in kort geding, is het in strijd met de motivering ervan en bevat
het tevens interne tegenstrijdigheden, aangezien de 'onbevoegde' rechter de eis
ontvankelijk verklaart en een eindvonnis wijst over de kosten. Die beschikking
moet aldus worden beschouwd als een beschikking tot afwijzing van de eis in de
zin van artikel 2247 van het Burgerlijk Wetboek. Die bepaling maakt geen onderscheid naargelang de afwijzing van de eis al dan niet verband houdt met het
recht zelf (...). Terecht voert (de verweerster) aan dat de verjaring niet op rechtsgeldige wijze is gestuit, zodat zij wel degelijk verkregen was op het ogenblik dat
de tegenvordering werd ingesteld".
Grieven
Eerste onderdeel
Artikel 19, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat "het vonnis
een eindvonnis is inzover daarmee de rechtsmacht van de rechter over een geschilpunt uitgeput is, behoudens de rechtsmiddelen bij de wet bepaald". Artikel
20 van dat wetboek preciseert dat "middelen van nietigheid niet kunnen worden
aangewend tegen vonnissen" en dat "deze alleen kunnen worden vernietigd door
de rechtsmiddelen bij de wet bepaald". Krachtens artikel 21, eerste lid, van het
Gerechtelijk Wetboek is het hoger beroep voor de gedingvoerende partijen het
gewone rechtsmiddel tegen een in eerste aanleg gewezen vonnis.
Het gezag van het rechterlijk gewijsde dat naar luid van artikel 23 van het Gerechtelijk Wetboek voor de gedingvoerende partijen bindend is wat betreft hetgeen het voorwerp van de beslissing uitmaakt, blijft, krachtens artikel 26 van dat
wetboek bestaan "zolang de beslissing niet ongedaan is gemaakt". Volgens artikel 28 van het Gerechtelijk Wetboek "gaat iedere beslissing in kracht van gewijsde zodra zij niet meer voor verzet of hoger beroep vatbaar is, behoudens de uit-

16

HOF VAN CASSATIE

4.1.07 - Nr. 4

zonderingen die de wet bepaalt en onverminderd de buitengewone rechtsmiddelen".
Krachtens artikel 1350,3°, van het Burgerlijk Wetboek heeft "het gezag dat de
wet aan het rechterlijk gewijsde toekent" de waarde van een wettelijk vermoeden. Dat vermoeden is onweerlegbaar ten aanzien van de gedingvoerende partijen. Artikel 1352, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat "het wettelijk
vermoeden degene in wiens voordeel het bestaat, van ieder bewijs ontslaat".
Te dezen blijkt uit de vaststellingen van het bestreden arrest dat de eiser bij
dagvaarding van 3 september 1993 bij de voorzitter van de Rechtbank van Eerste
Aanleg te Charleroi, zitting houdend in kort geding, met beroep op de noodzaak
tot spoedbehandeling van de zaak een eis heeft ingesteld teneinde de verweerster
te doen veroordelen om hem een bepaald bedrag te betalen, zijnde de vervallen
maandelijkse bedragen van de contractueel verschuldigde vergoedingen; dat de
rechter in kort geding in zijn beschikking van 13 januari 2004 besliste dat de
aangevoerde noodzaak tot spoedbehandeling niet onderzocht was, dat hij de vordering ontvankelijk verklaard heeft en "zich bij gebrek aan noodzaak tot spoedbehandeling onbevoegd verklaard heeft". Het arrest ontkent niet dat tegen die beschikking geen hoger beroep is ingesteld en dat zij in kracht van gewijsde is gegaan, zoals de verweerster opmerkte in haar syntheseconclusie in hoger beroep.
Aangezien bij de in de zaak van de eiser en de verweerster gewezen beschikking
van 13 januari 2004 definitief is beslist dat de voorzitter van de Rechtbank van
Eerste Aanleg te Charleroi, zitting houdende in kort geding, "bij gebrek aan
noodzaak tot spoedbehandeling niet bevoegd" was om uitspraak te doen over de
door de eiser tegen de verweerster ingestelde eis die ertoe strekte haar te doen
veroordelen om hem de contractueel verschuldigde vergoedingen te betalen, is
die beslissing als zodanig bindend voor de verweerster. Het doet wat dat betreft
niet terzake dat de rechter in kort geding zich "ten onrechte" onbevoegd verklaard heeft bij gebrek aan noodzaak tot spoedbehandeling, op grond dat zijn bevoegdheid afhing van de in de gedinginleidende dagvaarding aangevoerde noodzaak tot spoedbehandeling en dat, indien die aldus aangevoerde noodzaak tot
spoedbehandeling niet bewezen was, de rechter in kort geding die de eis ontvankelijk verklaard heeft, haar niet gegrond had moeten verklaren. In de zaak die tot
het bestreden arrest geleid heeft, was er immers bij het Hof van Beroep te Bergen
geen hoger beroep ingesteld tegen de beschikking van 13 januari 2004 zodat het
hof niet bevoegd was te beslissen wat de rechter in kort geding had moeten doen.
Het kon derhalve de beschikking van 13 januari 2004 niet beschouwen "als een
beschikking tot afwijzing van de eis".
Door te beslissen dat de beschikking van 13 januari 2004 waarbij de rechter in
kort geding zich onbevoegd verklaard heeft, "een beschikking tot afwijzing van
de eis was in de zin van artikel 2247 van het Burgerlijk Wetboek", en door derhalve te beslissen dat de door de dagvaarding van 3 september 1993 uitgelokte
stuiting van de verjaring met toepassing van het door de verweerster aangevoerde artikel 2247 van het Burgerlijk Wetboek als niet bestaande moet worden beschouwd, en door niet aan te nemen dat deze voor een onbevoegde rechter uitgebrachte dagvaarding, de verjaring op rechtsgeldige wijze heeft gestuit overeenkomstig de artikelen 2242, 2244 en 2246 van het Burgerlijk Wetboek, schendt
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het bestreden arrest de artikelen 19, eerste lid, 20, 21, eerste lid, 26 en 28 van het
Gerechtelijk Wetboek betreffende het gezag van het rechterlijk gewijsde van de
vonnissen die niet op de wettelijk bepaalde rechtsmiddelen zijn vernietigd. Het
schendt daarenboven de artikelen 1349, 1350, 3°, en 1352, eerste lid, van het
Burgerlijk Wetboek betreffende het vermoeden dat door de wet aan het rechterlijk gewijsde verbonden wordt. Het schendt tevens de artikelen 2242, 2244 en
2246 van het Burgerlijk Wetboek betreffende de stuiting van de verjaring door
een dagvaarding, zelfs als deze voor een onbevoegde rechter wordt uitgebracht.
Het maakt ten slotte een verkeerde toepassing van artikel 2247 van het Burgerlijk Wetboek volgens hetwelk de stuiting van de verjaring niet bestaande is indien de eis wordt afgewezen, en het schendt dus ook dat artikel.
...
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste onderdeel
De beschikking, die de voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg te
Charleroi op 13 januari 2004 in kort geding gewezen heeft, verklaart de eis van
de eiser tot betaling van een voorschot ontvankelijk en beslist dat de rechter in
kort geding niet bevoegd is om van die eis kennis te nemen.
Een vonnis dat, enerzijds, uitspraak doet over een eis door deze ontvankelijk te
verklaren en dat, anderzijds, de rechtbank niet bevoegd verklaart om er kennis
van te nemen, is aangetast door een tegenstrijdigheid die niet toelaat met zekerheid te bepalen welke betekenis aan die beslissing moet worden gegeven.
Een dergelijke beslissing kan derhalve geen gezag van gewijsde hebben.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
(...)
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
4 januari 2007 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Fettweis – Gedeeltelijk gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal – Advocaat: mr. Mahieu.

Nr. 5
1° KAMER - 4 januari 2007

INKOMSTENBELASTINGEN — AANSLAGPROCEDURE — BEWIJSVOERING
— TEKENEN OF INDICIËN VAN GEGOEDHEID - BEKENDWORDING - VRAAG OM
INLICHTINGEN - GEVOLG
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De tekenen of indiciën waaruit een hogere graad van gegoedheid blijkt dan uit de
aangegeven inkomsten en volgens welke, behoudens tegenbewijs, de raming van de
belastbare grondslag mag worden gedaan, kunnen onder meer aan het licht komen aan
de hand van de inlichtingen die de belastingplichtige verstrekt in zijn antwoord op de door
de administratie aan hem toegezonden vraag om inlichtingen1. (Artt. 316 en 341, W.I.B.
1992)
(BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FINANCIEN T. S.)

ARREST (vertaling)

(A.R. F.05.0077.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 30 juni 2004 gewezen door
het Hof van Beroep te Luik.
Afdelingsvoorzitter Claude Parmentier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 316, 317, 339, 341 en 346 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen, zoals zij van toepassing waren op het aanslagjaar 1993;
- algemeen beginsel van het recht van verdediging
Aangevochten beslissingen
Op een beroep tegen een vonnis waarbij de litigieuze aanslag wordt vernietigd
bevestigt het hof van beroep dat vonnis op de volgende gronden:
1) "(het) neemt de motivering van (dat) vonnis volledig over". Dat vonnis was
gemotiveerd als volgt:
- "het bewijs dat er tekenen en indiciën zijn op grond waarvan het vermoeden
van artikel 341 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen kan worden toegepast, dient te worden geleverd door de administratie (en) de belastingplichtige
kan niet worden betrokken bij de opsporing van tekenen en indiciën van een niet
ontdekte gegoedheid; (...)
- (de administratie) keert de bewijslast om wanneer zij de belastingplichtige
verzoekt om zijn uitgaven, zijn levensstijl, enz. te detailleren;
- het gebruik van artikel 316 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen
1992 betreffende de vragen om inlichtingen die bedoeld zijn om van de belastingplichtige gegevens te verkrijgen aan de hand waarvan het bestaan kan worden vastgesteld van tekenen en indiciën op grond waarvan vervolgens toepassing
wordt gemaakt van artikel 341 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen
1992 komt neer op een wettelijk ontoelaatbare afwending van de procedure van
haar eigenlijk doel;
- te dezen zijn de vraag om inlichtingen van 1 september 1994 en de erbij ge1 Zie concl. O.M. in Pas., 2007, nr. 5.
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voegde vragenlijst in heel algemene bewoordingen gesteld; de belastingplichtige
wordt erin verzocht met name zijn aankopen en uitgaven van het litigieuze aanslagjaar en het daaropvolgende aanslagjaar te detailleren, niet uitgaande van een
welbepaalde graad van gegoedheid die vooraf zou zijn vastgesteld, maar teneinde een eventuele gegoedheid te ontdekken;
- het was immers een algemene vraag die aan de belastingplichtige was toegezonden met het oog op de voorbereiding van een controle en geen vraag die tijdens een procedure van aanslag op grond van tekenen en indiciën was gesteld
teneinde een vooraf vastgestelde graad van gegoedheid precies te berekenen";
2) "de omstandigheid dat de belastingambtenaar, vóór die toezending, beschikte over gegevens die een aanslag op grond van indiciën mogelijk maakte, zoals
de lijst van de bedrijfsinvesteringen, belet niet dat de procedure gebreken vertoont, aangezien de administratie door de litigieuze vragenlijst de belastingplichtige op onrechtmatige wijze ertoe gedwongen heeft inlichtingen te verstrekken
over aspecten van zijn privévermogen, die achteraf werden beschouwd als uitgaven die dienden verantwoord te worden in het kader van de aanslag op grond van
indiciën; door de litigieuze aanslagen aldus te vernietigen verwart het hof [van
beroep] de bewijsmiddelen, enerzijds, en de opsporings- en controlemiddelen
waarover de administratie beschikt, anderzijds, niet met elkaar, aangezien die
vernietiging precies het gevolg is van een met het recht van verdediging strijdige
afwending van procedure, (namelijk) het feit dat de administratie, vóór iedere andere vorm van controle of nazicht aan de belastingplichtige een in heel algemene
bewoordingen gestelde vraag om inlichtingen heeft toegezonden waarin zij de
belastingplichtige, op straffe van een ambtshalve aanslag, verzoekt om een zeer
lange vragenlijst in te vullen betreffende zijn aankopen, uitgaven en bankrekeningen, met inbegrip van de privérekeningen (zie stukken VII/90 tot 95 van het
administratief dossier), teneinde de aldus verkregen maar haar vooraf onbekende
gegevens achteraf te gebruiken om een aanslag te vestigen op grond van tekenen
en indiciën;
3) door de litigieuze aanslagen aldus te vernietigen verwart het hof [van beroep] de bewijsmiddelen, enerzijds, en de opsporings- en controlemiddelen waarover de administratie beschikt, anderzijds, niet met elkaar, aangezien die vernietiging precies het gevolg is van een met het recht van verdediging strijdige afwending van procedure".
Grieven
De bewijsmiddelen waarover de administratie beschikt en die worden opgesomd in titel VII, hoofdstuk IV van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen
1990 staan los van de bepalingen die de opsporings- en controlebevoegdheden
van de administratie regelen en die zijn opgenomen in diezelfde titel VII, hoofdstuk III, met dien verstande evenwel dat die bewijsmiddelen door de administratie mogen worden gebruikt met of zonder voorafgaande of gelijktijdige uitoefening van die opsporings- of controlebevoegdheden, en met het gevolg dat de
wetgever de verplichtingen van de belastingplichtige jegens de administratie niet
heeft willen beperken afhankelijk van het bewijsmiddel dat zij zinnens is of zinnens zal zijn te gebruiken om het bestaan en het bedrag van de belastingschuld
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vast te stellen in geval van betwisting door de belastingplichtige.
Artikel 316 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 bepaalt klaar
en duidelijk dat eenieder die onderhevig is aan de inkomstenbelasting op verzoek
van de administratie verplicht is haar binnen een maand, schriftelijk "alle" inlichtingen te verstrekken die van hem worden gevorderd met het oog op het onderzoek van zijn fiscale toestand, en artikel 317 van dat wetboek onderstreept dat
die vragen om inlichtingen mogen slaan op "alle" verrichtingen waaraan de belastingplichtige heeft deelgenomen. De parlementaire voorbereiding van die bepaling preciseert, voor zoveel nodig, dat de betrokken inlichtingen al die zijn
welke verband houden met de "vermogens"toestand van de belastingplichtige en
met de ermee verbonden verrichtingen, ook al zijn ze privé.
Een in heel algemene bewoordingen gestelde vraag om inlichtingen in dus niet
in strijd met het bepaalde in de artikelen 316 en 317 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, wanneer zij, zoals te dezen, slaat op de "aankopen, uitgaven en bankrekeningen, met inbegrip van de privérekeningen (zie stukken
VII/90 tot 95 van het administratief dossier)", zoals het bestreden arrest vaststelt,
dat wil zeggen uitsluitend op de vermogenstoestand van de belastingplichtige.
Die bepalingen beperken trouwens in geen enkel opzicht het gebruik dat de administratie kan maken van de aldus verkregen inlichtingen, noch om de inkomsten en andere gegevens die overeenkomstig artikel 339 van het Wetboek van de
Inkomstenbelastingen 1992 aangegeven zijn, onjuist te bevinden noch om de belastbare grondslag te ramen volgens de tekenen en indiciën waaruit een hogere
graad van gegoedheid blijkt dan uit de overeenkomstig artikel 341 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 aangegeven inkomsten. De toezending
van een in algemene bewoordingen gestelde vraag om inlichtingen betreffende
"de aankopen, uitgaven en bankrekeningen, met inbegrip van de privérekeningen
(zie stukken VII:90 tot 95 van het administratief dossier)" is des te meer verantwoord wanneer, zoals het bestreden arrest zegt, "de belastingambtenaar, voor de
toezending, beschikte over gegevens die een aanslag op grond van indiciën mogelijk maakte, zoals de lijst van de bedrijfsinvesteringen".
Voor de toepassing van artikel 341 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 is het vereist maar voldoende dat de administratie duidelijk de tekenen en indiciën aangeeft die de onontbeerlijke voorwaarde vormen voor een aanslag op grond van indiciën, zonder dat het nodig is dat die tekenen en indiciën
haar met of zonder de medewerking van de belastingplichtige bekend geworden
zijn, ofwel ten gevolge van een huiszoeking, een vordering in rechte of bekentenissen van de belastingplichtige, ofwel, zoals te dezen, door inlichtingen die van
de belastingplichtige zelf zijn verkregen na de toezending van een vraag om inlichtingen.
Daar de teksten van de artikelen 316, 317 en 341 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen klaar en duidelijk zijn, is er geen grond tot uitlegging en kan
de toepassing ervan aan geen andere beperking onderworpen zijn dan aan die
welke voortvloeit uit de toepassing van een hogere of gelijkwaardige rechtsregel
(Grondwet, wet, decreet, internationaal verdrag, algemeen rechtsbeginsel ...), wat
te dezen niet het geval is.
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Wat dat betreft is het recht van verdediging dat in het bestreden arrest wordt
aangevoerd, weliswaar van toepassing in de fase van de procedure waarin het belastinggeschil wordt behandeld,, maar niet tijdens de aanslagprocedure gedurende welke de vraag om inlichtingen aan de belastingplichtige werd gezonden, daar
die procedure wezenlijk gebaseerd is op het idee van de medewerking van de belastingplichtige aan de vaststelling van zijn belastingschuld (verplichting om een
inkomstenaangifte te ondertekenen, etc...), en de administratie niet reeds in deze
fase van de procedure het bewijs van de onjuistheid van de aangegeven inkomsten dient te leveren, maar enkel die inkomsten onjuist moet bevinden overeenkomstig artikel 339 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 en de
motieven moet preciseren op grond waarvan zij meent de inkomsten te moeten
wijzigen zoals wordt bepaald in artikel 346 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992.
De handelingen die de administratie verricht in het kader van de aanslagprocedure die aan de vaststelling van de aanslag voorafgaat, kunnen derhalve niet van
dien aard zijn dat ze de bewijslast omkeren in strijd met het recht van verdediging. De wetgever heeft overigens aan de belastingplichtige die de vastgestelde
aanslag betwist, uitdrukkelijk het recht toegekend om aan de hand van positieve
en controleerbare gegevens het tegenbewijs te leveren dat die gegoedheid voortkomt uit andere dan belastbare middelen zijn of uit inkomsten uit een belastbaar
tijdvak dat aan het betrokken belastbaar tijdvak voorafgaat.
Bijgevolg heeft het hof van beroep zijn beslissing dat de aanslagprocedure gebreken vertoonde omdat de administratie machtsafwending had gepleegd door
een aanslag op grond van indiciën vast te stellen aan de hand van inlichtingen die
voordien door een vraag om inlichtingen waren verkregen, niet naar recht verantwoord. Hierdoor schendt het hof de in het middel aangegeven bepalingen alsook
het algemeen beginsel van het recht van verdediging.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Uit de artikelen 315 en 316 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen
1992 volgt dat de administratie, teneinde de juiste heffing van de belasting te
verzekeren, de overlegging kan eisen van alle inlichtingen, ook al houden ze verband met het privéleven van de belastingplichtige.
Krachtens artikel 317 van dat wetboek kan de vraag om inlichtingen slaan op
alle verrichtingen waaraan de belastingplichtige heeft deelgenomen;
Artikel 341, eerste lid, van dat wetboek bepaalt dat, behoudens tegenbewijs, de
raming van de belastbare grondslag, zowel voor rechtspersonen als voor natuurlijke personen, mag worden gedaan volgens tekenen en indiciën waaruit een hogere graad van gegoedheid blijkt dan uit de aangegeven inkomsten;
Die tekenen of indiciën kunnen aan het licht komen, onder meer door de inlichtingen die de belastingplichtige heeft verstrekt in een antwoord op de hem
door de administratie toegezonden vraag om inlichtingen.
Het arrest, dat in andere zin beslist, schendt de in het middel aangegeven wetsbepalingen.
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In zoverre is het middel gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.
Beveelt dat van het arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Bergen.
4 januari 2007 – 1° kamer – Voorzitter en verslaggever: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal.

Nr. 6
1° KAMER - 5 januari 2007

1º HUUR VAN GOEDEREN — PACHT — VOORKOOPRECHT - VERKOOP VAN HET
IN PACHT GEGEVEN GOED - KENNISGEVING AAN PACHTER - COMITÉ TOT AANKOOP - HOEDANIGHEID
2º HUUR VAN GOEDEREN — PACHT — VOORKOOPRECHT - VERKOOP VAN HET
IN PACHT GEGEVEN GOED - KENNISGEVING AAN PACHTER - VORM
1º Wanneer een comité tot aankoop bij verkoop van het in pacht gegeven goed aan de
pachter de kennisgeving doet van de inhoud van de akte die is opgesteld onder de
opschortende voorwaarde van niet-uitoefening van het recht van voorkoop en waarbij
enkel de identiteit van de koper opengelaten wordt, teneinde de pachter de gelegenheid
te geven om zijn recht van voorkoop uit te oefenen, treedt het ten aanzien van de pachter
niet op als overheid maar als ministerieel ambtenaar zoals een notaris. (Art. 48.1,
Pachtwet)
2º Wanneer een comité tot aankoop, optredend als de in artikel 48.1 Pachtwet bepaalde
notaris, bij verkoop van het in pacht gegeven goed aan de pachter de kennisgeving doet
van de inhoud van de akte die is opgesteld onder de opschortende voorwaarde van nietuitoefening van het recht van voorkoop en waarbij enkel de identiteit van de koper
opengelaten wordt, teneinde de pachter de gelegenheid te geven om zijn recht van
voorkoop uit te oefenen, is de "ter post aangetekende brief", deze bepaald in artikel 71
van het M.B. van 12 januari 1970 en die aan de geadresseerde wordt afgegeven na de
vaststelling van zijn identiteit. (Artt. 48.1 en 57, Pachtwet; Art. 43, K.B. 12 jan. 1970; Artt.
71 en 72, M.B. 12 jan. 1970)
(D. e.a. T. OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BRUGGE e.a.)

ARREST

(A.R. C.04.0436.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 19 september 2003 in hoger
beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brugge.
Afdelingsvoorzitter Ernest Waûters heeft verslag uitgebracht.
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Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert in zijn verzoekschrift twee middelen aan.
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 47, 48.1, 49.1, 51, 56 en 57 van de wet van 4 november 1969 tot
wijziging van de Pachtwetgeving en van de wetgeving betreffende het recht van
voorkoop ten gunste van huurders van landeigendommen (Burgerlijk Wetboek, b
III, t. VIII, hfdst. II, afd.III) (de artikelen 47, 48.1 en 57 gewijzigd bij de wet van
7 november 1988);
- artikel 43 van het koninklijk besluit van 12 januari 1970 houdende reglementering van de postdienst;
- de artikelen 71 en 79 van het ministerieel besluit van 12 januari 1970 houdende reglementering van de postdienst.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden vonnis verklaart de vordering van de eisers om de eerste verweerder te veroordelen om aan de eisers de som van 22.310,42 euro te betalen
ongegrond op de volgende gronden: De eerste verweerder, hierin bijgetreden
door de tweede verweerder, voelt zich in eerste instantie gegriefd door het aangevochten vonnis in de mate dat de eerste rechter in het vonnis a quo heeft aangenomen dat de bepalingen van art. 57 Pachtwet werden geschonden doordat de
kennisgeving van de tweede verweerder dd. 09.07.1996 bij middel van een RPzending niet zou voldoen aan de vereisten van een aangetekend schrijven. Overeenkomstig art. 57 Pachtwet dient een kennisgeving zoals (ondermeer) bepaald
in art. 48 en 49 Pachtwet op straffe van niet bestaan betekend te worden bij gerechtsdeurwaardersexploot of bij ter post aangetekende brief. Onder het begrip
"aangetekende brief" in de zin van art. 57 Pachtwet dient te worden verstaan dat
de kennisgeving geschiedt bij een zending die tegen ontvangstbewijs ter post
wordt bezorgd en die door de post tegen aftekening wordt besteld. (Art. 43 KB
12.01.1970 inhoudende wijziging van art. 7 KB 12.10.1879). Deze omschrijving
is toepasselijk op zowel de AR-zendingen als de RP-zendingen, ook al bestaat
een onderscheid in de criteria aan wie de betreffende aangetekende zending voor
ontvangst wordt aangeboden. Een AR-zending wordt blijkbaar alleen ter ontvangst afgetekend door de bestemmeling zelf, terwijl een RP-zending ook kan
worden aangeboden aan ieder die gekend is als deel uitmakende van de naaste
familie of kennissenkring, die het ontvangstbewijs geldig kan aftekenen. Zowel
een AR als een RP-zending worden ter Post aangeboden tegen ontvangstbewijs
en worden door de Post besteld eveneens tegen ontvangstbewijs. Het standpunt
van de eerste rechter kan dan ook niet worden bijgetreden waar hij oordeelde dat
de RP-zending uitgaande van de tweede verweerder niet voldeed aan het begrip
"aangetekende zending" in de zin van art. 57 Pachtwet op grond van de vaststelling dat deze door de Post op 10.07.1996 was afgeleverd aan de minderjarige
zoon P.D.. Immers wordt de aard van de aangetekende zending niet bepaald door
de identiteit of de hoedanigheid van de bestemmeling die de aangetekende zen-
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ding uiteindelijk in ontvangst neemt. Ook wanneer een aangetekende zending
door de Post ten huize van de bestemmeling wordt aangeboden en bij afwezigheid niet kan worden besteld, wordt aan de vereiste van een aangetekende zending voldaan door achterlating van een bericht dat de aangetekende zending kan
worden afgehaald. Ook bij een aanzegging bij gerechtsdeurwaardersexploot kan
de betekening bij afwezigheid van de bestemmeling aan de woonst geschieden,
met achterlating van een bericht overeenkomstig art. 44 van het Gerechtelijk
Wetboek, zonder dat de aard van de aangetekende zending of het gerechtsdeurwaarderlijk exploot wordt beïnvloed door de vraag indien de bestemmeling het
stuk al dan niet daadwerkelijk in ontvangst heeft gekregen. (Cass. 12.04.1984,
Arr. Cass. 1983-84, 1072). Ten overvloede kan er op worden gewezen dat de eisers wel degelijk het aangetekend schrijven dd. 09.07.1996 hebben ontvangen,
nu het origineel dezer voorkomt als hun overtuigingsstuk nr. 1 terwijl uit niets
blijkt, noch beweren de eisers zulks, dat zij van dit stuk slechts laattijdig kennis
zouden hebben genomen doordat het aan hun minderjarige zoon werd besteld tegen ontvangstbewijs op 10.07.1996. Het middel van de eerste en de tweede verweerders is wat dit betreft gegrond zodat het eerste vonnis dienaangaande dient
te worden hervormd. (...) Uit hoger vermelde overwegingen blijkt voldoende dat
het recht van voorkoop van de eiser niet werd geschonden zodat hun vordering
tot schadevergoeding ex art. 51 Pachtwet ongegrond was.
Grieven
Ingevolge het artikel 48.1 van de Pachtwet mag de eigenaar het goed slechts
aan iemand anders dan de pachter uit de hand verkopen nadat hij aan deze laatste
de gelegenheid heeft gegeven om zijn recht van voorkoop uit te oefenen. Te dien
einde geeft de notaris de pachter kennis van de inhoud van de akte die is opgesteld onder de opschortende voorwaarde van niet uitoefening van het recht van
voorkoop en waarbij enkel de identiteit van de koper opengelaten wordt.
Indien het goed door verscheidene pachters gemeenschappelijk gepacht wordt,
zoals in casu door de beide eisers, dan moet de in artikel 48.1 van de Pachtwet
bedoelde kennisgeving krachtens het artikel 49.1 van deze wet aan alle exploitanten van het goed gedaan worden.
Deze kennisgeving moet, krachtens artikel 57 van de Pachtwet, op straffe van
niet bestaan betekend worden bij gerechtsdeurwaardersexploot of bij ter post
aangetekende brief.
De term aangetekende brief dient in zijn gewone betekenis geïnterpreteerd zoals omschreven in artikel 43 van het koninklijk besluit van 12 januari 1970 houdende de reglementering van de postdienst en in de artikelen 71 en 79 van het
ministerieel besluit van 12 januari 1970 houdende reglementering van de postdienst. Een aangetekende brief is volgens die betekenis een brief die, tegen ontvangstbewijs, per post wordt besteld door afgifte aan de geadresseerde na vaststelling van diens identiteit en tegen aftekening.
Het bestreden vonnis heeft dan ook ten onrechte aangenomen dat deze omschrijving ook toepasselijk is op een RP-zending wanneer deze kan worden aangeboden aan ieder die gekend is als deel uitmakende van de naaste familie of
kennissenkring van de bestemmeling. Op grond van de vaststelling dat de RP-

Nr. 6 - 5.1.07

HOF VAN CASSATIE

25

zending uitgaande van de tweede verweerder op 10 juli 1996 door de Post was
afgeleverd aan de minderjarige zoon van de eisers dan wanneer de eisers de bestemmelingen ervan waren, konden de appelrechters bijgevolg niet wettelijk beslissen dat deze zending voldeed aan het begrip "aangetekende zending" in de zin
van artikel 57 van de Pachtwet vermits een aangetekende zending enkel aan de
bestemmeling kan worden afgegeven, na vaststelling van diens identiteit en tegen aftekening en vermits de zending van 10 juli 1996 niet aan deze omschrijving voldeed zodat deze als niet bestaande moest worden beschouwd (schending
van de artikelen 47, 48.1, 49.1 en 57 van de Pachtwet, 43, van het K.B. van 12
januari 1970, 71 en 79 van het M.B. van 12 januari 1970).
Door op die gronden de vordering van eisers tot betaling van de wettelijk voorziene schadevergoeding wegens de miskenning van hun voorkooprecht af te wijzen, hebben de appelrechters hun beslissing niet wettelijk gerechtvaardigd
(schending van de artikelen 47, 48.1, 49.1, 51 en 57 van de Pachtwet). Het louter
feit dat eisers de zending van 10 juli 1996 hebben ontvangen, doet hieraan geen
afbreuk nu die zending krachtens artikel 57 van de Pachtwet als niet bestaande
dient beschouwd en nu de eisers geen afstand deden van deze nietigheid (schending van de artikelen 57 en 57 van de Pachtwet).
(...)
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
(...)
Eerste middel
7. Artikel 48.1 van de Pachtwet bepaalt dat de eigenaar het in pacht gegeven
goed slechts aan iemand anders dan de pachter uit de hand mag verkopen, nadat
hij aan deze laatste de gelegenheid heeft gegeven om zijn recht van voorkoop uit
te oefenen.
Dit artikel bepaalt verder dat de notaris te dien einde de pachter kennis geeft
van de inhoud van de akte die is opgesteld onder de opschortende voorwaarde
van niet-uitoefening van het recht van voorkoop en waarbij enkel de identiteit
van de koper opengelaten wordt.
Hieruit volgt dat wanneer een comité tot aankoop de kennisgeving doet die in
artikel 48.1 van de Pachtwet is bepaald, het ten aanzien van de pachter niet optreedt als overheid maar als ministerieel ambtenaar zoals een notaris.
8. Artikel 57 van de Pachtwet schrijft onder meer voor dat de kennisgeving bepaald in voormeld artikel 48 op straffe van niet bestaan moet worden betekend
bij gerechtsdeurwaardersexploot of bij ter post aangetekende brief.
Krachtens artikel 43 van het koninklijk besluit van 12 januari 1970 houdende
reglementering van de postdienst, worden "aangetekende poststukken" genoemd,
de poststukken die, tegen ontvangbewijs, ter post worden bezorgd, door deze
laatste tegen aftekening worden besteld en voor dewelke er geen waarde werd
aangegeven.
Krachtens artikel 71 van het ministerieel besluit van 12 januari 1970, houdende reglementering van de postdienst, worden ingeschreven poststukken aan de
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geadresseerde afgegeven na vaststelling van zijn identiteit.
Krachtens artikel 72 van dit ministerieel besluit mogen andere aangetekende
poststukken dan brieven, alsmede al de aangetekende administratieve poststukken die portvrij of zonder frankering en met uitgestelde betaling vervoerd worden, op het aangegeven adres worden afgegeven aan een meerderjarige van wie
de uitreiker weet dat hij van het gezin deel uitmaakt of behoort tot de onmiddellijke omgeving van de geadresseerde, tenzij de afzender op de voorzijde de vermelding "eigenhandig te bestellen" heeft aangebracht of wanneer zij van een bericht van ontvangst vergezeld zijn.
Er is aldus aangaande de mogelijkheden van uitreiking aan de geadresseerde,
een beperktere mogelijkheid bepaald in artikel 71 dan in artikel 72 van voormeld
ministerieel besluit, waarbij artikel 71 meer waarborgen biedt aan de geadresseerde.
9. Uit het voorgaande volgt dat wanneer het comité tot aankoop de in de artikelen 48.1 en 57 van de Pachtwet bepaalde kennisgeving met een "ter post aangetekende brief" doet aan de pachter, waarbij hij niet optreedt als administratieve
overheid maar als de in artikel 48.1 bepaalde notaris, de "ter post aangetekende
brief" deze is die is bepaald in artikel 71 van voormeld ministerieel besluit en die
aan de geadresseerde wordt afgegeven na de vaststelling van zijn identiteit.
Een in artikel 72 van dit besluit bepaald administratief poststuk voldoet niet
aan de vereiste van artikel 57 van de Pachtwet.
10. Het bestreden vonnis neemt aan dat de in artikel 48.1 bepaalde kennisgeving aan de pachter door het comité van aankoop kan geschieden met een RPzending die werd uitgereikt aan de minderjarige zoon van de eisers.
Met een RP-zending bedoelt het bestreden vonnis een ingeschreven zending
als bepaald in artikel 72 van voormeld ministerieel besluit.
11. Het bestreden vonnis schendt aldus de artikelen 48.1 en 57 van de Pachtwet.
12. Het onderdeel is in zoverre gegrond.
Overige grieven
13. De overige grieven kunnen niet tot ruimere cassatie leiden.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis, behalve in zoverre dit:
- het hoger beroep van de eerste verweerder ontvankelijk verklaart tegenover
de eisers en onontvankelijk tegenover de tweede verweerder;
- de vordering van de tweede verweerder tegen de tot bindendverklaring opgeroepen partij deels onontvankelijk verklaart;
- de vordering van de eisers tegen de eerste verweerder ontvankelijk verklaart;
- de vordering in tussenkomst en vrijwaring van de eerste verweerder tegen de
tweede verweerder ontvankelijk verklaart.
Verklaart dit arrest bindend voor NV De Post.
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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 Gent,
zitting houdende in hoger beroep.
5 januari 2007 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:
de h. Waûters – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandewal, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. De Gryse, Geinger, Claeys Boúúaert en Verbist.

Nr. 7
1° KAMER - 5 januari 2007

GERECHTSKOSTEN — BURGERLIJKE ZAKEN — PROCEDURE VOOR DE
FEITENRECHTER - KOSTEN NIET VERMELD IN DE OPGAVE VAN PARTIJEN - GEVOLG
De beslissing omtrent kosten die door de partijen niet zijn vermeld in hun omstandige
opgave wordt geacht te zijn aangehouden; de rechter kan in het vonnis enkel de kosten
vereffenen die door de partijen in die opgave zijn vermeld1. (Art. 1021, Ger.W.)
(V. T. G.)

ARREST

(A.R. C.05.0483.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 15 juni 2005 gewezen door
het Hof van Beroep te Gent.
Raadsheer Ghislain Londers heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert in haar verzoekschrift twee middelen aan.
(...)
Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1017, eerste lid, 1018, eerste lid, in het bijzonder 6°, 1021, 1042
en 1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek;
- het algemeen rechtsbeginsel van de autonomie van de procespartijen om de
grenzen van het geschil te bepalen (het beschikkingsbeginsel);
1 Zie J. LAENENS, K. BROECKX en D. SCHEERS, Handboek gerechtelijk recht, Antwerpen, Intersentia,
2004, p. 435, nr. 927; J. M EERTS, "Vereffening van de kosten", in E. B REWAEYS (ed.), Bestendig
handboek burgerlijk procesrecht, II, Mechelen, Kluwer, afl. 1 (juni 2000), p. IX.3-1, nr. 40000.
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- het algemeen rechtsbeginsel krachtens hetwelk de rechter geen uitspraak mag
doen over niet gevorderde zaken.
Aangevochten beslissingen
Het hof van beroep veroordeelt de eiseres tot de kosten van het geding van de
beide instanties en begroot die aan de zijde van de verweerster op 265,20 euro
voor dagvaarding en rolstelling (eerste aanleg), 319,78 euro als rechtsplegingvergoeding, 53,30 euro als aanvullende rechtsplegingvergoeding (persoonlijke verschijning), 185,92 euro voor rolrecht (hoger beroep), 475,96 euro als rechtsplegingvergoeding en 59,49 euro als uitgavenvergoeding (blz. 11, onderaan, van het
bestreden arrest).
Grieven
Artikel 1017, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat tenzij bijzondere wetten anders bepalen, ieder eindvonnis, zelfs ambtshalve, de in het ongelijk gestelde partij in de kosten verwijst, onverminderd de overeenkomst tussen de partijen, die het eventueel bekrachtigt.
Artikel 1021, eerste lid, van hetzelfde wetboek bepaalt dat de partijen een omstandige opgave kunnen indienen van hun onderscheiden kosten, met inbegrip
van de vergoedingen voor uitgaven en rechtspleging bepaald in artikel 1022. In
dat geval worden de kosten in het vonnis vereffend. Krachtens artikel 1018, eerste lid, 6°, van het Gerechtelijk Wetboek omvatten de kosten de sommen die bepaald zijn in artikel 1022 van het Gerechtelijk Wetboek.
Ingevolge artikel 1042 van het Gerechtelijk Wetboek zijn die bepalingen tevens van toepassing in hoger beroep.
Krachtens artikel 1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek vermag geen uitspraak gedaan worden over niet gevorderde zaken of mag er niet meer toegekend
worden dan er gevraagd was.
In die wetsbepaling is het beginsel van de autonomie van de procespartijen,
ook het beschikkingsbeginsel genaamd, neergelegd.
In deze zaak vorderde de verweerster in haar conclusie voor het hof van beroep, gedagtekend 20 februari 2003 (laatste blz.), 265,20 euro dagvaarding,
334,66 euro rechtsplegingvergoeding eerste aanleg, 188,00 euro rolrecht hoger
beroep en 466,21 euro rechtsplegingvergoeding hoger beroep.
De verweerster vorderde aldus geen aanvullende rechtsplegingvergoeding van
53,30 euro ingevolge de persoonlijke verschijning en geen uitgavenvergoeding
van 59,49 euro.
Door in deze zaak een aanvullende rechtsplegingvergoeding en een uitgavenvergoeding toe te kennen, kent het hof van beroep de verweerster dan ook meer
toe dan zij gevorderd had en miskent het hof van beroep artikel 1138, 2°, van het
Gerechtelijk Wetboek en de erin begrepen algemene rechtsbeginselen.
Conclusie
De begroting en de vereffening van de kosten is niet wettig (schending van de
artikelen 1017, eerste lid, 1018, eerste lid, in het bijzonder 6°, 1021, 1042 en
1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek, van het algemeen rechtsbeginsel van de
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autonomie van de procespartijen om de grenzen van het geschil te bepalen, beschikkingsbeginsel genaamd, en van het algemeen rechtsbeginsel krachtens hetwelk de rechter geen uitspraak mag doen over niet gevorderde zaken).
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
(...)
Tweede middel
4. Artikel 1021, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat de partijen een omstandige opgave kunnen indienen van hun onderscheiden kosten, met
inbegrip van de vergoedingen voor uitgaven en rechtspleging bepaald in artikel
1022 van hetzelfde wetboek en dat in dat geval de kosten in het vonnis worden
vereffend.
Werden de kosten in het vonnis niet of slechts gedeeltelijk vereffend, dan
wordt, krachtens het tweede lid van voormelde wetsbepaling, de beslissing over
de kosten waarover niet werd gestatueerd, geacht te zijn aangehouden.
5. Uit de voormelde wetsbepaling volgt dat de beslissing omtrent kosten die
door de partijen niet zijn vermeld in hun omstandige opgave geacht wordt te zijn
aangehouden en dat de rechter in het vonnis enkel de kosten kan vereffenen die
door de partijen vermeld zijn in hun omstandige opgave.
6. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan blijkt dat de verweerster
in haar "antwoordbesluiten in hoger beroep" bepaalde kosten heeft opgegeven,
namelijk de kosten van dagvaarding, de rechtsplegingsvergoeding in eerste aanleg, het rolrecht in hoger beroep en de rechtsplegingsvergoeding in hoger beroep.
7. De appelrechters veroordelen de eiseres tot de gerechtskosten en vereffenen
die in hoofde van de verweerster op, onder meer, "53,30 euro als aanvullende
rechtsplegingsvergoeding (persoonlijke verschijning)" en "59,49 euro als uitgavenvergoeding".
Door aldus te oordelen, schenden de appelrechters artikel 1021 van het Gerechtelijk Wetboek.
8. Het middel is in zoverre gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het in hoofde van de verweerster een
aanvullende rechtsplegingsvergoeding en een bijdragevergoeding vereffent.
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 eiseres in de helft 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 Antwerpen.
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5 januari 2007 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:
de h. Londers – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandewal, advocaat-generaal – Advocaat: mr. van Eeckhoutte.

Nr. 8
1° KAMER - 5 januari 2007

VORDERING IN RECHTE - BURGERLIJKE ZAKEN - EERSTE AANLEG - GEEN VORDERING HOGER BEROEP - TUSSENVORDERING TOT VEROORDELING - VRIJWARING - ONTVANKELIJKHEID
Een partij mag niet voor het eerst in hoger beroep een vordering tot vrijwaring instellen
tegen een andere partij wanneer tussen deze partijen in eerste aanleg geen vorderingen
waren gesteld; dit geldt ook wanneer die vordering tot vrijwaring berust op een na het
vonnis in eerste aanleg tussen deze partijen gesloten overeenkomst 1. (Artt. 13, 15, 812,
tweede lid, en 813, tweede lid, Ger.W.)
(D. T. C. e.a.)

ARREST

(A.R. C.06.0026.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 5 september 2005 op verwijzing bij arrest van het Hof van 29 maart 2004 en in hoger beroep gewezen door
de Rechtbank van Koophandel te Dendermonde.
Afdelingsvoorzitter Ernest Waûters heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert in zijn verzoekschrift twee middelen aan.
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 13, 15, 812, inzonderheid tweede lid, en 813, tweede lid, van het
Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
In het bestreden vonnis zegt de Rechtbank van Koophandel te Dendermonde
voor recht dat de eiser gehouden is tot vrijwaring voor elke betaling die zal worden gedaan door de derde verwerende partij in het kader van de uitvoering van
het door de rechtbank van koophandel bevestigde vonnis van 16 oktober 1996
gewezen door de Vrederechter van het derde kanton Gent, en dat zowel wat betreft de hoofdsommen, de interest en de kosten van de gedingen.
De rechtbank van koophandel beslist dat op de volgende gronden:
1 Zie Cass. 29 okt. 2004, A.R. C.02.0406.N, nr. 517 en R.W. 2004-05, 1618, noot S. MOSSELMANS; S.
MOSSELMANS, "Tussenvorderingen in het gerechtelijk privaatrecht", R.W. 2004-05, (1601) 1606-1607.
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"6. De vrijwaringsvordering
Het is juist dat, en dit principe werd door het Hof van Cassatie in verschillende
arresten bevestigd, een tussenvordering waarbij een nieuwe procesverhouding
tussen de reeds in het geding zijnde partijen wordt gecreëerd niet kan voor het
eerst in graad van beroep (...).
De ratio legis moet worden gezocht in het principe dat dit zou indruisen tegen
het, weliswaar geen algemeen, rechtsbeginsel van de dubbele aanleg.
Eveneens moet daarbij worden gedacht aan het beginsel van het respect voor
de rechten van verdediging.
In deze liggen de zaken evenwel anders, men kan uiteraard niet ontkennen dat
de vrijwaringsvordering van (de derde verwerende partij) tegen (de eiser) een
nieuwe procesverhouding tot stand brengt, maar uit de overgelegde stukken, in
het bijzonder de akte afstand-verdeling verleden voor Notaris W. op 24. 11.2004
(...), akte die werd opgesteld na het vonnis van de eerste appelrechter en na het
arrest van het Hof van Cassatie is uitdrukkelijk voorzien in een vrijwaringsclausule in het voordeel van (de derde verwerende partij) en dit onder punt 8° van de
lasten en voorwaarden.
Het is dan ook duidelijk dat (de eiser) de vrijwaring die hij ten aanzien van (de
derde verwerende partij) is aangegaan helemaal niet kan betwisten, en derhalve
zijn rechten van verdediging niet worden geschonden bij gebrek aan een dubbele
aanleg.
Dat dan ook kan worden ingegaan op de vrijwaring die (de eiser) heeft ten
aanzien van (de derde verwerende partij)".
Grieven
1. Luidens artikel 13 van het Gerechtelijk Wetboek is een tussenvordering iedere vordering die in de loop van het geding wordt ingesteld en ertoe strekt hetzij
de oorspronkelijke vordering te wijzigen of nieuwe vorderingen tussen de partijen in te stellen, hetzij personen die nog niet in het geding zijn, erin te betrekken.
Krachtens artikel 15 van het Gerechtelijk Wetboek, is de tussenkomst een
rechtspleging waarbij een derde persoon partij wordt in het geding en ertoe
strekt, hetzij de belangen van de tussenkomende partij of van een der partijen in
het geding te beschermen, hetzij een veroordeling te doen uitspreken of vrijwaring te doen bevelen. Tussen de partijen in het geding kan tussenkomst worden
aangebracht bij gewone conclusies, aldus artikel 813, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek.
Krachtens artikel 812, tweede lid, van hetzelfde wetboek, kan tussenkomst tot
het verkrijgen van een veroordeling niet voor de eerste maal plaatsvinden in hoger beroep.
2. De derde verwerende partij stelde, zoals vastgesteld door de rechtbank van
koophandel (blz. 6, folio 593, bovenaan, van het vonnis), eerst in hoger beroep
een vordering tot vrijwaring tegen de eiser. Dat gebeurde in een conclusie neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel op 12 april 2005 (blz. 5,
tweede helft, van de "Besluiten" gedagtekend 11 april 2005).
De eiser voerde daartegen aan dat de vordering tot vrijwaring een nieuwe vor-
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dering, minstens een tussenvordering betreft, die niet voor het eerst in graad van
hoger beroep kan worden gesteld en dat die eis niet toelaatbaar was (blz. 3, vijfde en zesde alinea, van de conclusie neergelegd ter griffie op 13 april 2005 en
blz. 3, voorlaatste alinea, van de "Repliekconclusie" gedagtekend 9 juni 2005).
Aangezien uit de samenhang van de hierboven aangehaalde bepalingen uit het
Gerechtelijk Wetboek volgt dat, wanneer een partij in eerste aanleg geen vordering heeft ingesteld tegen een bepaalde partij, artikel 812, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek uitsluit dat in hoger beroep tussen die partijen een tussenvordering tot veroordeling wordt ingesteld, oordeelt de rechtbank van koophandel
niet wettig dat kan worden ingegaan op de vrijwaring die de eiser ten aanzien
van de derde verwerende partij heeft gesteld (schending van de artikelen 13, 15,
812, tweede lid, en 813, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek).
Het feit dat, volgens de vaststellingen van de rechtbank van koophandel, uit de
overgelegde stukken blijkt dat de akte afstand-verdeling uitdrukkelijk voorziet in
een vrijwaringsclausule in het voordeel van de derde verwerende partij en de eiser de vrijwaring die hij ten aanzien van de derde verwerende partij is aangegaan, niet kan betwisten en zijn rechten van verdediging derhalve niet worden
geschonden bij gebreke van een dubbele aanleg, doet geen afbreuk aan het voorgaande.
Conclusie
Het arbeidshof (lees: de appelrechters) beslis(sen) niet wettig dat kan worden
ingegaan op de vordering tot vrijwaring die de derde verwerende partij lastens de
eiser heeft gesteld en zeg(gen) niet wettig voor recht dat de eiser gehouden is tot
vrijwaring voor elke betaling die zal worden gedaan door de derde verwerende
partij in het kader van de uitvoering van het door de rechtbank van koophandel
bevestigde vonnis van 16 oktober 1996 gewezen door de Vrederechter van het
derde kanton Gent, en dat zowel wat betreft de hoofdsommen, de interest en de
kosten van de gedingen (schending van alle in de aanhef van het middel aangehaalde wettelijke bepalingen).
(...)
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
(...)
Eerste middel
5. Luidens artikel 13 van het Gerechtelijk Wetboek is een tussenvordering iedere vordering die in de loop van het rechtsgeding wordt ingesteld en ertoe
strekt, hetzij de oorspronkelijke vordering te wijzigen of nieuwe vorderingen tussen de partijen in te stellen, hetzij personen die nog niet in het geding zijn geroepen, erin te betrekken.
Krachtens artikel 15 van hetzelfde wetboek is de tussenkomst een rechtspleging waarbij een derde persoon partij wordt in het geding en ertoe strekt, hetzij
de belangen van de tussenkomende partij of van een der partijen in het geding te
beschermen, hetzij een veroordeling te doen uitspreken of vrijwaring te doen bevelen.
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Krachtens artikel 813, tweede lid, van hetzelfde wetboek kan, tussen de partijen in het geding, gedwongen tussenkomst worden aangebracht bij gewone conclusies.
Krachtens artikel 812, tweede lid, van hetzelfde wetboek, kan tussenkomst tot
het verkrijgen van een veroordeling niet voor de eerste maal plaatsvinden in hoger beroep.
6. Uit het onderling verband tussen de voormelde bepalingen volgt dat, wanneer een partij in eerste aanleg geen vordering heeft ingesteld tegen een bepaalde
partij, artikel 812, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek uitsluit dat in hoger
beroep tussen die partijen een tussenvordering tot veroordeling wordt ingesteld.
7. Deze bepaling sluit aldus uit dat een partij voor het eerst in hoger beroep
een vordering tot vrijwaring instelt tegen een andere partij wanneer tussen deze
partijen in eerste aanleg geen vorderingen waren gesteld.
Dit geldt ook wanneer die vordering tot vrijwaring berust op een na het vonnis
in eerste aanleg tussen deze partijen gesloten overeenkomst.
8. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat:
- tussen de eiser en de derde verweerster in eerste aanleg geen vorderingen waren gesteld;
- de derde verweerster voor het eerst bij appelconclusie een vordering tot vrijwaring instelt tegen de eiser.
9. De appelrechters oordelen, eensdeels, dat de derde verweerster aldus voor
het eerst in hoger beroep een nieuwe procesverhouding creëert, wat in beginsel
niet is toegelaten gelet op het vereiste van een dubbele aanleg en de eerbiediging
van het recht van verdediging. De appelrechters oordelen evenwel, anderdeels,
dat zulks te dezen anders ligt aangezien de vordering tot vrijwaring berust op een
na het vonnis van de eerste appelrechters en na het verwijzingsarrest van het Hof
tussen de eiser en de derde verweerster gesloten overeenkomst.
10. Aldus schenden de appelrechters artikel 812, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek.
11. Het middel is in zoverre gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het zegt voor recht dat de eiser gehouden is tot vrijwaring voor elke betaling die zal worden gedaan door de derde
verweerster in het kader van de uitvoering van het bevestigde vonnis van de vrederechter en dit zowel in hoofdsommen, interest en de kosten van het geding en
uitspraak doet over de gedingkosten van de eiser en de derde verweerster.
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde vonnis.
Veroordeelt de eiser in de kosten van zijn cassatieberoep tegen de eerste en de
tweede verweerders, alsmede tot de helft van overige kosten.
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Houdt de overige kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de Rechtbank van Koophandel te Oudenaarde, zitting houdende in hoger beroep.
5 januari 2007 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:
de h. Waûters– Gelijkluidende conclusie van de h. Vandewal, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. van Eeckhoutte en De Bruyn.

Nr. 9
3° KAMER - 8 januari 2007

HUUR VAN GOEDEREN — HANDELSHUUR — VERPLICHTINGEN VAN
PARTIJEN - HUURPRIJS - HERZIENING - NIEUWE OMSTANDIGHEDEN - BEGRIP
Onder nieuwe omstandigheden moeten worden verstaan, objectieve omstandigheden die
de huurwaarde van een handelspand beïnvloeden, maar die niet voorhanden waren bij
het bepalen van de huurprijs en zich sedertdien hebben voorgedaan, zodat er geen
rekening mee kon worden gehouden bij het bepalen van de huurprijs; de wetgever
vereist niet dat de nieuwe omstandigheden onvoorzienbaar zijn. (Art. 6, eerste lid,
Handelshuurwet)
(ELECTIMMO nv T. LEEN BAKKER BELGIË nv)

ARREST

(A.R. C.04.0236.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 16 december 2003 in hoger
beroep gewezen door de Rechtbank van Koophandel te Leuven.
De zaak is bij beschikking van de voorzitter van 12 juni 2006 verwezen naar
de derde kamer.
Afdelingsvoorzitter Ernest Waûters heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin 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
Vierde onderdeel
1. Artikel 6, eerste lid, van de Handelshuurwet bepaalt dat bij het verstrijken
van elke driejarige periode de partijen het recht hebben aan de vrederechter herziening van de huurprijs te vragen, mits zij bewijzen dat de normale huurwaarde
van het gehuurde goed ten gevolge van nieuwe omstandigheden ten minste 15
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pct. hoger of lager is dan de huurprijs die in de huurovereenkomst is bepaald of
bij de laatste herziening is vastgesteld.
2. Onder nieuwe omstandigheden in de zin van artikel 6, eerste lid, van de
Handelshuurwet moeten worden verstaan, objectieve omstandigheden die de
huurwaarde van een handelspand duurzaam beïnvloeden, maar die niet voorhanden waren bij het bepalen van de huurprijs en zich sedertdien hebben voorgedaan, zodat er geen rekening mee kon worden gehouden bij het bepalen van de
huurprijs.
De wetgever vereist niet dat de nieuwe omstandigheden waarvan sprake in
voormeld artikel onvoorzienbaar zijn.
3. De appelrechters weigeren de herziening van de huurprijs omdat de verhoging van de normale huurwaarde tot beloop van 16 pct. het gevolg is van omstandigheden die voorzienbaar en derhalve niet nieuw waren.
4. De appelrechters die vaststellen dat de normale huurwaarde van het betwiste
pand meer dan 15 pct. hoger is dan de huurprijs die in de huurovereenkomst is
bepaald of bij de laatste herziening is vastgesteld, konden de herziening niet weigeren op grond dat de verhoging het gevolg is van omstandigheden die bij het
sluiten van de overeenkomst of de laatste herziening voorzienbaar waren.
5. Het onderdeel is gegrond.
Overige grieven
6. De overige grieven kunnen niet tot ruimere cassatie leiden.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis behalve in zoverre dit het hoger beroep ontvankelijk verklaart.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde vonnis.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de Rechtbank van Koophandel te Brussel, zitting houdende in hoger beroep.
8 januari 2007 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:
de h. Waûters – Tegenstrijdige conclusie1 van de h. Werquin, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Simont en Verbist.

Nr. 10
3° KAMER - 8 januari 2007
1 Het O.M. was van oordeel dat de bedongen of vastgestelde huurprijs slechts zal kunnen worden
herzien ten gevolge van nieuwe omstandigheden, d.w.z. objectieve feiten die niet bestonden bij het
bedingen van de huurprijs en die alsdan niet voorzienbaar waren.
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1º ARBEID — ALLERLEI - INSPECTIEDIENST - ONDERZOEK - BEVOEGDHEDEN - DRAAGWIJDTE
2º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - ARBEID - INSPECTIEDIENST - BEVOEGDHEDEN DRAAGWIJDTE
3º ARBEID — ALLERLEI - INSPECTIEDIENST - ONDERZOEK - BEVOEGDHEDEN - DRAAGWIJDTE
- GEVOLG
4º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - ARBEID - INSPECTIEDIENST - BEVOEGDHEDEN DRAAGWIJDTE - GEVOLG
1º en 2º Artikel 5, eerste lid, van de Arbeidsinspectiewet heeft betrekking op de
mogelijkheid geboden aan de sociale inspecteurs van de inspectiediensten, namelijk
wanneer zij zulks nuttig achten, om inlichtingen die zij hebben ingewonnen bij hun eigen
onderzoek, uitgevoerd ambtshalve of op verzoek van de gerechtelijke overheid, aan
welbepaalde derden mede te delen; artikel 6, §1, van diezelfde wet heeft daarentegen
betrekking op de verplichting in hoofde van bepaalde derden om aan de sociale
inspecteurs, op hun verzoek, alle inlichtingen en documenten te verstrekken die zij nuttig
achten voor het toezicht op de naleving van de wetgevingen waarmee zij belast zijn. (Artt.
5, eerste lid, en 6, §1, Arbeidsinspectiewet)
3º en 4º De inlichtingen afkomstig van de sociale inspectie die deze laatste ingewonnen
heeft in het kader van de opdracht die zij ontving van de arbeidsauditeur, vallen onder de
toepassing van artikel 5 van de Arbeidsinspectiewet. (Art. 5, Arbeidsinspectiewet)
(R.S.Z. T. D.)

ARREST

(A.R. S.05.0119.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 9 september 2004 gewezen
door het Arbeidshof te Brussel.
Raadsheer Ghislain Londers heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert in een verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1,§1, 5, 9 en 22 van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van
de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid
der arbeiders (RSZ-Wet);
- de artikelen 5 en 6 van de wet van 16 november 1972 betreffende de arbeidsinspectie (Arbeidsinspectiewet);
- de artikelen 138, 152, 153 en 155 van het Gerechtelijk Wetboek, vóór de wijziging van al deze bepalingen bij wet van 22 december 1998;
- de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek;
Aangevochten beslissing
Het bestreden arrest verklaart het hoger beroep van de eiser ongegrond en bevestigt het vonnis a quo dat de vorderingen van de eiser afwees als ongegrond in
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zoverre zij gesteund waren op inlichtingen die op onwettige wijze, in strijd met
artikel 6 van de Arbeidsinspectiewet van 16 november 1972, door de eiser waren
verkregen.
De volgende overwegingen schraagden deze beslissing:
"Wat de informatieverstrekkingen door andere diensten aan de sociale inspectiediensten betreft moet dus een onderscheid worden gemaakt naargelang deze
informatie waarover de inspectiedienst beschikt werd ingewonnen naar aanleiding van een gerechtelijke opdracht dan wel daarbuiten (G. Van Limberghen,
Sociaal Strafrecht, Maklu, 1998, p. 177).
In artikel 6, §1, derde lid, van de Arbeidsinspectiewet wordt ook geen onderscheid gemaakt tussen straf- en burgerlijke procedures.
De verwijzing naar artikel 5 van de Arbeidsinspectiewet door (de eiser) is terzake niet dienend gezien dit artikel betrekking heeft op inlichtingen die worden
verstrekt door sociale inspectiediensten aan andere diensten en niet zoals in casu
op inlichtingen gegeven door andere diensten (plicht voorgeschreven door de arbeidsauditeur) aan de sociale inspectiediensten.
In het arrest van 8 juli 1999 van het Arbeidshof te Gent, afdeling Brugge, A.R.
97/230, waarnaar (de eiser) verwijst blijkt dat het onderzoek gestart is als een administratief onderzoek op gezamenlijk initiatief van sociale inspecteurs van de
sociale inspectie van het Ministerie van Sociale Voorzorg en van de eigen inspectiedienst van (de eiser) en dat door een sociale inspecteur van de sociale inspectie de tussenkomst van het ambt van de arbeidsauditeur werd gevraagd om
de inbeslagname van stukken mogelijk te maken, dat met een kantschrift de arbeidsauditeur de sociale inspectie verzocht om het onderzoek verder te zetten
met bijstand van de gerechtelijke politie en dat met toestemming van de arbeidsauditeur de inspecteur van de sociale inspectie de in beslaggenomen stukken
heeft ingezien en ambtshalve een verzoek het regularisatie heeft opgesteld.
In casu werd met kantschrift van 30 juni 1995 van de Arbeidsauditeur te Brussel aan de sociale inspectie bij het Ministerie van Sociale Voorzorg gevraagd een
onderzoek in te stellen betreffende de inbreuken die tot zijn bevoegdheid behoren, eventueel een proces-verbaal op te stellen en indien mogelijk de zaak te regulariseren.
Zich steunend op het proces-verbaal nr. 100.535 van 16 mei 1995 opgesteld
door de rijkswacht van Zemst lastens (de verweerder) worden voormelde regularisaties doorgevoerd voor de kwartalen 3 - 4 van 1994 en 1 - 2 van 1995 en het
regularisatie-document F33 aan (de eiser) overgemaakt zonder eventueel uitdrukkelijke toelating van de auditeur-generaal (of bij delegatie de arbeidsauditeur), zodat met deze informatie die op onwettige wijze werd verkregen geen rekening kan worden gehouden en de dagvaardingen nietig zijn.
Trouwens in artikel 6, §1, eerste lid, van de Arbeidsinspectiewet is er sprake
van het verstrekken van inlichtingen aan de sociale inspecteurs 'op hun verzoek'
(buiten een gerechtelijke procedure en zonder toelating) en in casu heeft de sociale inspecteur geen enkele vraag gericht aan de arbeidsauditeur".
Grieven
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"Wanneer zij zulks nodig achten, delen de sociale inspecteurs van een inspectiedienst de inlichtingen die zij bij hun onderzoek hebben ingewonnen mee, aan
de openbare en aan de meewerkende instellingen van sociale zekerheid, aan de
sociale inspecteurs van de andere inspectiediensten, alsook aan alle ambtenaren
belast met het toezicht op andere wetgevingen, in zoverre die inlichtingen deze
laatsten kunnen aanbelangen bij de uitoefening van het toezicht waarmee ze belast zijn;
Er bestaat een verplichting om deze inlichtingen mee te delen wanneer de
openbare instellingen van sociale zekerheid, de sociale inspecteurs van de andere
inspectiediensten of de andere met toezicht belaste ambtenaren erom verzoeken;
Evenwel mogen inlichtingen die werden ingewonnen tijdens de uitoefening
van plichten voorgeschreven door de rechterlijke overheid slechts worden meegedeeld mits toestemming van deze laatste".(artikel 5, eerste,tweede en derde lid,
Arbeidsinspectiewet)
"Alle diensten van de Staat, met inbegrip van de parketten en de griffies der
hoven en van alle rechtscolleges, de Gemeenschappen, de Gewesten, de provincies, de agglomeraties, de federaties van gemeenten, de gemeenten, de verenigingen waartoe ze behoren, en van de openbare instellingen die ervan afhangen, alsmede van alle openbare en meewerkende instellingen van sociale zekerheid, zijn
gehouden aan de sociale inspecteurs, op hun verzoek, alle inlichtingen te geven,
alsmede alle boeken, registers, documenten, schijven, banden of gelijk welke andere informatiedragers ter inzage voor te leggen en uittreksels, afschriften, afdrukken, uitdraaien, kopies of fotokopies ervan te verstrekken, die deze laatsten
nuttig achten voor het toezicht op de naleving van de wetgevingen waarmee zij
belast zijn.
(...)
Evenwel mogen de akten, stukken, registers, documenten of inlichtingen betreffende gerechtelijke procedures enkel worden meegedeeld met de uitdrukkelijke toelating van de procureur-generaal of de auditeur-generaal". (artikel 6,§1,
eerste en derde lid, van de Arbeidsinspectiewet)
Eerste onderdeel
Wanneer de arbeidsauditeur inlichtingen betreffende een strafonderzoek overmaakt aan de sociale inspectie voor verder onderzoek, of met het oog op een
eventuele regularisatie, en de sociale inspectie deze inlichtingen vervolgens meedeelt aan de eiser, dan valt deze gegevensuitwisseling onder de toepassing van
artikel 5 van de Arbeidsinspectiewet, dat het kader schept waarbinnen de sociale
inspectiediensten hun gegevens kunnen meedelen aan de openbare instellingen
van sociale zekerheid, de sociale inspecteurs van de andere inspectiediensten,
alsook aan alle andere met toezicht belaste ambtenaren.
De mededeling van de inlichtingen door de sociale inspectie aan de eiser diende in casu derhalve getoetst te worden aan het voorschrift van artikel 5 en niet
aan dat van artikel 6, zoals het arrest ten onrechte deed.
Artikel 6 heeft immers enkel betrekking op het recht van de sociale inspectiediensten om bij andere overheden en instellingen inlichtingen in te winnen die zij
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nuttig achten voor het toezicht op de naleving van de wetgevingen waarmee zij
zijn belast.
Zoals in het bestreden arrest wordt opgemerkt, heeft de sociale inspectie in
casu zelf geen verzoek tot inlichtingen gericht aan de arbeidsauditeur, maar was
het de arbeidsauditeur die, ambtshalve, de gegevens van het strafonderzoek had
medegedeeld aan de sociale inspectie voor het opstellen van een regularisatiedocument, welke informatieverstrekking kadert binnen de bevoegdheid waarover
het openbaar ministerie bij de arbeidsgerechten beschikt om de strafvordering uit
te oefenen (cf. de artikelen 138, 152, 153, 155 van het Gerechtelijk Wetboek) en
als zodanig buiten het bestek valt van de artikelen 5 en 6 van de Arbeidsinspectiewet.
Wanneer de eiser door de sociale inspectie in kennis wordt gesteld van inlichtingen "gegeven door andere diensten (plicht voorgeschreven door de arbeidsauditeur) aan de sociale inspectiediensten", dan betreft dit bijgevolg een mededeling van inlichtingen verstrekt "door sociale inspectiediensten aan andere diensten" in de zin van artikel 5 van de Arbeidsinspectiewet.
Het bestreden arrest oordeelde derhalve ten onrechte dat de verwijzing naar artikel 5 terzake niet dienend was op grond dat de gegevens die de sociale inspectie aan de eiser heeft medegedeeld inlichtingen tot voorwerp had "gegeven door
andere diensten (plicht voorgeschreven door de arbeidsauditeur) aan de sociale
inspectiediensten".
Hieruit volgt dat het bestreden arrest zijn beslissing dat artikel 5 terzake niet
van toepassing is, niet naar recht heeft verantwoord en niet wettig de vorderingen
van de eiser ongegrond heeft kunnen verklaren om reden dat het regularisatiedocument, dat gesteund was op gegevens van het strafonderzoek, niet met eerbiediging van artikel 6, derde lid, van de Arbeidsinspectiewet, door de sociale inspectie aan de eiser was doorgespeeld (schending van de artikelen 5 en 6 van de Arbeidsinspectiewet van 16 november 1972, 138, 152, 153, 155 van het Gerechtelijk Wetboek).
Tweede onderdeel
Bij het overmaken van gegevens met toepassing van artikel 6, mogen de akten,
stukken, registers, documenten of inlichtingen betreffende gerechtelijke procedures, enkel worden medegedeeld met de uitdrukkelijke toelating van de procureurgeneraal of de auditeur-generaal, bij delegatie respectievelijk de procureur-desKonings en arbeidsauditeur (artikel 6, derde lid).
Van een gerechtelijke procedure in de zin van artikel 6, derde lid, is evenwel
slechts sprake wanneer de onderzoeksrechter of de strafrechter werd gevat overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Strafvordering.
Met het kantschrift van 30 juni 1995 van de arbeidsauditeur, waarbij aan de
sociale inspectie de opdracht werd gegeven om een onderzoek in te stellen betreffende de inbreuken die tot zijn bevoegdheid behoren, eventueel een procesverbaal op te stellen en indien mogelijk de zaak te regulariseren, werd de strafvordering bijgevolg nog niet in werking gesteld, maar werd enkel aan de sociale
inspectie de opdracht gegeven om de nodige gegevens te verzamelen die het mogelijk moeten maken voor de arbeidsauditeur om zich over de opportuniteit uit te
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spreken van een eventuele vervolging van de verweerder.
In zoverre slechts een opsporingsonderzoek was gevoerd, stond het de sociale
inspecteurs derhalve vrij om, zonder toestemming van de procureur-generaal of
de auditeur-generaal, en zonder gevaar voor de schending van het geheim van
het onderzoek, de verkregen inlichtingen betreffende dit onderzoek mede te delen aan de eiser.
Hieruit volgt dat het bestreden arrest, in zoverre het oordeelde dat geen rekening kon worden gehouden met het regularisatiedocument, nu dit gesteund was
op gegevens betreffende een gerechtelijke procedure, die zonder toestemming
van de arbeidsauditeur aan de eiser waren medegedeeld, zijn beslissing niet naar
recht heeft verantwoord en de vorderingen van de eiser niet wettig ongegrond
heeft kunnen verklaren wegens miskenning van artikel 6, derde lid, van de Arbeidsinspectiewet.
Derde onderdeel
Wanneer de arbeidsauditeur een kantschrift uitvaardigt aan de sociale inspectie
met als opdracht:
" teneinde een onderzoek in te stellen betreffende inbreuken welke tot zijn bevoegdheid behoren, eventueel proces-verbaal op te stellen en indien mogelijk de
zaak te regulariseren" (zie arrest, p.4, feiten, vierde alinea), dan ligt in deze laatste opdracht ook de toestemming van de Arbeidsauditeur besloten om, wanneer
de sociale inspectie een regularisatiedocument opstelt, dit mede te delen aan de
eiser voor regularisatie.
Krachtens de artikelen 5, 9 en 22 RSZ-Wet is de eiser de bevoegde instantie
die met de inning en invordering van sociale-zekerheidsbijdragen is belast ingeval van niet-aangifte van iemands tewerkstelling krachtens een arbeidsovereenkomst.
De opdracht van de arbeidsauditeur om de zaak, indien mogelijk, te regulariseren houdt met andere woorden ook zijn toelating in om de gegevens van het
strafdossier mede te delen aan de eiser met het oog op een regularisatie door
deze laatste.
Het heeft anders totaal geen zin om de sociale inspectie op te zadelen met een
regularisatieopdracht wanneer de inspectie de gegevens, vereist voor de regularisatie, niet zonder toelating van de arbeidsauditeur mag overmaken aan de eiser,
zonder wie het doorvoeren van de regularisatieoperatie niet mogelijk is.
Het kantschrift bevatte derhalve, anders dan het aangevochten arrest oordeelde, wel een uitdrukkelijke toelating van de arbeidsauditeur om het regularisatiedocument, opgesteld op basis van de gegevens vermeld in het proces-verbaal van
16 mei 1995 van de Rijkswacht te Zemst, over te maken aan de eiser voor regularisatie zodat het bestreden arrest ten onrechte heeft beslist dat de eiser, wegens
de niet-naleving van artikel 6, derde lid, van de Arbeidsinspectiewet, geen rekening had mogen houden met de onwettig verkregen informatie.
Hieruit volgt dat het bestreden arrest, enerzijds, de bewijskracht heeft geschonden van dit kantschrift door te oordelen dat de sociale inspectie het regularisatiedocument F33 aan de eiser heeft overgemaakt zonder uitdrukkelijke toelating
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van de arbeidsauditeur (schending van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het
Burgerlijk Wetboek), anderzijds, de wettelijke opdracht heeft miskend van de eiser in het kader van een regularisatie van sociale bijdragen wanneer geen aangifte werd gedaan van de tewerkstelling van een werknemer (schending van de artikelen 1, §1, 5, 9 en 22 RSZ-Wet), mitsdien, niet zonder schending van artikel 6,
derde lid, van de Arbeidsinspectiewet, de vorderingen van de eiser ongegrond
heeft kunnen verklaren (schending van deze bepaling).
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste onderdeel
1. Krachtens artikel 5, eerste lid, van de wet van 16 november 1972 betreffende de arbeidsinspectie (hierna: Arbeidsinspectiewet), delen de sociale inspecteurs
van de inspectiedienst, wanneer zij zulks nodig achten, de inlichtingen die zij bij
hun onderzoek hebben ingewonnen mee aan de openbare en aan de meewerkende instellingen van sociale zekerheid, aan de sociale inspecteurs van de andere
inspectiediensten, alsook aan alle ambtenaren belast met het toezicht op andere
wetgevingen, in zoverre die inlichtingen deze laatsten kunnen aanbelangen bij de
uitoefening van het toezicht waarmee zij belast zijn.
Overeenkomstig het derde lid van die wettelijke bepaling mogen de inlichtingen die werden ingewonnen tijdens de uitoefening van plichten voorgeschreven
door de rechterlijke overheid evenwel slechts worden medegedeeld mits toestemming van deze laatsten.
2. Krachtens artikel 6, §1, eerste lid, van de Arbeidsinspectiewet zijn alle diensten van de Staat, met inbegrip van de parketten en de griffies der hoven en van
alle rechtscolleges, de Gemeenschappen, de Gewesten, de provincies, de agglomeraties, de federaties van gemeenten, de gemeenten, de verenigingen waartoe
ze behoren, en van de openbare instellingen die ervan afhangen, alsmede van alle
openbare en meewerkende instellingen van sociale zekerheid, gehouden aan de
sociale inspecteurs, op hun verzoek, alle inlichtingen te geven, alsmede alle boeken, registers, documenten, schijven, banden of gelijk welke andere informatiedragers ter inzage voor te leggen en uittreksels, afschriften, afdrukken, uitdraaien, kopies of fotokopies ervan te verstrekken die deze laatsten nuttig achten voor
het toezicht op de naleving van de wetgevingen waarmee zij belast zijn.
Overeenkomstig het derde lid van die wettelijke bepaling, mogen de akten,
stukken, registers, documenten of inlichtingen betreffende gerechtelijke procedures evenwel enkel worden meegedeeld met de uitdrukkelijke toelating van de
procureur-generaal of de auditeur-generaal.
3. Uit het geheel van voormelde wetsbepalingen volgt dat artikel 5, eerste lid,
van de Arbeidsinspectiewet betrekking heeft op de mogelijkheid geboden aan de
sociale inspecteurs van de inspectiediensten, namelijk wanneer zij zulks nuttig
achten, om inlichtingen die zij hebben ingewonnen bij hun eigen onderzoek, uitgevoerd ambtshalve of op verzoek van de gerechtelijke overheid, aan welbepaalde derden mede te delen.
Artikel 6, §1, van diezelfde wet heeft daarentegen betrekking op de verplich-
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ting in hoofde van bepaalde derden om aan de sociale inspecteurs, op hun verzoek, alle inlichtingen en documenten te verstrekken die zij nuttig achten voor
het toezicht op de naleving van de wetgevingen waarmee zij belast zijn.
4. Het arrest stelt vast dat:
- op 16 mei 1995 door de rijkswacht een proces-verbaal nr. 100.535 werd opgesteld, waaruit blijkt dat de verweerder sedert een achttal maanden een illegaal
in het land verblijvende persoon tewerkstelt op zijn boerderij;
- voormeld proces-verbaal overgemaakt werd aan de arbeidsauditeur en aan de
directeur van de studiedienst van het Ministerie van Arbeid en Tewerkstelling;
- de arbeidsauditeur op 30 juni 1995 opdracht heeft gegeven aan de sociale inspectie een onderzoek in te stellen betreffende inbreuken welke tot zijn bevoegdheden behoren, eventueel proces-verbaal op te stellen en indien mogelijk de zaak
te regulariseren;
- de verweerder op 6 november 1995 een regularisatieformulier F33 ondertekend heeft dat hem door de sociale inspectie werd voorgelegd;
- de regularisaties voor de kwartalen 3 en 4 van 1994 en 1 en 2 van 1995 door
de eiser werden doorgevoerd steunend op voormeld proces-verbaal en het voormeld regularisatiedocument aan de eiser werd overgemaakt "zonder eventueel
uitdrukkelijke toelating van de auditeur-generaal (of bij delegatie de arbeidsauditeur)".
5. Hieruit volgt dat de eiser zijn vordering tot betaling van achterstallige sociale zekerheidsbijdragen, bijdrageopslagen en interest steunt op inlichtingen afkomstig van de sociale inspectie die deze laatste ingewonnen heeft in het kader
van de opdracht die zij ontving van de arbeidsauteur.
Dergelijke inlichtingen vallen onder toepassing van artikel 5 van de Arbeidsinspectiewet.
6. Het arrest dat oordeelt dat "de verwijzing naar artikel 5 van de Arbeidsinspectiewet door (de eiser) terzake niet relevant (is)" en dat gelet op artikel 6, §1,
derde lid, van de Arbeidsinspectiewet de informatie waarop de eiser zijn vordering steunt "op onwettige wijze werd verkregen" zodat er geen rekening kan worden mee gehouden en de dagvaardingen nietig zijn, schendt de artikelen 5 en 6
van de Arbeidsinspectiewet.
7. Het onderdeel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de zaak naar het Arbeidshof te Antwerpen.
8 januari 2007 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:
de h. Londers – Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaat-generaal – Advo-
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caat: mr. De Bruyn.

Nr. 11
2° KAMER - 9 januari 2007

1º ADVOCAAT - OPTREDEN VOOR EEN RECHTSCOLLEGE VAN DE RECHTERLIJKE ORDE GEVOLMACHTIGDE VAN DE PARTIJ - ARTIKEL 440, TWEEDE LID, GER.W. - TOEPASSELIJKHEID IN
STRAFZAKEN

2º ADVOCAAT - OPTREDEN IN NAAM VAN EEN RECHTSPERSOON - VERMOEDEN VAN REGELMATIGE
LASTGEVING - AARD - GEVOLG
3º RECHTSPERSOONLIJKHEID - BEROEPSVERENIGING - VORDERING IN RECHTE - AKTE
VAN RECHTSPLEGING VERRICHT DOOR EEN ADVOCAAT - VERMOEDEN VAN REGELMATIGE LASTGEVING
- AARD - GEVOLG
4º BEROEPSVERENIGINGEN - WET 31 MAART 1898 - RECHTSPERSOONLIJKHEID VORDERING IN RECHTE - AKTE VAN RECHTSPLEGING VERRICHT DOOR EEN ADVOCAAT - VERMOEDEN
VAN REGELMATIGE LASTGEVING - AARD - GEVOLG
1º Artikel 440, tweede lid, Gerechtelijk Wetboek, dat bepaalt dat de advocaat verschijnt als
gevolmachtigde van de partij zonder dat hij van enige volmacht moet doen blijken,
behalve indien de wet een bijzondere lastgeving vereist is eveneens van toepassing in
strafzaken.
2º, 3º en 4º Behalve indien de wet een bijzondere lastgeving vereist, wordt de advocaat die
voor een rechtscollege van de rechterlijke orde een akte van rechtspleging verricht en
zich ertoe beperkt te verklaren dat hij optreedt in naam van een rechtspersoon die
genoegzaam geïdentificeerd is door de opgave van zijn benaming, zijn rechtskarakter en
zijn maatschappelijke zetel, wettelijk vermoed daartoe een regelmatige lastgeving van
het bevoegde orgaan van die rechtspersoon te hebben verkregen; dit vermoeden is
weerlegbaar, zodat een partij gerechtigd is op te werpen dat de beslissing om een akte
van rechtspleging te verrichten, niet is goedgekeurd door de organen van de
rechtspersoon en niet van hem uitgaat, maar de bewijslast rust op de partij die zulks
betwist1. (Artt. 440, tweede lid, en 703, Ger.W.)
(KONINKLIJKE APOTHEKERSVERENIGING VAN WAASLAND, beroepsvereniging T. H.)

ARREST

(A.R. P.06.1175.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te Gent,
correctionele kamer, van 28 juni 2006.
De eiseres voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee middelen
aan.
Afdelingsvoorzitter Edward Forrier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
1 Cass. 9 feb. 1978, A.C., 1978, 688; Cass. 17 april 1997, A.R. C.96.0051.F, nr. 189.
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II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
(...)
Tweede middel
3. Artikel 440, tweede lid, Gerechtelijk Wetboek, dat eveneens van toepassing
is in strafzaken, bepaalt dat de advocaat verschijnt als gevolmachtigde van de
partij zonder dat hij van enige volmacht moet doen blijken, behalve indien de
wet een bijzondere lastgeving vereist. Met uitzondering van het laatste geval,
wordt de advocaat die voor een rechtscollege van de rechterlijke orde een akte
van rechtspleging verricht en zich ertoe beperkt te verklaren dat hij optreedt in
naam van een rechtspersoon die genoegzaam geïdentificeerd is door de opgave
van zijn benaming, zijn rechtskarakter en zijn maatschappelijke zetel, wettelijk
vermoed daartoe een regelmatige lastgeving van het bevoegde orgaan van die
rechtspersoon te hebben gekregen.
Dit vermoeden is weerlegbaar.
Een partij is gerechtigd op te werpen dat de beslissing om een akte van rechtspleging te verrichten, niet goedgekeurd is door de organen van de rechtspersoon
en niet van hem uitgaat, maar zij moet haar opwerping aannemelijk maken.
4. De appelrechters oordelen dat:
- de verweerder H. opwerpt dat uit het overgelegde stuk geen beslissing blijkt
maar enkel kort melding wordt gemaakt van de aard van de tegen de verweerder
gerichte telastleggingen, de betrokken partijen, en het gegeven dat apotheker J.
T. de eiseres zal vertegenwoordigen op de terechtzitting te Dendermonde;
- uit voormeld stuk geenszins kan afgeleid worden dat het voornemen zich
burgerlijke parij te stellen het voorwerp heeft uitgemaakt van een beraad en
stemming binnen de raad van bestuur;
- de verweerder H. steeds heeft opgeworpen dat de voorzitter van de eiseres de
huidige vriend is van de burgerlijke partij M. J.;
- die voormelde bewering geloofwaardig is;
- nauwkeurige en met elkaar overeenstemmende vermoedens bewijzen dat de
eiseres zich burgerlijke partij heeft gesteld zonder voorafgaande beslissing van
het daartoe bevoegde orgaan van de voornoemde beroepsvereniging.
Op grond van die gegevens verantwoorden de appelrechters hun beslissing
naar recht.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.
9 januari 2007 – 2° kamer – Voorzitter en verslaggever: de h. Forrier, afdelingsvoorzit-
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ter – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-generaal – Advocaat: mr.
G. De Smedt, Dendermonde.

Nr. 12
2° KAMER - 9 januari 2007

1º VERZET - STRAFZAKEN - VERSTEKVONNIS NIET AAN DE PERSOON BETEKEND - BUITENGEWONE
TERMIJN VAN VERZET - VERJARING VAN DE STRAF - ARTIKEL 187, TWEEDE LID, SV. DRAAGWIJDTE
2º VERZET - STRAFZAKEN - VERSTEKVONNIS NIET AAN DE PERSOON BETEKEND BURGERRECHTELIJKE VEROORDELING - TERMIJN VAN VERZET T.A.V. DE BURGERLIJKE PARTIJ
1º Uit artikel 187, tweede lid, Wetboek van Strafvordering volgt dat wanneer een
verstekvonnis is betekend, maar niet aan de persoon, bij het verstrijken van de gewone
verzettermijn de verjaringstermijn van de strafvordering wordt geschorst en vervangen
door de verjaringstermijn van de straf1.
2º Artikel 187, tweede lid, Wetboek van Strafvordering krachtens hetwelk de beklaagde
tegen de burgerrechtelijke beschikkingen van het tegen hem uitgesproken vonnis in
verzet kan komen tot de tenuitvoerlegging van dat vonnis, strekt ertoe te voorkomen dat
de belangen van de burgerlijke partij in het ongewisse blijven tot het verstrijken van ofwel
de buitengewone termijn waarover de beklaagde beschikt om in verzet te komen tegen
een verstekvonnis dat aan hem niet in persoon is betekend, ofwel van de termijn van
verjaring van de straf; op grond van die bepaling is verzet tegen de burgerrechtelijke
veroordeling niet meer mogelijk na de termijn die de wet bepaalt voor verzet tegen de
strafrechtelijke veroordeling2.
(W. T. R. e.a.)

ARREST

(A.R. P.06.1250.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep, van de Correctionele Rechtbank te Turnhout, van 29 juni 2006.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Raadsheer Luc Van hoogenbemt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Middel
1. Het middel heeft in zijn beide onderdelen uitsluitend betrekking op de ont1 Cass. 22 feb. 1994, A.R. P.93.0349.N, nr. 88; Cass. 26 maart 2002, A.R. P.00.1495.N, nr. 201.
2 Cass. 7 okt. 1992, A.R. 9938, nr. 652, J.L.M.B., 1993, p. 651 met noot KLEES, O., "Le délai
d'opposition contre les dispositions civiles d'un jugement par défaut", R.W., 1993-94, p. 222 met noot
VANDEPLAS, A.; MICHIELS, O., L'opposition en procédure pénale, p. 49, nr. 31.
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vankelijkheid van het verzet op burgerlijk gebied.
2. De appelrechters die oordelen dat niet is bewezen dat de eiser kennis kreeg
van de betekening van het verstekvonnis, verklaren zijn verzet onontvankelijk:
- op strafgebied omdat de verjaring van de straf was ingetreden vooraleer de
eiser verzet heeft aangetekend;
- op burgerlijk gebied omdat de deskundige door de burgerlijke partijen in
werking werd gesteld en hij zijn verslag heeft neergelegd, waaruit blijkt dat het
vonnis ten uitvoer werd gelegd.
Eerste onderdeel
3. Het onderdeel voert schending aan van artikel 187, tweede lid, Wetboek van
Strafvordering omdat de appelrechters oordelen dat het verzet op burgerlijk gebied niet ontvankelijk is op de enkele grond dat de aangestelde deskundige in
werking werd gesteld en zijn verslag heeft neergelegd.
4. Artikel 187, tweede lid, Wetboek van Strafvordering bepaalt dat wanneer de
betekening van het vonnis niet aan de beklaagde die bij verstek is veroordeeld, in
persoon is gedaan, deze, wat de veroordelingen tot straf betreft, in verzet kan komen binnen een termijn van vijftien dagen na de dag waarop hij van de betekening kennis heeft gekregen en, indien het niet blijkt dat hij daarvan kennis heeft
gekregen, totdat de termijnen van verjaring van de straf verstreken zijn.
Uit deze bepaling volgt dat wanneer een verstekvonnis is betekend maar niet
aan de persoon, bij het verstrijken van de gewone verzettermijn de verjaringstermijn van de strafvordering wordt geschorst en vervangen door de verjaringstermijn van de straf.
5. Krachtens artikel 93 Strafwetboek verjaren politiestraffen door verloop van
één jaar.
6. Artikel 187, tweede lid, in fine, Wetboek van Strafvordering bepaalt dat,
wat de burgerrechtelijke veroordelingen betreft, die beklaagde in verzet kan komen tot de tenuitvoerlegging van het vonnis.
Die bepaling strekt ertoe te voorkomen dat de belangen van de burgerlijke partij in het ongewisse blijven ofwel tot het verstrijken van de buitengewone termijn
waarover de beklaagde beschikt om in verzet te komen tegen een verstekvonnis
dat aan hem niet in persoon is betekend, ofwel tot het verstrijken van de termijn
van verjaring van de straf.
Op grond van die bepaling is verzet tegen de burgerrechtelijke veroordeling
niet meer mogelijk na de termijn die de wet bepaalt voor verzet tegen de strafrechtelijke veroordeling.
7. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat:
- de eiser bij vonnis van de Politierechtbank te Westerlo van 25 mei 1994, bij
verstek lastens hem gewezen, op strafgebied veroordeeld werd (wegens inbreuk
op de artikelen 418 en 420 Strafwetboek) tot een geldboete van 25 frank. Op burgerlijk gebied werd hij veroordeeld om aan de verweerders een voorlopige schadevergoeding te betalen en werd, vooraleer verder recht te doen, een geneesheerdeskundige aangesteld met als opdracht E. R. te onderzoeken;
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- dit verstekvonnis op 28 maart 1995 werd betekend maar niet aan de eiser persoonlijk;
- de eiser bij akte van 4 december 2002 verzet heeft aangetekend tegen alle beschikkingen van dit verstekvonnis.
8. De appelrechters oordelen onaantastbaar dat het bewijs niet geleverd wordt
dat de eiser kennis kreeg van de betekening van het verstekvonnis.
9. Na het verstrijken van de gewone termijn van verzet op 12 april 1995, werd
de verjaringstermijn van de strafvordering geschorst en vervangen door de verjaringstermijn van de straf die, behoudens stuiting of schorsing wat in dit geval
niet van toepassing is, afliep op 11 april 1996 waarna de strafvordering door verjaring van de straf verviel.
Krachtens artikel 187, tweede lid, in fine, Wetboek van Strafvordering kon op
die datum de eiser ook niet meer in verzet komen tegen de burgerrechtelijke veroordelingen van het verstekvonnis.
Het onderdeel dat niet tot cassatie kan leiden is niet ontvankelijk.
(...)
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
9 januari 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Van hoogenbemt – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaatgeneraal – Advocaat: mr. Nelissen Grade.

Nr. 13
2° KAMER - 9 januari 2007

1º ONDERZOEKSGERECHTEN - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - VERZOEK TOT
OPHEFFING VAN EEN OPSPORINGSHANDELING - AFWIJZING VAN HET VERZOEK DOOR DE PROCUREUR
DES KONINGS - HOGER BEROEP - ONDERZOEK VAN DE REGELMATIGHEID VAN HET
OPSPORINGSONDERZOEK - BEVOEGDHEID
2º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — TERMIJNEN VOOR
CASSATIEBEROEP EN BETEKENING — STRAFVORDERING —
VOORBARIG CASSATIEBEROEP (GEEN EINDBESLISSING) - VERZOEK TOT
OPHEFFING VAN EEN OPSPORINGSHANDELING - AFWIJZING VAN HET VERZOEK DOOR DE PROCUREUR
DES KONINGS - HOGER BEROEP - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - VOORZIENING ONTVANKELIJKHEID
1º en 2º De kamer van inbeschuldigingstelling, die met toepassing van artikel 28sexies, §4,
Wetboek van Strafvordering, uitspraak doet over het hoger beroep tot opheffing van een
opsporingshandeling van de procureur des Konings met betrekking tot goederen, doet
geen uitspraak met toepassing van de artikelen 135 en 235bis Wetboek van
Strafvordering; dergelijke beslissing is ook geen eindbeslissing en doet evenmin
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uitspraak in een van de andere gevallen bepaald in artikel 416, tweede lid, Wetboek van
Strafvordering, zodat het cassatieberoep niet ontvankelijk is1. (Artt. 28sexies, §4, 235bis,
en 416, tweede lid, Sv.)
(L.)

(A.R. P.06.1430.N)

9 januari 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Maffei – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-generaal.

Nr. 14
2° KAMER - 9 januari 2007

1º REGELING VAN RECHTSGEBIED — STRAFZAKEN — TUSSEN
VONNISGERECHTEN - RECHTSTREEKSE DAGVAARDING WEGENS WANBEDRIJF VEROORDELING DOOR CORRECTIONELE RECHTBANK - HOGER BEROEP - HERKWALIFICATIE VAN DE
FEITEN IN MISDAAD - ARREST WAARBIJ HET HOF VAN BEROEP ZICH ONBEVOEGD VERKLAART VERZOEK TOT REGELING VAN RECHTSGEBIED - GEGRONDHEID
2º REGELING VAN RECHTSGEBIED — STRAFZAKEN — TUSSEN
VONNISGERECHTEN - NEGATIEF BEVOEGDHEIDSCONFLICT - BEGRIP
3º REGELING VAN RECHTSGEBIED — STRAFZAKEN — TUSSEN
VONNISGERECHTEN - RECHTSTREEKSE DAGVAARDING WEGENS WANBEDRIJF VEROORDELING DOOR CORRECTIONELE RECHTBANK - HOGER BEROEP - HERKWALIFICATIE VAN DE
FEITEN IN MISDAAD - ARREST WAARBIJ HET HOF VAN BEROEP ZICH ONBEVOEGD VERKLAART GEVOLG
1º en 2º De tegenstrijdigheid tussen het vonnis van de correctionele rechtbank dat, na
rechtstreekse dagvaarding uit hoofde van een wanbedrijf door het openbaar ministerie,
een veroordeling tot een correctionele straf uitspreekt en het arrest van het hof van
beroep dat, na herkwalificatie van de feiten in een misdaad, zich onbevoegd verklaart,
geeft geen aanleiding tot de regeling van rechtsgebied door het Hof; alleen wanneer een
rechter een andere als bevoegd aanwijst en deze zich onbevoegd verklaart rijst een
negatief bevoegdheidsconflict en kan bij het Hof een verzoek tot regeling van
rechtsgebied worden gedaan overeenkomstig de rechtspleging bepaald in artikel 525 en
volgende Wetboek van Strafvordering1.
3º Er rijst geen bevoegdheidsconflict wanneer, na rechtstreekse dagvaarding uit hoofde
van een wanbedrijf door het openbaar ministerie, de correctionele rechtbank een
veroordeling wegens dat wanbedrijf uitspreekt, en de appelrechter, na de feiten te
hebben geherkwalificeerd in een misdaad, zich onbevoegd verklaart om van dat
geherkwalificeerd misdrijf kennis te nemen omdat het niet behoort tot de misdrijven
waarvan hij overeenkomstig de wet kennis mag nemen, maar die kennisneming toekomt
aan een ander rechter; de omstandigheid dat het de rechter in hoger beroep is die deze
onbevoegdheidsverklaring uitspreekt, doet daaraan niet af, daar zijn uitspraak maar in de
1 Zie Cass. 16 feb. 1999, A.R. P.99.0015.N, nr. 89; Cass. 17 nov. 1999, A.R. P.99.1540.F, nr. 611;
Cass. 16 mei 2000, A.R. P.00.0296.N, nr. 299; Cass. 30 okt. 2001, A.R. P.01.1259.N, nr. 584; Cass.
23 dec. 2003, A.R. P.03.1363.N, nr. 668.
1 Zie cass. 7 jan. 1987, A.R. 5368, nr. 268, met noot; Cass. 22 aug. 1995, A.R. P.95.0916.N, nr. 356;
Cass. 11 juni 1996, A.R. P.96.0380.N, nr. 229.
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plaats van het beroepen vonnis treedt2. (Artt. 525 e.v., Sv.)
(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BEROEP TE BRUSSEL T. V. e.a.)

ARREST

(A.R. P.06.1467.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het verzoek tot regeling van rechtsgebied heeft betrekking op:
- het vonnis van de Correctionele Rechtbank te Leuven van 9 november 2005;
- het arrest van het Hof van Beroep te Brussel, correctionele kamer, van 19
september 2006.
De verzoeker licht in een verzoekschrift zijn verzoek toe.
Raadsheer Luc Huybrechts heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1. De procureur des Konings te Leuven dagvaardde I V D B en S W rechtstreeks voor de Correctionele Rechtbank te Leuven wegens "te Leuven op 30 oktober 2004, een ander roerend goed dan een schip, een vaartuig of een vliegtuig,
namelijk 5 brievenbussen met kranten, die aan G D toebehoorde[n], opzettelijk
in brand te hebben gestoken, de daad van dien aard zijnde dat aan deze laatste
ernstig nadeel kon berokkend worden".
De Correctionele Rechtbank te Leuven veroordeelde de beide beklaagden voor
deze tenlastelegging bij op tegenspraak gewezen vonnis van 9 november 2005
tot correctionele straffen en in kosten en hield ambtshalve de burgerlijke belangen aan. Het vonnis vermeldt als toegepaste strafbepalingen de artikelen 25, 26,
38, 40, 50, 66 en 512 Strafwetboek.
De beide beklaagden kwamen van dit vonnis in hoger beroep, hierin gevolgd
door de procureur des Konings te Leuven.
Het Hof van Beroep te Brussel, correctionele kamer, verklaarde zich in het bij
verstek gewezen arrest van 19 september 2006 onbevoegd op grond van volgende overwegingen:
- "uit de elementen van de zaak en uit het onderzoek ter zitting is gebleken dat
het ten laste gelegde feit in zoverre het bewezen zou zijn in hoofde van beklaagden, een inbreuk inhoudt op artikel 510 van het Strafwetboek en dus als misdaad
moet worden heromschreven;
- de 5 brievenbussen, zoals uit de foto's in het dossier blijkt, zijn geïntegreerd
in het gebouw zelf en zijn dus onroerend door bestemming;
- de beklaagden, in zoverre zij de daders zouden zijn, moesten vermoeden dat
er zich aldaar in het gebouw op het ogenblik van de brand een persoon bevond;
- met betrekking tot voormelde misdaad greep geen correctionalisatie plaats
2 Ibid.
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aangezien geen mededeling van verzachtende omstandigheden geschiedde bij de
dagvaarding van beklaagden".
2. De verzoeker meent dat de tegenstrijdigheid tussen het vermelde vonnis en
arrest aanleiding geeft tot regeling van rechtsgebied. Dit is onjuist.
3. Alleen wanneer een rechter een andere als bevoegd aanwijst en deze zich
onbevoegd verklaart, rijst er een negatief bevoegdheidsconflict. In dergelijk geval kan bij het Hof een verzoek tot regeling van rechtsgebied worden gedaan
overeenkomstig de rechtspleging bepaald in artikel 525 en volgende Wetboek
van Strafvordering.
Er rijst evenwel geen bevoegdheidsconflict wanneer alleen een bepaald rechter
zich onbevoegd verklaart om van een misdrijf kennis te nemen omdat het niet
behoort tot de misdrijven waarvan hij overeenkomstig de wet kennis mag nemen
maar die kennisneming toekomt aan een ander rechter. De omstandigheid dat het
de rechter in hoger beroep is die deze onbevoegheidsverklaring uitspreekt, doet
daaraan niet af, daar zijn uitspraak maar in de plaats van het beroepen vonnis
treedt.
Het verzoek is ongegrond.
Dictum
Het Hof,
Wijst het verzoek tot regeling van rechtsgebied af.
Laat de kosten ten laste van de Staat.
9 januari 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Huybrechts – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-generaal – Advocaat: mr. D. Beels, Antwerpen.

Nr. 15
2° KAMER - 9 januari 2007

1º UITLEVERING - EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL - TITEL VAN VRIJHEIDSBEROVING
2º UITLEVERING - EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL - TENUITVOERLEGGING ONDERZOEKSGERECHTEN - RECHTSMACHT - GRENS
3º ONDERZOEKSGERECHTEN - UITLEVERING - EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL TENUITVOERLEGGING - RECHTSMACHT - GRENS
1º Inzake het Europees aanhoudingsbevel maakt de beslissing genomen door de
uitvaardigende rechterlijke autoriteit als bedoeld in artikel 2, §3, Wet Europees
Aanhoudingsbevel, de titel van de vrijheidsberoving uit en niet de beschikking van de
onderzoeksrechter genomen met toepassing van artikel 11, §3, van voormelde wet.
2º Voor de onderzoeksgerechten die krachtens artikel 16 en 17 Wet Europees
Aanhoudingsbevel uitspraak doen over de tenuitvoerlegging van een Europees
aanhoudingsbevel, is de beschikking van de onderzoeksrechter waarbij de hechtenis van
de betrokkene krachtens artikel 11, §3, van die wet wordt bevolen en waartegen
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krachtens artikel 11, §7, van dezelfde wet geen rechtsmiddel openstaat, niet aanhangig,
zodat de onderzoeksgerechten geen rechtsmacht hebben om over de regelmatigheid van
die beschikking uitspraak te doen1.
(R.)

ARREST

(A.R. P.07.0001.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te Gent,
kamer van inbeschuldigingstelling, van 28 december 2006.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Raadsheer Jean-Pierre Frère heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Middel
1. Inzake het Europees aanhoudingsbevel maakt de beslissing genomen door
de uitvaardigende rechterlijke autoriteit als bedoeld in artikel 2, §3, Wet Europees Aanhoudingsbevel, de titel van vrijheidsberoving uit en niet de beschikking
van de onderzoeksrechter genomen met toepassing van artikel 11, §3, van de
vermelde wet.
Tegen de laatst vermelde beschikking staat krachtens artikel 11, §7, van diezelfde wet geen rechtsmiddel open.
2. Voor de onderzoeksgerechten die krachtens de artikelen 16 en 17 van de
vermelde wet uitspraak doen over de tenuitvoerlegging van een Europees aanhoudingsbevel is de beschikking van de onderzoeksrechter waarbij de hechtenis
van de betrokkene krachtens artikel 11, §3, van die wet wordt bevolen, niet aanhangig.
De onderzoeksgerechten hebben aldus geen rechtsmacht om over de regelmatigheid van die beschikking uitspraak te doen en het daarop betrekking hebbend
verweer van de betrokkene is doelloos.
De onderzoeksgerechten hoeven dergelijk verweer niet te beantwoorden.
Het middel dat geheel uitgaat van een andere rechtsopvatting faalt naar recht.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
3. 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.
1 Cass. 5 juli 2005, A.R. P.05.0896.N, nr. 387 met concl. eerste adv.-gen LECLERCQ.
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Veroordeelt de eiser in de kosten.
9 januari 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Frère – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-generaal –
Advocaat: mr. P. Noë, Gent.

Nr. 16
2° KAMER - 9 januari 2007

1º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ARTIKEL 5 — ARTIKEL 5.3 - ONMIDDELLIJKE AANHOUDING - VERZOEK TOT VOORLOPIGE
INVRIJHEIDSTELLING - REDELIJKE TERMIJN - BEOORDELING
2º VOORLOPIGE HECHTENIS — VOORLOPIGE INVRIJHEIDSTELLING ONMIDDELLIJKE AANHOUDING - VERZOEK TOT VOORLOPIGE INVRIJHEIDSTELLING - REDELIJKE
TERMIJN - ARTIKEL 5.3 E.V.R.M. - BEOORDELING
3º VOORLOPIGE HECHTENIS — ONMIDDELLIJKE AANHOUDING - VERZOEK
TOT VOORLOPIGE INVRIJHEIDSTELLING - REDELIJKE TERMIJN - ARTIKEL 5.3 E.V.R.M. BEOORDELING
1º 2º 3º Het rechtscollege waarbij een verzoek tot invrijheidstelling aanhangig is, kan de
redelijke termijn zoals bedoeld in artikel 5.3 E.V.R.M. alleen toetsen aan de hechtenis die
ondergaan is sedert de aflevering van de titel waarop zij is gestoeld; in het geval dat de
onmiddellijke aanhouding van een veroordeelde is bevolen en deze zijn voorlopige
invrijheidstelling vraagt, dient het gerecht dat daarover uitspraak doet, bij de beoordeling
van de redelijke termijn, aldus alleen acht te slaan op de rechtspleging met betrekking tot
de hechtenis van betrokkene vanaf zijn aanhouding na veroordeling tot op het ogenblik
van de uitspraak over het laatste verzoek tot invrijheidstelling1. (Art. 5.3, Verdrag Rechten
van de Mens; Art. 27, Wet Voorlopige Hechtenis 1990)
(K.)

ARREST

(A.R. P.07.0025.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest op 27 december 2006 gewezen
door het Hof van Beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling.
De eiseres voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee middelen
aan.
Raadsheer Jean-Pierre Frère heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
1 Zie cass. 3 mei 2006, A.R. P.06.0607.F, nr. 256.
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(...)
Derde onderdeel
8. Het onderdeel voert schending aan van artikel 5.3 EVRM in zoverre dat het
recht van de gedetineerde waarborgt binnen een redelijke termijn te worden berecht of hangende het proces in vrijheid te worden gesteld.
9. Het rechtscollege waarbij een verzoek tot voorlopige invrijheidstelling aanhangig is, kan de redelijke termijn zoals bedoeld in het bovenvermelde artikel alleen toetsen aan de hechtenis die ondergaan is sedert de aflevering van de titel
waarop zij is gestoeld.
10. In het geval dat de onmiddellijke aanhouding van een veroordeelde is bevolen en deze zijn voorlopige invrijheidstelling vraagt, dient het gerecht dat
daarover uitspraak doet, bij de beoordeling van de redelijke termijn zoals hier ter
sprake, aldus alleen acht te slaan op de rechtspleging met betrekking tot de hechtenis van de betrokkene vanaf zijn aanhouding na veroordeling tot op het ogenblik van de uitspraak over het laatste verzoek tot invrijheidstelling.
11. In zoverre het onderdeel aanvoert dat de eiseres in haar conclusie verweer
heeft geput uit de duur van de eerder ondergane voorlopige hechtenis, dienden de
rechters dat verweer niet te beantwoorden.
Het onderdeel faalt in zoverre naar recht.
12. Voor het overige stellen de rechters vast dat, eensdeels, de onmiddellijke
aanhouding van de eiseres is bevolen bij het veroordelend arrest van 21 november 2006, anderdeels, "de handhaving van de voorlopige hechtenis nog steeds [27
december 2006 ] volstrekt noodzakelijk is voor de openbare veiligheid", op
grond van het geheel van de redenen die het arrest vermeldt.
De rechters toetsen aldus de noodzaak van de handhaving van de hechtenis op
het ogenblik van de uitspraak aan het tijdsverloop sedert de aanvang van de vrijheidsberoving waarvan de eiseres de opheffing vraagt.
De rechters onderzoeken hiermee het verweer van de eiseres over het overschrijden van de redelijke termijn en beantwoorden zodoende de desbetreffende
conclusie.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
(...)
Dictum,
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.
9 januari 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Frère – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-generaal –
Advocaat: mr. J. De Boeck, Brussel.
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Nr. 17
2° KAMER - 10 januari 2007

1º RECHTERLIJK GEWIJSDE — GEZAG VAN GEWIJSDE — STRAFZAKEN GEWIJSDE IN STRAFZAKEN - OMVANG - BESLISSING OVER DE LATERE BURGERLIJKE
RECHTSVORDERING - HOGER BEROEP VAN DE BEKLAAGDE BEPERKT TOT DE BURGERRECHTELIJKE
BESCHIKKINGEN - GEEN HOGER BEROEP VAN HET O.M. - GEVOLG
2º HOGER BEROEP — STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN
INBEGREPEN) — BURGERLIJKE RECHTSVORDERING (BIJZONDERE
REGELS) - GEZAG VAN GEWIJSDE IN STRAFZAKEN OP DE BURGERLIJKE RECHTSVORDERING OMVANG - HOGER BEROEP VAN DE BEKLAAGDE BEPERKT TOT DE BURGERRECHTELIJKE
BESCHIKKINGEN - GEEN HOGER BEROEP VAN HET O.M. - GEVOLG
1º en 2º Op het hoger beroep van de beklaagde dat beperkt is tot de burgerrechtelijke
beschikkingen van het beroepen vonnis en zonder hoger beroep van het openbaar
ministerie, is de rechter in hoger beroep gebonden door de beslissing van de eerste
rechter op de strafvordering waarbij het feit waarop de strafvordering en de burgerlijke
rechtsvordering zijn gegrond bewezen is verklaard, aangezien die beslissing, in dat
opzicht, gezag en kracht van gewijsde heeft1.
(S. T. F. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.06.0988.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 29 mei 2006 in hoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Dinant.
De eiser voert een middel aan in een memorie waarvan een voor eensluidend
verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
Raadsheer Paul Mathieu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
A. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissingen op de burgerlijke rechtsvorderingen die door de vennootschappen BMW Group Financial
Services en Frankfurter Versicherungs-AG tegen de eiser zijn ingesteld:
Het bestreden vonnis verklaart de burgerlijke partijstellingen van die verweersters niet ontvankelijk.
Het cassatieberoep is bij gebrek aan belang niet ontvankelijk.
B. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing op de burgerlijke
rechtsvordering die de eiser tegen E. F. heeft ingesteld:
Over het middel:
Tweede onderdeel:
De politierechtbank heeft de verweerder veroordeeld wegens, te Rochefort, op
14 september 2001, bij een verkeersongeval dat aan zijn persoonlijk toedoen is te
1 Cass. 19 nov. 1985, A.R. 9264, nr. 183.
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wijten, door gebrek aan voorzorg of voorzichtigheid maar zonder oogmerk iemand schade te berokkenen, onvrijwillig slagen en verwondingen aan de eiser te
hebben toegebracht. Het vonnis preciseert dat dit ongeval gebeurde op een kruispunt met voorrang van rechts voor de eiser en dat de verweerder met onaangepaste snelheid opreed.
Op burgerlijk gebied heeft de politierechtbank de eiser en de verweerder, ieder
voor de helft van de schade die uit de litigieuze feiten voortvloeit aansprakelijk
gesteld.
De appelrechters bij wie het hoofdberoep van de eiser over de burgerlijke belangen en het incidenteel beroep van de verweerder aanhangig zijn gemaakt, leggen de volledige aansprakelijkheid voor het ongeval bij de eiser, met name door
de overweging dat het een "kruisingsongeval" betrof en de verweerder dus geen
voorrang van rechts diende te verlenen.
Bij gebrek aan hoger beroep van het openbaar ministerie, op het hoger beroep
van de beklaagde, hier de verweerder, beperkt tot de burgerrechtelijke beschikkingen van het beroepen vonnis, is de rechter in hoger beroep gebonden door de
beslissing van de eerste rechter op de strafvordering waarbij het feit waarop de
strafvordering en de burgerlijke rechtsvordering zijn gegrond bewezen is verklaard, aangezien die beslissing, in dat opzicht, gezag en kracht van gewijsde
heeft.
Bijgevolg miskennen de appelrechters door aldus te beslissen het gezag van
gewijsde van de strafrechtelijke veroordeling van de verweerder door de politierechtbank.
Het onderdeel is in zoverre gegrond.
Er is geen grond om het overige gedeelte van het middel te onderzoeken dat
niet tot ruimere cassatie kan leiden.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het uitspraak doet over de burgerlijke rechtsvordering die door de eiser tegen de verweerder is ingesteld, behalve in
zoverre het verklaart dat de eiser een fout heeft begaan die in oorzakelijk verband staat met het ongeval en de schadelijke gevolgen ervan.
Beveelt dat melding zal worden gemaakt van dit arrest op de kant van het gedeeltelijk vernietigde vonnis.
Veroordeelt de eiser in een vijfde van de kosten en de verweerder in het overige daarvan.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de Correctionele Rechtbank te Namen,
zitting houdende in hoger beroep.
10 januari 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Mathieu – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-generaal – Advocaat: mr. De Bruyn.
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Nr. 18
2° KAMER - 10 januari 2007

1º STRAF — ANDERE STRAFFEN - WERKSTRAF - TOEPASSINGSGEBIED - BIJZONDERE
WETTEN EN VERORDENINGEN - POLITIE OVER HET WEGVERKEER
2º WEGVERKEER — WEGVERKEERSWET — ALGEMEEN - BESTRAFFING VAN DE
MISDRIJVEN - TOEPASSELIJKE STRAFFEN - WERKSTRAF
1º en 2º Bij gebreke van andersluidende bepalingen, kan een werkstraf worden
uitgesproken zowel voor de overtredingen van het Strafwetboek als voor die bepaald in
bijzondere wetten en verordeningen; geen enkele wettelijke bepaling verbiedt de rechter
een werkstraf uit te spreken ter bestraffing van een overtreding van de Wegverkeerswet1.
(K.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.06.1057.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 2 juni 2006 in hoger beroep
gewezen door de Correctionele Rechtbank te Brussel.
De 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 Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Over het tweede middel:
Volgens de eiser is het bestreden vonnis nietig vermits de voorzitter het proces-verbaal van de terechtzitting van 26 mei 2006, waarop de rechtbank de zaak
voor uitspraak naar 2 juni 2006 had verdaagd, niet heeft getekend.
Vermits het Hof in staat is om de regelmatigheid van de rechtspleging vast te
stellen door de vermeldingen in de processen-verbaal van de terechtzittingen van
5 mei en 2 juni 2006 alsook door deze van het bestreden vonnis, heeft de aangeklaagde onregelmatigheid niet het gevolg dat het middel eraan toekent.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Over het eerste middel:
Krachtens artikel 37ter, §1, van het Strafwetboek, kan de rechter, indien een
feit van die aard is om door een politiestraf of een correctionele straf gestraft te
worden, behoudens de uitzonderingen die in dit artikel zijn opgesomd, als hoofdstraf een werkstraf opleggen.
Uit artikel 100 van dit wetboek volgt dat bij gebreke van andersluidende bepalingen, een werkstraf kan worden uitgesproken zowel voor de overtredingen van
het voormelde wetboek als voor die bepaald in bijzondere wetten en verordeningen.
1 Zie Cass. 12 feb. 2003, A.R. P.02.1530.F, nr. 102.
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Geen enkele wettelijke bepaling verbiedt de rechter een werkstraf uit te spreken ter bestraffing van een overtreding van de Wegverkeerswet.
Door de tegenovergestelde regel in te stellen, schenden de appelrechters het
voormelde artikel 37ter.
Het middel is in zoverre gegrond.
Aangezien de schuldigverklaring zelf niet wordt vernietigd, wordt de vernietiging beperkt tot de beslissingen over de straf en over de bijdrage tot het Bijzonder Fonds voor hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden.
Ambtshalve toezicht
Voor het overige zijn de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht genomen en is de beslissing overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het uitspraak doet over de aan de eiser opgelegde straf en over de bijdrage aan het Bijzonder Fonds voor hulp aan de
slachtoffers van opzettelijke gewelddaden.
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
Beveelt dat melding zal worden gemaakt van dit arrest op de kant van de gedeeltelijk vernietigde beslissing.
Veroordeelt de eiser in de helft van de kosten van zijn cassatieberoep en laat
de overige helft ten laste van de Staat.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de Correctionele Rechtbank te Nijvel,
zitting houdende in hoger beroep.
10 januari 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Mathieu – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. O. Bastyns, Brussel en P. Chomé, Brussel.

Nr. 19
1° KAMER - 11 januari 2007

VRUCHTGEBRUIK. GEBRUIK EN BEWONING - VRUCHTGEBRUIK - VERKOOP VAN EEN
MET EEN VRUCHTGEBRUIK BEZWAARD ONROEREND GOED - OVERDRACHT VAN HET RECHT VAN
VRUCHTGEBRUIK - GEVOLGEN. VRUCHTEN
Wanneer een met een vruchtgebruik bezwaard goed wordt verkocht en het recht van
vruchtgebruik op de verkoopprijs wordt verrekend, kan de vruchtgebruiker slechts
aanspraak maken op de interest op dat kapitaal1. (Art. 584, B.W.)
(H. T. H.)

1 Zie concl. O.M. in Pas., 2007, nr. 19.
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ARREST (vertaling)

(A.R. C.05.0406.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 22 maart 2005 gewezen door
het Hof van Beroep te Luik.
Afdelingsvoorzitter Claude Parmentier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Philippe de Koster heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert in zijn memorie een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 578, 582, 584 en 617 van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek;
- artikel 149 van de Grondwet;
- algemeen beginsel van het recht van verdediging.
Aangevochten beslissingen
Onder voorbehoud van een precisering over de conversie van de kosten in euros, bevestigt het bestreden arrest het beroepen vonnis van 11 juni 2001 dat 1°)
de eiser had veroordeeld tot betaling aan de verweerder van 336.000 BEF, waarbij de maandelijkse afbetalingen vastgesteld zijn op de dag van het vonnis, vermeerderd met interest tegen de wettelijke rentevoet vanaf de dagvaarding tot algehele betaling, en van 12.000 BEF per maand vanaf 1 juli 2001, boven de kosten en 2°) verklaart de tegenvordering en tussenvordering van de eiser niet-gegrond, zulks op grond van alle redenen ervan die geacht worden hieronder integraal te zijn weergegeven, inzonderheid, op grond:
"(...) dat er, om de waarde van het vruchtgebruik te verminderen, niet mag
worden verwezen naar de normale intrest op de beleggingswaarde van het door
de blote eigenaar ontvangen kapitaal;
dat, behoudens verzaking, het recht van vruchtgebruik immers uitdooft bij het
overlijden van de vruchtgebruiker;
dat het bedrag van 12.000 BEF dat per maand wordt betaald door (de eiser)
zelf, die zijn eenzijdige beslissing om die terugbetalingen te stoppen niet verantwoordt, overeenstemt met de huurwaarde van het verkochte onroerende goed
waarop hij (lees: de verweerder) een zakelijk recht van vruchtgebruik had".
Grieven
De eiser voerde, bijkomend, aan dat " hoewel men ervan zou moeten uitgaan
dat het vruchtgebruik verrekend werd op het volledige kapitaal, een jaarlijks bedrag van 12.000 BEF x 12 = 144.000 BEF in verhouding tot de verkoopprijs van
1.700.000 BEF een interest vertegenwoordigt van nagenoeg 8,5 pct. netto per
jaar, wat ver boven de netto-opbrengst ligt van een spaarboekje voor dezelfde periode" en dat de verweerder " indien zijn vruchtgebruik hoorde te bestaan in de
opbrengst van het kapitaal van de verkoop, geen aanspraak kon maken op bedragen die veel hoger liggen dan die opbrengst, tenzij hij bewijst dat er een anders-
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luidende overeenkomst is opgemaakt, wat hier niet het geval is, en dat de vergelijking die de eerste rechter maakt met een lijfrente of een door de vruchtgebruiker uitgespaarde huur niet ter zake dienend waren".
De eiser stelde nog dat er rekening diende gehouden te worden met de gemiddelde opbrengst van een spaarboekje van 3 pct., te verminderen tot 2,5 pct. vanaf
1 januari 2005.
Het arrest, dat oordeelt dat "uit de clausule (van de authentieke verkoopakte)
waarvan de bewoordingen duidelijk zijn, blijkt dat de geschilpartijen overeen gekomen zijn 'het vruchtgebruik te verrekenen op de verkoopprijs' die aan (de eiser) is betaald" en dat " noch de authentieke verkoopakte, noch enige andere
daaropvolgende akte gewag maakt van de terugkoop van het vruchtgebruik voor
een welbepaalde prijs", beslist aldus, zonder daarop te worden tegengesproken,
dat er in de zin van die verkoopakte een verrekening is gebeurd van de zaak van
het vruchtgebruik op de verkoopprijs".
Eerste onderdeel
Krachtens de artikelen 578, 582 en 584 van het Burgerlijk Wetboek heeft de
vruchtgebruiker het recht om van een zaak waarvan een ander de eigendom
heeft, het genot te hebben, en meer bepaald van de burgerlijke vruchten die door
de zaak waarvan hij het vruchtgebruik heeft, kunnen worden voortgebracht. Burgerlijke vruchten zijn, meer bepaald, huishuren, interesten van opeisbare sommen en rentetermijnen.
Wanneer de zaak van het vruchtgebruik een geldbedrag is, in casu de verkoopprijs van een onroerend goed, kan de vruchtgebruiker aldus slechts aanspraak
maken op de interest op dat kapitaal en niet op de burgerlijke vruchten van een
andere zaak waarvan het in de plaats is gekomen, zijnde het huurgeld van het
verkochte onroerend goed.
Het arrest, dat beslist dat er een verrekening is gebeurd van de zaak van het
vruchtgebruik op de verkoopprijs, maar weigert te verwijzen naar de normale interest op de beleggingswaarde van het kapitaal dat de eiser heeft ontvangen als
blote eigenaar, op grond dat het bedrag van 12.000 BEF waartoe het de eiser jegens de verweerder veroordeelt, "overeenstemt met de huurwaarde van het verkochte onroerende goed", schendt bijgevolg de artikelen 578, 582 en 584 van het
Burgerlijk Wetboek.
(...)
III. BESLISSING VAN HET HOF
Eerste onderdeel
Krachtens artikel 582 van het Burgerlijk Wetboek heeft de vruchtgebruiker
recht op het genot van alle soorten van vruchten, hetzij natuurlijke, hetzij vruchten van nijverheid, hetzij burgerlijke vruchten, die door de zaak waarvan hij het
vruchtgebruik heeft, kunnen worden voortgebracht.
Artikel 584, eerste lid, van dat wetboek bepaalt dat burgerlijke vruchten huishuren, interesten van opeisbare bedragen en rentetermijnen zijn.
Uit die bepalingen volgt dat, wanneer de zaak van het vruchtgebruik een geldbedrag is, de vruchtgebruiker slechts aanspraak kan maken op de interest op dat
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kapitaal.
Het arrest dat vaststelt dat de eiser de blote eigenaar van een huis was en de
verweerder de vruchtgebruiker en dat de partijen beslisten om het pand te verkopen en het recht van vruchtgebruik te verrekenen op de verkoopprijs, verantwoordt niet naar recht zijn beslissing om de eiser te veroordelen tot betaling aan
de verweerder van een bedrag dat overeenstemt met de huurwaarde van het verkochte onroerend goed.
Het onderdeel is gegrond.
Overige grieven
Er bestaat geen grond tot onderzoek van de overige onderdelen die niet tot ruimere cassatie kunnen leiden.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre dit de hogere beroepen ontvankelijk verklaart en afwijzend beschikt op de vordering van de verweerder tot
betaling van schadevergoeding wegens tergend en roekeloos geding;
Beveelt dat van dit arrest melding wordt 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.
11 januari 2007 – 1° kamer – Voorzitter en verslaggever: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. de Koster, advocaat-generaal met opdracht
– Advocaat: mr. Draps.

Nr. 20
1° KAMER - 12 januari 2007

1º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — DAAD — FOUT OORZAKELIJK VERBAND - SCHADE MEDE VEROORZAAKT DOOR EEN DERDE
2º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — DAAD — FOUT OORZAKELIJK VERBAND - LATERE FOUT VAN EEN ANDERE PARTIJ
3º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — OORZAAK —
BEGRIP. BEOORDELING DOOR DE RECHTER - LATERE FOUT VAN EEN ANDERE
PARTIJ

4º CASSATIEMIDDELEN — BURGERLIJKE ZAKEN — NIEUW MIDDEL DWINGENDE WET - LANDVERZEKERING - OVEREENKOMST - VERVALBEDING - AARD ONTVANKELIJKHEID
5º VERZEKERING — LANDVERZEKERING - OVEREENKOMST - VERVALBEDING - AARD
- CASSATIEMIDDEL - ONTVANKELIJKHEID
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6º VERZEKERING — LANDVERZEKERING - OVEREENKOMST - FOUT - AARD DEKKING
7º VERZEKERING — LANDVERZEKERING - OVEREENKOMST - VERZEKERAAR VERVALBEDING - GRENZEN
1º Eenieder die een fout heeft begaan, is aansprakelijk voor de veroorzaakte schade, ook
al is de schade mede veroorzaakt door de fout van een derde 1. (Artt. 1382 en 1383,
B.W.)
2º en 3º Het oorzakelijk verband tussen een fout en de geleden schade kan slechts worden
uitgesloten als de rechter oordeelt dat de schade zoals ze zich in concreto voordeed, op
dezelfde wijze zou zijn ontstaan zonder die fout2; uit de enkele omstandigheid dat een
fout nadien gevolgd wordt door de fout van een andere partij kan niet worden afgeleid dat
er geen causaal verband bestaat tussen de eerste fout en de schade. (Artt. 1382 en
1383, B.W.)
4º en 5º Artikel 11 van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst is van
dwingend recht in het belang van de verzekerde zodat hij gerechtigd is de schending van
deze bepaling voor het eerst voor het Hof aan te voeren3.
6º Krachtens de wet op de landverzekeringsovereenkomst is de lichte fout van de
verzekeringsnemer steeds gedekt. (Artt. 8, tweede lid, en 77, Wet
Landverzekeringsovereenkomst)
7º

De verzekeraar mag de miskenning van een algemeen geformuleerde
zorgvuldigheidsverplichting niet bedingen als grond tot verval van het recht op
verzekeringsprestatie4. (Art. 11, Wet Landverzekeringsovereenkomst)
(ADINCO bvba T. BELGACOM nv e.a.)

ARREST

(A.R. C.05.0083.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 22 oktober 2003 gewezen
door het Hof van Beroep te Antwerpen.
Afdelingsvoorzitter Ernest Waûters heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert in haar verzoekschrift twee middelen aan.
Eerste middel
1 Zie Cass. 20 dec. 1996, A.R. C.95.0006.N, nr. 522.
2 Cass. 20 dec. 1996, A.R. C.95.0006.N, nr. 522; zie Cass. 24 maart 1999, A.R. P.98.1479.F, nr. 177.
3 Zie Cass. 22 mei 2000, A.R. S.99.0046.F, nr. 311, met conclusie eerste advocaat-generaal J.F.
LECLERCQ.
4 Zie M. FONTAINE, Verzekeringsrecht, Larcier, 1999, 139-142, nrs. 288-294; J.-L. F AGNART, La
requalification des clauses du contrat d'assurance, in Lib. Am. Lucien SIMONT, Bruylant, Brussel, 2002,
667, nr. 5; M. FONTAINE, Déchéance, exclusions, définition du risque et charge de la preuve en droit
des assurances, noot onder Cass. 7 juni 2001 en 18 jan. 2002, R.C.J.B., 1973, 20-73, inz. 53, nr. 77 en
69, nr. 111; P. HENRY & J. TINANT, Déchéance ou exclusion: de Charybde en Scylla, in La loi du 25
juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre. Dix années d'application, dir. B. DUBUISSON (UCL) &
P. JADOUL (FUSL), Collection Droit des Assurances, Academia Bruylant, 79-81.
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Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet;
- de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek.
Bestreden beslissingen
Het bestreden arrest verwerpt op eerste verweersters hoger beroep, dat het gegrond verklaart, het verweer van de eiseres gesteund op de beweerde fout van de
eerste verweerster, bestaande uit het overleggen van plans met een afwijking van
1m30 ten opzichte van de werkelijke ligging van de telefoonkabels, en, het bestreden vonnis wijzigend, verklaart de vordering van de eerste verweerster tegen
de eiseres toelaatbaar en gegrond en veroordeelt de eiseres tot betaling aan de
eerste verweerster van 36.222,57 euro, meer de compensatoire interest aan de
wettelijke interestvoet vanaf 21 mei 1997 tot op de dag van de integrale betaling,
op volgende gronden:
"1. Ten aanzien van de feiten.
In opdracht van NV TUC RAIL was (de eiseres) in het kader van de procedure
voor het opsporen van ondergrondse nutsleidingen onder meer belast met het
maken van de voorputten, waarin diepsonderingen zouden worden uitgevoerd.
Op 13 augustus 1996 heeft de opdrachtgever van (de eiseres) de plannen van
de nutsleidingen van (de eerste verweerster) bij (de eerste verweerster) aangevraagd. Op 4 september 1996 heeft (de eerste verweerster) deze plannen meegedeeld aan de opdrachtgever van (de eiseres).
De voorputten moesten gemaakt worden met mankracht tot 1,50 meter diepte
ter plaatse van de onderzoekspunten met dieper voorprikken tot 2 meter. In de
voorputten dienden diepsonderingen te worden uitgevoerd tot 2 à 3 meter diepte
in de Boomse klei te weten ca. tot op 30 meter diepte. De punten waar de proefsonderingen moesten gebeuren mochten verplaatst worden bij aanwezigheid van
nutsleidingen.
Op 16 mei 1997 werden door GEO TECHNIEK aan (de eiseres) 29 planuittreksels overgemaakt. Deze planuittreksels worden niet overgelegd in huidige
procedure.
Op 21 mei 1997 om 9u30 werden in het trottoir ter hoogte van Pelikaanstraat
61 kabels van (de eerste verweerster) beschadigd. Dit gebeurde bij de uitvoering
van voorputten te maken om ondergrondse nutsleidingen op te sporen. (De eerste
verweerster) legde op 26 mei 1997 klacht neer en verweet daarin (de eiseres) ingevolge doorboring van het trottoir aan de Pelikaanstraat 61 te Antwerpen de kabels van (de eerste verweerster) te hebben beschadigd met overlegging van het
doorboorde gat in het voetpad.
De heer D., zaakvoerder van (de eiseres) verklaarde in het geseponeerd strafdossier op de hoogte te zijn van de feiten in kwestie. Volgens de heer D. zou zijn
verzekeraar het nodige doen om de schade te vergoeden.
Bij de uitvoering op 21 mei 1997 van de voorput ter hoogte van sonderingspunt 54 stootte (de eiseres) op beton. Dit beton was een betonen kanalisatie van
de nutsleidingen van (de eerste verweerster). Op 21 mei 1997 werd deze betonnen kanalisatie door (de eiseres) doorboord en werden de nutsleidingen van (de
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eerste verweerster) die door deze betonnen kanalisatie beschermd werden beschadigd.
2.
De eerste rechter verklaarde de vordering door (de eerste verweerster) tegen
(de eiseres) gericht, gesteund op artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek, ongegrond bij gebreke van bewijs van een fout in hoofde van (de eiseres).
De eerste rechter verklaarde de vordering door (de eiseres) gericht tegen (de
tweede verweerster), haar aansprakelijkheidsverzekeraar-uitbating, zonder voorwerp.
3. Beoordeling van het bewijs van een fout in de zin van artikel 1382 van het
Burgerlijk Wetboek in hoofde van (de eiseres).
Het is niet betwist dat de kabelbeschadiging gebeurde door de werknemers van
(de eiseres).
Het is niet betwist dat de beschadiging gebeurde tijdens de uitvoering door (de
eiseres) van een aannemingsovereenkomst afgesloten met Tuc Rail, waarin (de
eiseres) zich had verbonden voorputten te maken voor het opsporen van ondergrondse nutsleidingen.
Het is niet betwist dat (de eiseres) bij de uitvoering van een voorput ter hoogte
van het pand Pelikaanstraat 61 drie junctiekabels van (de eerste verweerster) beschadigde.
Het is niet betwist dat (de eiseres) bij het maken van die voorput op beton is
gestoten.
Het is niet betwist dat (de eiseres) het beton waarop zij is gestoten bij het maken van de voorput heeft doorboord en dit deel uitmaakte van een betonnen kanalisatie van de nutsleidingen van (de eerste verweerster) en dat ingevolge die
doorboring de nutsleidingen van (de eerste verweerster) werden beschadigd.
Het (hof (van beroep) neemt voormelde onbetwiste concrete omstandigheden
in aanmerking en neemt in aanmerking dat het maken van voorputten precies geschiedt met het oog op het opsporen van ondergrondse leidingen volgens de door
(de eiseres) overgelegde procedure voor het opsporen van ondergrondse nutsleidingen en neemt in aanmerking dat het schade verwekkende feit zich voordeed
in het trottoir aan de Pelikaanstraat 61 in het centrum van Antwerpen.
De normaal zorgvuldige en omzichtige aannemer die in dezelfde concrete omstandigheden verkeert als (de eiseres) zou bij het maken van voorputten en bij
stoten op beton deze beton niet doorboord hebben.
Een normaal zorgvuldig en omzichtig aannemer in dezelfde concrete omstandigheden zou bij het graven van een voorput, die volgens de contractuele instructies met de opdrachtgever omwille van het risico van beschadiging van nutsleidingen met mankracht dient te worden gegraven, en die stoot op een stuk beton
dit stuk beton met mankracht hebben verwijderd en een normaal zorgvuldig en
omzichtig aannemer zou aldaar indien het beton niet met mankracht zou kunnen
worden verwijderd de houders van nutsleidingen hebben geraadpleegd alvorens
aan doorboringen van de betonnen kanalisatie te doen.
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Een normaal zorgvuldig en omzichtig aannemer in dezelfde concrete omstandigheden die aan een werk bezig is waarvan het doel is het opsporen van ondergrondse nutsleidingen zou indien hij op een ondergrondse betonnen kanalisatie
stoot alvorens deze betonnen kanalisatie te doorboren zich er met zekerheid moeten van vergewissen dat de betonnen kanalisatie niet dient om een nutsleiding te
beschermen.
Een normaal zorgvuldig en omzichtig aannemer in dezelfde concrete omstandigheden zou de betonnen kanalisatie manueel hebben ontmanteld en zou deze
niet hebben doorboord. Dit is een tekortkoming aan de aan eenieder opgelegde
zorgvuldigheidsnorm.
4. Ten aanzien van het oorzakelijk verband tussen fout en schade.
Indien de betonnen kanalisatie niet doorboord was geworden was de schade
niet ontstaan, zoals ze zich in concreto heeft voorgedaan.
Het (hof van beroep) houdt dus het doorboren van de betonnen kanalisatie aan
als een fout in hoofde van (de eiseres) en houdt tevens een oorzakelijk verband
tussen deze fout en het ontstaan van schade aan de nutsleiding van (de eerste verweerster) aan.
5. Ten aanzien van het verweer, gesteund op overmacht.
Het verweer gesteund op overmacht omdat de ligging van de kabel van (de
eerste verweerster) 1,3 meter zou afwijken van de werkelijke ligging is ten deze
ongegrond, nu (de eiseres) faalt in het bewijs dat de toepassingsvoorwaarden van
overmacht vervuld zijn. Stotend op beton was het voor (de eiseres) voorzienbaar
dat dit beton deel uitmaakte van een betonnen kanalisatie ter bescherming van
een nutsleiding. De schade was vermijdbaar indien (de eiseres) had gehandeld
als een normaal redelijk en voorzichtig aannemer in dezelfde concrete omstandigheden.
6. Ten aanzien van het verweer, gesteund op de beweerde fout van (de eerste
verweerster) bestaande uit het overleggen van plans met een afwijking van 1m30
ten opzichte van de werkelijke ligging van de telefoonkabels met als rechtsgevolg dat (de eerste verweerster) geen aanspraak zou kunnen maken op integrale
schadevergoeding.
Volgens de door (de eerste verweerster) aan TUC RAIL meegedeelde richtlijnen ter voorkoming van beschadiging van ondergrondse telecommunicatieuitrustingen van (de eerste verweerster) wordt er op gewezen dat de kabels in de nabijheid van lassen en andere uitrustingen meestal afbuigingen maken buiten het getekende tracé.
Het causaal verband tussen de aan (de eerste verweerster) verweten fout met
betrekking tot de afwijkingen op de op 4 september 1996 aan TUC RAIL meegedeelde plans inzake ligging van de nutsleidingen van (de eerste verweerster) en
de schade is ten deze doorbroken door de chronologisch laatste fout, te weten
deze van 21 mei 1997 door (de eiseres), die bij het graven van een voorput voor
het opsporen van nutsleidingen op een betonnen kanalisatie stoot en deze in afwijking van het gedrag van een zorgvuldig aannemer in dezelfde concrete omstandigheden doorboort.
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Er is bij gebreke van causaal verband tussen de aan (de eerste verweerster)
verweten fout en de schade, zoals ze zich in concreto voordeed geen rechtsgrond
om te oordelen dat (de eerste verweerster) geen aanspraak kan maken op integrale schadevergoeding" (arrest pp. 4-7).
(...)
Derde onderdeel
In geval van verschillende fouten, staat het aan de rechter na te gaan of er een
noodzakelijk verband bestaat tussen elke fout en de schade en, bijgevolg, voor
elke vastgestelde fout na te gaan of die fout, los van de andere, de schade noodzakelijkerwijs heeft veroorzaakt, d.w.z. dat hij voor elke fout moet nagaan of de
schade, zoals ze zich in concreto voordoet, ook zonder die fout zou zijn ontstaan.
Uit de enkele omstandigheid dat de aangesprokene een fout in oorzakelijk verband met het ongeval heeft begaan, volgt niet dat er geen enkel oorzakelijk verband bestaat tussen de fout van het slachtoffer en datzelfde ongeval.
Voor zover derhalve de motivering van een beslissing waarbij wordt aangenomen dat geen oorzakelijk verband bestaat tussen de fout van het slachtoffer en
het ongeval uitsluitend betrekking heeft op de lastens de aangesprokene bewezen
verklaarde fout, is de beslissing niet naar recht verantwoord, nu dit niet impliceert dat de schade zich zonder de aan de zijde van het slachtoffer vastgestelde
fout toch zou hebben voorgedaan, zoals ze is ontstaan.
Te dezen onderzoekt het bestreden arrest de door de eiseres lastens de eerste
verweerster aangevoerde fout bestaande "uit het overleggen van plans met een
afwijking van 1m30 ten opzichte van de werkelijke ligging van de telefoonkabels", en komt tot het besluit dat er geen oorzakelijk verband is "tussen de aan
(de eerste verweerster) verweten fout en de schade, zoals ze zich in concreto
voordeed".
Het steunt deze beslissing op de overweging "(dat) het causaal verband tussen
de aan (de eerste verweerster) verweten fout met betrekking tot de afwijking op
de op 4 september 1996 aan TUC RAIL meegedeelde plans inzake ligging van
de nutsleidingen van (de eerste verweerster) en de schade te dezen doorbroken
(is) door de chronologisch laatste fout, te weten deze van 21 mei 1997 door (de
eiseres), die bij het graven van een voorput voor het opsporen van nutsleidingen
op een betonnen kanalisatie stoot en deze in afwijking van het gedrag van een
zorgvuldige aannemer in dezelfde concrete omstandigheden doorboort".
Deze redengeving heeft uitsluitend betrekking op de lastens de eiseres bewezen verklaarde fout, en impliceert niet dat de schade ook zonder de aan de eerste
verweerster verweten fout zou ontstaan zijn, zoals ze zich heeft voorgedaan.
De enkele omstandigheid dat de lastens de eiseres bewezen verklaarde fout
chronologisch na de lastens de eerste verweerster aangevoerde fout is gesitueerd,
volstaat niet om het oorzakelijk verband te verwerpen, nu elke fout, zonder dewelke de schade niet zou zijn ontstaan zoals ze zich heeft voorgedaan, oorzakelijk is, ongeacht de chronologie der fouten.
Het bestreden arrest kon derhalve, uit de vaststellingen die het bevat, niet wettig afleiden dat de lastens de eerste verweerster aangevoerde fout niet mede een
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oorzaak van de schade is geweest en dat de eerste verweerster dienvolgens geen
eigen aansprakelijkheid draagt voor de schade (schending van de artikelen 1382
en 1383 van het Burgerlijk Wetboek).
Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 6, 1108, 1126, 1134, 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk
Wetboek;
- artikel 1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek;
- de artikelen 3, 8, 11, 77, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst.
- het algemeen rechtsbeginsel dat verbiedt uitspraak te doen over niet gevorderde zaken, dat onder meer vervat is in artikel 1138, 2°, van het Gerechtelijk
Wetboek;
- het algemeen rechtsbeginsel van de autonomie van de procespartijen, dat onder meer vervat is in artikelen 807 en 1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek,
ook beschikkingsbeginsel genaamd;
- het algemeen rechtsbeginsel dat de eerbiediging van het recht van verdediging voorschrijft;
- het algemeen rechtsbeginsel "fraus omnia corrumpit".
Bestreden beslissingen
Het bestreden arrest verklaart het door de eiseres conservatoir hoger beroep ingesteld tegen de tweede verweerster toelaatbaar, doch ongegrond en het bestreden vonnis wijzigend, verklaart eiseres' vordering in vrijwaring tegen de tweede
verweerster toelaatbaar, doch ongegrond, op de gronden weergegeven in het eerste middel en hier uitdrukkelijk als hernomen aangezien, alsook op volgende
gronden:
"8. Ten aanzien van het conservatoir beroep door (de eiseres) gericht tegen (de
tweede verweerster).
De vordering van (de eiseres) tegen (de tweede verweerster) gericht werd door
de eerste rechter zonder voorwerp verklaard. De vordering strekte tot vrijwaring
op grond van de verzekeringsovereenkomst afgesloten tussen (de eiseres) en (de
tweede verweerster).
(De tweede verweerster) voert als exceptie om bevrijd te zijn van de verbintenis om dekking te verlenen aan dat in de polis is voorzien dat (de eiseres) op
straffe van verval alle nodige schikkingen dient te treffen om schade aan de leidingen te voorkomen.
(De tweede verweerster) bewijst ten deze dat (de eiseres) niet alle nodige
schikkingen heeft getroffen om schade aan leidingen te voorkomen. Wanneer ten
deze (de eiseres) op 21 mei 1997 bij het maken van een voorput met het oog op
het opsporen van nutsleidingen op beton stoot had zij als schikking moeten treffen deze betonnen kanalisatie voorzichtig te ontmantelen of minstens de houders
van nutsleidingen had dienen te contacteren om de nutsleiding ter bescherming
waarvan de betonnen kanalisatie was aangelegd niet te beschadigen.
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Nu (de tweede verweerster) bewijst dat de toepassingsvoorwaarden van deze
contractuele bevrijdingsgrond van vrijwaring vervuld zijn is de vordering door
(de eiseres) tegen (de tweede verweerster) gericht ongegrond" (arrest p. 8, sub 8).
Grieven
(...)
Tweede onderdeel
Luidens artikel 77 van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst, beoogt de aansprakelijkheidsverzekering de verzekerde dekking te geven tegen alle vorderingen tot vergoeding wegens het voorvallen van de schade
die in de overeenkomst is beschreven, en zijn vermogen te vrijwaren, binnen de
grenzen van de dekking, tegen alle schulden uit een vaststaande aansprakelijkheid.
Krachtens artikel 11 van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst mag in de verzekeringsovereenkomst geen geheel of gedeeltelijk verval van het recht op verzekeringsprestatie bedongen worden dan wegens niet-nakoming van "een bepaalde", in de overeenkomst opgelegde verplichting, en mits
er een oorzakelijk verband bestaat tussen de tekortkoming en het schadegeval.
Dit voorschrift is van dwingend recht (artikel 3 van de wet van 25 juni 1992 op
de landverzekeringsovereenkomst).
De op straffe van verval opgelegde verplichting is slechts "bepaald" in de zin
van voornoemd artikel 11, wanneer ze voldoende nauwkeurig omschreven is.
Een in algemene bewoordingen op straffe van verval gestelde verplichting tot het
treffen van alle nodige schikkingen om schade te voorkomen, voldoet niet aan
deze vereiste.
Bovendien is de verzekeraar, in toepassing van artikel 8, tweede lid, van de
wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst, gehouden tot dekking wanneer de schade veroorzaakt is door de schuld, zelfs de grove schuld, van
de verzekerde.
Zoals blijkt uit de voorbereidende werken van de wet op de landverzekeringsovereenkomst heeft de wetgever, wat betreft de aansprakelijkheids-verzekering,
die precies tot doel heeft de schuld van de verzekerde te dekken, met het voorschrift van artikel 8, tweede lid, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst, willen vermijden dat de verzekering de onzorgvuldigheid,
zelfs de grove onzorgvuldigheid, niet dekt.
Wat betreft de "grove schuld" wordt deze doelstelling gerealiseerd door het
uitdrukkelijk voorschrift van artikel 8, tweede lid, van de wet van 25 juni 1992
op de landverzekeringsovereenkomst, ten gevolge waarvan de verzekeraar zich
slechts van zijn verplichtingen kan bevrijden "voor de gevallen van grove schuld
die op uitdrukkelijke en beperkende wijze in de overeenkomst zijn bepaald".
Ten aanzien van de "lichte" schuld wordt deze doelstelling, in het kader van
clausules van verval van het recht op dekking, gerealiseerd door de voornoemde
vereiste dat het verval slechts kan bedongen worden "wegens niet-nakoming van
een bepaalde, in de overeenkomst opgelegde verplichting".
Tenslotte mag de rechter, in toepassing van de artikelen 6, 1108, 1126 en 1134
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van het Burgerlijk Wetboek en het algemeen rechtsbeginsel "fraus omnia corrumpit", ook geen uitwerking verlenen aan een beding in de overeenkomst dat
het voorwerp van de overeenkomst teniet doet.
In een verzekeringsovereenkomst waarbij de schade veroorzaakt door de fout
van de verzekerde wordt gedekt, doet het beding dat in algemene bewoordingen
het verval van dekking voorziet wanneer de verzekerde "niet alle nodige schikkingen treft om schade te voorkomen", het voorwerp zelf van de overeenkomst
teniet, en kan hieraan derhalve geen uitwerking worden verleend.
Te dezen impliceren de vaststellingen en overwegingen van het bestreden arrest dat het litigieuze schadegeval, waarbij de eiseres bij de uitvoering van een
aannemingsopdracht schade veroorzaakte aan de ondergrondse kabels van de
eerste verweerster, in principe gedekt is door de verzekeringspolis "burgerlijke
aansprakelijkheid uitbating" door de eiseres aangegaan met de tweede verweerster.
Het bestreden arrest verwerpt de eiseres' vordering in vrijwaring tegen de
tweede verweerster, op grond van een clausule in de bijzondere polisvoorwaarden die de eiseres, "op straffe van verval", verplicht "alle nodige schikkingen te
treffen om schade aan de leidingen te voorkomen".
Het kent een algemene en onbepaalde draagwijdte toe aan deze grond van verval door, voor de toepassing ervan, te onderzoeken welke schikkingen de eiseres,
in de gegeven omstandigheden van het ongeval, had moeten treffen om schade te
voorkomen, en de omstandigheden te weerhouden dat de eiseres de betonnen kanalisatie waarop zij gestoten is bij het maken van een voorput op 21 mei 1997,
"niet voorzichtig" heeft ontmanteld, en dat de eiseres minstens heeft nagelaten de
houders van de nutsleidingen, op het ogenblik dat zij op beton is gestoten, te
contacteren.
Het bestreden arrest kwalificeert diezelfde omstandigheden als een inbreuk op
de algemene zorgvuldigheidsnorm, op grond waarvan het de burgerlijke aansprakelijkheid van de eiseres opzichtens de eerste verweerster weerhoudt (artikelen
1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek), en op grond waarvan het, impliciet
doch zeker, de principiële gehoudenheid van de tweede verweerster, op grond
van de polis burgerlijke aansprakelijkheid uitbating, weerhoudt.
Uit het bestreden arrest blijkt derhalve dat de toegepaste vervalclausule geen
"bepaalde", in de overeenkomst opgelegde verplichting, sanctioneert, maar de
miskenning van een onbepaalde verplichting "alle nodige schikkingen te treffen
om schade aan de leidingen te voorkomen", en dat de appelrechters de tweede
verweerster, als verzekeraar burgerlijke aansprakelijkheid, bevrijd verklaren van
haar verplichtingen dekking te verlenen, wegens een lichte schuld van haar verzekerde.
Door, op grond van de vaststellingen die het bevat, uitwerking te verlenen aanen toepassing te maken van de vervalclausule, en eiseres' vordering in vrijwaring
tegen de tweede verweerster te verwerpen,
- schendt het bestreden arrest de artikelen 3 en 11 van de wet van 25 juni 1992
op de landverzekeringsovereenkomst die, op dwingende wijze, slechts verval van
het recht op verzekeringsprestatie toelaten van een in de verzekeringsovereen-
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komst "bepaalde" verplichting;
- schendt het de artikelen 3, 8, tweede lid, 11 en 77 van de wet van 25 juni
1992 op de landverzekeringsovereenkomst, die de verzekeraar op dwingende
wijze tot vergoeding verplichten van de door "de schuld" van de verzekerde veroorzaakte schade;
- miskent het bestreden arrest de artikelen 6, 1108, 1126 en 1134 van het Burgerlijk Wetboek en het algemeen rechtsbeginsel "fraus omnia corrumpit", op
grond waarvan het de rechter verboden is uitwerking te verlenen aan een beding
in de verzekeringsovereenkomst dat het voorwerp van de overeenkomst teniet
doet.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
Derde onderdeel
1. Eenieder die een fout heeft begaan is aansprakelijk voor de veroorzaakte
schade, ook al is de schade mede veroorzaakt door de fout van een derde.
Het oorzakelijk verband tussen een fout en de geleden schade kan slechts worden uitgesloten als de rechter vaststelt dat de schade zoals ze zich in concreto
voordeed, op dezelfde wijze zou zijn ontstaan zonder die fout.
Uit de enkele omstandigheid dat een fout nadien gevolgd wordt door de fout
van een andere partij, kan niet worden afgeleid dat er geen causaal verband bestaat tussen de eerste fout en de schade.
2. Het arrest sluit niet uit dat de eerste verweerster een fout heeft begaan, maar
oordeelt dat "het causaal verband tussen de aan (de eerste verweerster) verweten
fout met betrekking tot de afwijkingen op de op 4 september 1996 aan TUC
RAIL meegedeelde plans inzake ligging van de nutsleidingen van (de eerste verweerster) en de schade (...) ten deze (is) doorbroken door de chronologische laatste fout, te weten deze van 21 mei 1997 door (de eiseres)".
Het arrest schendt aldus de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek.
Het onderdeel is gegrond.
Tweede middel
Tweede onderdeel
Ontvankelijkheid van het onderdeel
3. De tweede verweerster werpt op dat het onderdeel niet ontvankelijk is omdat het nieuw is en een onderzoek van feiten vraagt.
4. Artikel 11 van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst is van dwingend recht in het belang van de verzekerde, zodat de eiseres
gerechtigd is de schending van deze bepaling voor het eerst voor het Hof aan te
voeren.
Voor het overige vraagt het onderdeel geen beoordeling van feiten.
De grond van niet-ontvankelijkheid kan niet worden aangenomen.
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Het onderdeel zelf
5. Krachtens artikel 77 van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst is een aansprakelijkheidsverzekering een verzekeringsovereenkomst die ertoe strekt de verzekerde dekking te geven tegen alle vorderingen tot
vergoeding wegens het voorvallen van de schade die in de overeenkomst is beschreven, en zijn vermogen binnen de grenzen van de dekking te vrijwaren tegen
alle schulden uit een vaststaande aansprakelijkheid.
Krachtens artikel 8, tweede lid, van voornoemde wet dekt de verzekeraar de
schade veroorzaakt door de schuld, zelfs de grove schuld, van de verzekeringnemer, van de verzekerde of van de begunstigde.
Volgens diezelfde bepaling kan de verzekeraar zich enkel van zijn verplichtingen bevrijden voor de gevallen van grove schuld die op uitdrukkelijke en beperkende wijze in de overeenkomst zijn bepaald.
Hieruit volgt dat de lichte fout steeds gedekt is.
6. Krachtens artikel 11 van voornoemde wet mag in de verzekeringsovereenkomst geen geheel of gedeeltelijk verval van het recht op verzekeringsprestatie
bedongen worden dan wegens niet-nakoming van een bepaalde, in de overeenkomst opgelegde verplichting, en mits er een oorzakelijk verband bestaat tussen
de tekortkoming en het schadegeval.
7. Uit het onderling verband tussen deze bepalingen van dwingend recht volgt
dat de verzekeraar de miskenning van een algemeen geformuleerde zorgvuldigheidsverplichting niet mag bedingen als grond tot verval van het recht op verzekeringsprestatie.
8. Enerzijds beslissen de appelrechters dat de eiseres aansprakelijk is voor de
door de eerste verweerster geleden schade omdat "een normaal zorgvuldig en
omzichtig aannemer in dezelfde concrete omstandigheden bij het graven van een
voorput, die volgens de contractuele instructies met de opdrachtgever omwille
van het risico van beschadiging van nutsleidingen met mankracht dient te worden gegraven, en die stoot op een stuk beton, dit stuk beton met mankracht (zou)
hebben verwijderd en een normaal zorgvuldig en omzichtig aannemer aldaar indien het beton niet met mankracht zou kunnen worden verwijderd de houders
van nutsleidingen (zou) hebben geraadpleegd alvorens aan doorboringen van de
betonnen kanalisatie te doen".
Anderzijds beslissen zij op grond van dezelfde overwegingen dat de tweede
verweerster bevrijd is van de verbintenis om dekking te verlenen op grond van
een clausule in de verzekeringsovereenkomst die de eiseres verplicht om alle nodige schikkingen te treffen om schade aan leidingen te voorkomen.
9. Het arrest dat uitwerking verleent aan de vervalclausule die de miskenning
van een algemeen geformuleerde zorgvuldigheidsverplichting sanctioneert, verantwoordt zijn beslissing niet naar recht.
Het onderdeel is in zoverre gegrond.
Overige grieven
10. De overige grieven kunnen niet tot ruimere cassatie leiden.
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Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest behalve in zoverre dit het hoger beroep niet 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.
12 januari 2007 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever: de h. Waûters – Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaat-generaal –
Advocaten: mrs. Geinger, De Gryse en De Bruyn.

Nr. 21
1° KAMER - 12 januari 2007

1º KORT GEDING - BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER IN KORT GEDING - VOORWAARDEN GRENZEN
2º KORT GEDING - BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER IN KORT GEDING - OGENSCHIJNLIJKE
RECHTEN - GRENZEN
3º RECHTBANKEN — BURGERLIJKE ZAKEN — ALGEMEEN - OVEREENKOMST ONBEPAALDE DUUR - BEËINDIGING - UITVOERING - BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER - KORT
GEDING - MOGELIJKHEDEN
4º KORT GEDING - BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER - OVEREENKOMST - ONBEPAALDE DUUR BEËINDIGING - UITVOERING - MOGELIJKHEDEN
5º OVEREENKOMST — EINDE - ONBEPAALDE DUUR - UITVOERING - BEVOEGDHEID VAN DE
RECHTER - KORT GEDING - MOGELIJKHEDEN
1º Als de zaak spoedeisend is, kan de rechter in kort geding maatregelen tot bewaring van
recht bevelen indien er een schijn van rechten is die het nemen van een beslissing
verantwoordt; hij mag hierbij geen declaratoir van rechten doen, noch de rechtspositie
van de partijen definitief regelen1. (Art. 584, Ger.W.)
2º De rechter in kort geding die zich ertoe beperkt de ogenschijnlijke rechten van de
partijen na te gaan en te onderzoeken, zonder daarbij rechtsregels te betrekken die de
voorlopige maatregelen die hij beveelt niet redelijk kunnen schragen, overschrijdt de
grenzen van zijn bevoegdheid niet2. (Art. 584, Ger.W.)
3º, 4º en 5º Wanneer de partij een overeenkomst van onbepaalde duur eenzijdig wenst te
beëindigen vermag de rechter niet, door het opleggen van een bijkomende
opzeggingstermijn, in de uitvoering van de overeenkomst in te grijpen; in dergelijk geval
heeft de kortgedingrechter wel de mogelijkheid om beperkte maatregelen tot bewaring
1 Cass. 6 dec. 2002, A.R. C.02.0171.N, nr. 656.
2 Cass. 14 jan. 2005, A.R. C.03.0622.N, nr. 27.
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van recht te treffen, en om met name een ware schadeloosstelling mogelijk te maken of
nog om de handhaving van de contractuele rechten van de tegenpartij niet louter
theoretisch te maken3. (Art. 584, Ger.W.)
(VOLVO CARS BELGIUM nv T. GARAGE LIEVEN DE KEULENAER nv)

ARREST

(A.R. C.05.0569.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 21 juni 2005 gewezen door
het Hof van Beroep te Brussel.
Voorzitter Ivan Verougstraete heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
II. FEITEN
Uit het arrest blijkt:
1. tussen de eiseres en de verweerster bestond sedert 1 oktober 1996 een concessieovereenkomst die door de eiseres op 8 maart 2001 werd opgezegd met een
opzeggingstermijn van drie jaar, die verstreek op 31 maart 2004;
2. teneinde zich te conformeren aan de Verordening (EG) 1400/2002 van de
Commissie van 31 juli 2002, betreffende de toepassing van artikel 81, lid 3, van
het Verdrag op groepen verticale overeenkomsten en onderling afgestemde feitelijke gedragingen in de motorvoertuigensector, werden eind september 2003 tussen de eiseres en de verweerster twee nieuwe overeenkomsten voor onbepaalde
duur afgesloten, betiteld als "Volvo Erkende werkplaats" en "Volvo Concessieovereenkomst";
3. aangezien de verweerster niet akkoord ging dat de voorheen gegeven opzeggingstermijn ook gold voor de nieuwe overeenkomsten, werden deze laatsten
door de eiseres op 3 november 2003 opgezegd met een opzeggingstermijn van
een jaar, ingaande op 1 november 2003;
4. op 27 september 2004 richtte de eiseres een aangetekende brief naar de verweerster waarbij het einde van de relaties per 31 oktober 2004 werd bevestigd
(onder verwijzing naar hetgeen in de brief van 3 november 2003 was gesteld en
met name ook naar de 'breuk in het vertrouwen tussen partijen').
III. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 3.4 en 3.5 van de Verordening 1400/2002/EG van 31 juli 2002
betreffende de toepassing van artikel 81, lid 3, van het Verdrag op groepen verticale overeenkomsten en onderling afgestemde feitelijke gedragingen in de motorvoertuigensector;
- artikel 1780 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 584 en 1039 van het Gerechtelijk Wetboek;
3 Zie Cass. 6 nov. 1987, A.R. 5397, nr. 149 en T.B.H., 1988, 182, noot J.M. NELISSEN GRADE.
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- artikel 2 van de Wet van 27 juli 1961 betreffende de eenzijdige beëindiging
van de voor onbepaalde tijd verleende concessies van alleenverkoop, zoals gewijzigd bij artikel 2 van de wet van 13 april 1971;
- het algemeen rechtsbeginsel dat men zich niet voor onbepaalde tijd kan binden.
Aangevochten beslissingen
De appelrechters schorsen voorlopig de uitwerking van de opzeggingen vervat
in de brieven van de eiseres van 3 november 2003 en 27 september 2004, zeggen
dat een dwangsom wordt verbeurd van 10.000 euro per dag dat de eiseres ingaat
tegen die schorsing en zeggen dat de besliste maatregel ophoudt uitwerking te
hebben indien nopens het geschil tussen partijen op initiatief van de verweerster
een bodemrechter niet is geadieerd uiterlijk tegen de veertigste dag na de uitspraak van het arrest, na te hebben vastgesteld:
"Na sedert de tachtigerjaren van de vorige eeuw bestaande relaties, was (de
verweerster) laatst sedert 1 oktober 1996 met (de eiseres) verbonden door een
concessieovereenkomst voor personenwagens Volvo.
Deze overeenkomst werd door (de eiseres) per 08 maart 2001 opgezegd met
een termijn van drie jaar die verstreek op 31 maart 2004.
11. Met ingang van 01 oktober 2003 noopte de Europese regelgeving (EGVerordening van de Commissie 1400/2002 van 31 juli 2002 betreffende de toepassing van artikel 81, lid 3, van het Verdrag op groepen verticale overeenkomsten in de motorvoertuigensector) tot aanpassing van alle vigerende concessieovereenkomsten en (de eiseres) wenste haar contractuele relaties hiermee in
overeenstemming te brengen om het voordeel van de vrijstelling te kunnen genieten.
Zodoende ondertekenden (de verweerster) op 28 september 2003 en (de eiseres) op 30 september 2003 twee nieuwe overeenkomsten, betiteld als 'Volvo Erkende Werkplaats' en 'Volvo Concessieovereenkomst'.
Telkens betrof het een overeenkomst voor onbepaalde duur.
12. Na de ondertekening van de vermelde overeenkomsten liep het mis: (de eiseres) eiste ook ondertekening van een specifieke verklaring, hetgeen door (de
verweerster) werd geweigerd.
De verlangde verklaring hield in dat de voorheen gegeven opzeggingstermijn
gewoon verder liep en zodoende ook gold voor de nieuwe overeenkomsten van
onbepaalde duur.
Navolgend hield (de eiseres) voor dat (de verweerster) misbruik had gemaakt
van de situatie waarbij de gelijktijdige ondertekening van het akkoord, samen
met de overeenkomsten haar was ontgaan.
Per 3 november 2003 zegde ze dan de overeenkomsten op met een opzeggingstermijn van één jaar.
13. Vanaf 30 september 2003 is briefwisseling gevoerd tussen de partijen en
hun advocaten, waarbij (de eiseres) vasthield aan het standpunt dat de - inmiddels door haar ondertekende- overeenkomsten geen uitwerking konden hebben,
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bij gemis aan een akkoord over de beëindigingsdatum.
(De verweerster) verwierp dit standpunt en wees er op dat de ondertekening
van het akkoord nooit als voorafgaande voorwaarde voor de ondertekening van
de overeenkomsten was gesteld.
Haar standpunt bleef dat partijen geldig waren verbonden voor onbepaalde
duur.
Ze kondigde een kort geding aan indien de overeenkomsten niet spontaan zouden worden uitgevoerd.
14. Dit meningsverschil bleef verder onbeslecht maar op 14 oktober 2003
schreef (de eiseres) aan (de verweerster) een brief die eindigde met de zin 'vanaf
heden kunnen we ons opnieuw voor 100 pct. concentreren op de verkoop en de
dienstverlening'.
De relaties werden verder gezet op basis van de twee gesloten overeenkomsten
aangezien de opgezegde concessieovereenkomst met ingang van 1 oktober 2003
haar uitwerking had verloren.
Volgde dan op 3 november 2003 de opzegging van de twee nieuwe overeenkomsten: een termijn van één jaar werd toegekend, ingaande op 1 november
2003. Nopens de houding van (de verweerster) werd gesteld dat zij 'elke verdere
samenwerking (...) onmogelijk maakt. De vertrouwensband, de goede trouw een
eerlijkheid van de Volvo-verdelers is namelijk een essentiële voorwaarde voor
een efficiënte distributie van de Volvo-producten en leveringen van de Volvo onderhouds- en herstellingswerkzaamheden'.
15. Op deze opzegging werd door (de verweerster) niet gereageerd en de relaties werden gewoon verder gezet.
(De verweerster) werd bij alle evenementen en acties nopens bedrijfsdoelstellingen betrokken zoals alle overige distributeurs, ook bij die waarvan het gebeuren nà 1 november 2004 was gepland.
Per 27 september 2004 volgde dan een aangetekende brief waarbij het einde
van de relaties per 31 oktober 2004 werd bevestigd, onder verwijzing naar hetgeen in de brief van 3 november 2003 was gesteld en met name ook naar 'de
breuk in het vertrouwen tussen partijen'.
Er werd aangekondigd dat ze niet meer hoefde aanwezig te zijn op een geplande bespreking.
16. Evenwel ontving (de verweerster) in oktober opnieuw uitnodigingen en op
3 november 2004 werd haar zelfs een nieuwe ondertekende 'stock financieringsovereenkomst' toegestuurd, die uitwerking had met ingang van 1 juli 2004.
Op 5 november 2004 kreeg ze per e-mail ook een aanbod om bepaalde uitrustingsgoederen te kopen.
Intussen was de inleidende dagvaarding evenwel al betekend om (de eiseres) te
horen veroordelen zoals boven vermeld" (p. 5-8 van het bestreden arrest),
en op grond van volgende redenen:
"22. Boven al is gebleken dat het in de bedoeling van (de eiseres) lag om de
concessierelaties af te stemmen op de Europese regelgeving opdat zij op het vlak
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van rechtsgeldigheid buiten schot zouden staan.
In conclusies wordt zulks ook nadrukkelijk bevestigd.
Zij heeft zich met de beide overeenkomsten zonder enig voorbehoud verbonden voor onbepaalde duur.
Het gemis aan de betwiste verklaring - waarmee kon worden geëffectueerd dat
de relaties tijdens de toen lopende opzeggingsperiode van de voorheen vigerende
concessie werden geconformeerd aan de Europese regelgeving - verandert daar
niets aan. In de overeenkomsten wordt van die verklaring ook geen gewag gemaakt.
23. In het licht hiervan lijkt het op het eerste gezicht niet voor ernstige betwisting vatbaar dat de voor onbepaalde duur aangegane verbintenissen niet rechtmatig konden worden opgezegd na minder dan twee maanden uitwerking te hebben
gehad.
Artikel 3.5. EG-Verordening 1400/2002, waaraan (de eiseres) de relaties wilde
conformeren, legt immers beperkende voorwaarden op voor de opzegging van
contractuele relaties van onbepaalde duur en die blijken in het voorliggende geval niet vervuld.
In beginsel moet de opzeggingstermijn tenminste twee jaar bedragen en enkel
in de omstandigheden vermeld in littera b) i en ii kan die termijn worden verminderd tot één jaar.
In het voorliggende geval werd evenwel zelfs een minimale opzeggingstermijn
van één jaar (niet) nageleefd, aangezien eerst bij brief van 03 november 2003
werd opgezegd tegen 31 oktober 2004.
25. Verder moet worden opgemerkt dat ook de motivering van de opzegging
van 3 november 2003 aan kritiek kan blootstaan.
(De eiseres) voert in die brief immers aan dat de vertrouwensband was teloor
gegaan en dat eerlijkheid en goede trouw een noodzakelijke vereiste zijn voor de
uitvoering van de overeenkomsten.
Amper tien dagen later deelde (de eiseres) evenwel mee dat (de verweerster)
zich kon concentreren op de uitvoering van de overeenkomst en de relaties hebben navolgend probleemloos gefloreerd.
(Eiseres) bewering inzake enig misbruik vanwege (de verweerster) wordt niet
gestaafd.
26. Artikel 3.4. van de EG Verordening 1400/2002 - waarnaar partijen zich
wilden schikken - schrijft voor dat uitvoerige opgave moet worden gedaan van
de objectieve en doorzichtige redenen voor de beëindiging.
De inhoud van de brief van 3 november 2003 lijkt hieraan geenszins te voldoen. Op het eerste gezicht lijkt de opzegging dus ook inhoudelijk niet regelmatig.
27. Tenslotte kan het middel van (de eiseres) betreffende de onmogelijkheid
van de kortgedingrechter om in de voorliggende betwisting een maatregel op te
leggen niet worden beaamd.
(De eiseres) stelt dat zij de relaties heeft verbroken en dat dit gegeven een on-
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omkeerbare toestand heeft doen ontstaan die door de bodemrechter niet kan worden beïnvloed en zodoende ook niet door de kortgedingrechter.
28. Het hof (van beroep) stelt vast dat (de eiseres) de relaties niet heeft verbroken, maar opzegging heeft betekend naar hetgeen volgens haar in overeenstemming is met de overeenkomsten tussen partijen.
Wanneer de bodemrechter vaststelt dat die opzegging niet het gewenste resultaat heeft kunnen hebben, kan niet worden uitgesloten dat hij de effecten van de
opzegging(en) neutraliseert, hetgeen kan resulteren in de vaststelling dat de relaties niet werden beëindigd.
Het schorsen van de effecten van de opzegging(en) vormt dan een voorlopige
maatregel die de perken van het kortgeding niet te buiten gaat" (p. 10-12 van het
bestreden arrest).
Grieven
(...)
Tweede onderdeel
Ingevolge artikel 584 van het Gerechtelijk Wetboek kan de rechter in kort geding maatregelen tot bewaring van recht bevelen, indien er een schijn van rechten is die het nemen van een beslissing verantwoordt.
De kortgedingrechter overschrijdt evenwel de grenzen van zijn bevoegdheid
wanneer hij bij het onderzoek van de ogenschijnlijke rechten van partijen rechtsregels betrekt die de voorlopige maatregel die hij beveelt niet redelijk kunnen
schragen.
De eenzijdige verbreking, zelfs zonder gegronde reden of opzegging, van een
overeenkomst die in de tijd gespreide prestaties inhoudt en gesloten is voor onbepaalde tijd, brengt het onmiddellijk tenietgaan van de overeenkomst mede.
Het algemeen rechtsbeginsel dat men zich niet voor onbepaalde tijd kan binden, waarvan artikel 1780 van het Burgerlijk Wetboek een uitdrukking is, sluit
uit dat, in geval van eenzijdige verbreking, partijen gedwongen zouden worden
de overeenkomst verder uit te voeren, al was het bij equivalent.
De verplichting tot betaling van de opzeggingsvergoeding bepaald bij artikel 2
van de Wet van 27 juli 1961 betreffende de eenzijdige beëindiging van de voor
onbepaalde tijd verleende concessies van alleenverkoop, is geen autonome contractuele verbintenis, doch een verbintenis die in de plaats treedt van de niet nagekomen contractuele verbintenis een redelijke opzeggingstermijn te geven.
Hieruit volgt dat, wanneer de partij die het contract eenzijdig wil beëindigen,
bij de opzegging ervan, met de andere partij niet is overeengekomen nopens de
in acht te nemen opzeggingstermijn, de rechter, bij wie het geschil wordt aangebracht, niet door het opleggen van een termijn of een bijkomende termijn, in de
uitvoering van de overeenkomst vermag in te grijpen.
De door de appelrechters aangehaalde artikelen 3.4 en 3.5 van de Verordening
1400/2002/EG betreffende de toepassing van artikel 81, lid 3, van het Verdrag
op groepen verticale overeenkomsten en onderling afgestemde feitelijke gedragingen in de motorvoertuigensector, houden evenmin in dat de rechter, in geval
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de opzegging niet regelmatig zou zijn gebeurd of de opzeggingstermijn ontoereikend zou zijn, de uitwerking van de opzegging zou kunnen schorsen.
Door te beslissen dat, "wanneer de bodemrechter vaststelt dat die opzegging
niet het gewenste resultaat heeft kunnen hebben, niet (kan) worden uitgesloten
dat hij de effecten van de opzegging(en) neutraliseert, hetgeen kan resulteren in
de vaststelling dat de relaties niet werden beëindigd" en voorlopig de uitwerking
van de opzeggingen vervat in de brieven van eiseres van 3 november 2003 en 27
september 2004 te schorsen, onder de verbeurte van een dwangsom, betrekken
de appelrechters bij de voorlopige beoordeling van de rechten van partijen, een
rechtsregel die hun beslissing niet redelijk kan schragen (schending van artikel
584, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek) en schenden zij tevens de overige in het onderdeel aangewezen wetsbepalingen en algemeen rechtsbeginsel.
IV. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
(...)
Tweede onderdeel
4. Als de zaak spoedeisend is, kan de rechter in kort geding maatregelen tot
bewaring van recht bevelen, indien er een schijn van rechten is die het nemen
van een beslissing verantwoordt. Hij mag hierbij geen declaratoir van rechten
doen, noch de rechtspositie van de partijen definitief regelen.
De rechter in kort geding die zich ertoe beperkt de ogenschijnlijke rechten van
de partijen na te gaan en te onderzoeken, zonder daarbij rechtsregels te betrekken
die de voorlopige maatregelen die hij beveelt, niet redelijk kunnen schragen,
overschrijdt de grenzen van zijn bevoegdheid niet.
5. Wanneer de partij de overeenkomst van onbepaalde duur eenzijdig wenst te
beëindigen, vermag de rechter niet, door het opleggen van een bijkomende opzeggingstermijn, in de uitvoering van de overeenkomst in te grijpen. In dergelijk
geval heeft de kortgedingrechter wel de mogelijkheid om beperkte maatregelen
tot bewaring van het recht te treffen, en om met name een ware schadeloosstelling mogelijk te maken, of nog om de handhaving van de contractuele rechten
van de tegenpartij niet louter theoretisch te maken.
6. De appelrechters gronden hun oordeel dat de uitwerking van de opzeggingen vervat in de brieven van de eiseres voorlopig geschorst dienen te worden, in
hoofdorde op de urgentie gebaseerd op de feitelijke beoordeling dat het geen
twijfel lijdt dat in de geschetste omstandigheden de beëindiging van de relaties
de verweerster ernstige schade toebrengt aangezien deze zich sedert oktober
2003 geheel en zonder andere bijkomende activiteit afgestemd heeft op de uitvoering van de vermelde overeenkomsten met onbepaalde tijdshorizon en aangezien zij gerichte investeringen heeft verricht, zich onderworpen heeft aan normatieve controles vanwege Volvo en heeft deelgenomen aan concessieovereenkomsten.
Verder gaan zij nader in op de rechten van de partijen en oordelen zij dat op
het eerste gezicht niet voor ernstige betwisting vatbaar is dat de voor onbepaalde
duur aangegane verbintenissen niet rechtmatig konden worden opgezegd na min-
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der dan twee maanden uitwerking te hebben gehad en dat ook de motivering van
de opzegging aan kritiek kan blootstaan.
Eveneens stellen zij vast dat de eiseres de relaties niet heeft verbroken, maar
opzegging heeft betekend naar hetgeen volgens haar in overeenstemming is met
de overeenkomsten tussen de partijen en dat wanneer de bodemrechter vaststelt
dat die opzegging niet het gewenste resultaat heeft kunnen hebben, niet kan worden uitgesloten dat hij de effecten van de opzeggingen neutraliseert, hetgeen kan
resulteren in de vaststelling dat de relaties niet werden beëindigd.
7. De appelrechters hebben bij de beoordeling van de ogenschijnlijke rechten
van partijen geen rechtsregels betrokken die hun beslissing niet redelijk konden
schragen.
8. Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.
12 januari 2007 – 1° kamer – Voorzitter en verslaggever: de h. Verougstraete, voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaat-generaal – Advocaten: mrs.
Simont en Geinger.

Nr. 22
1° KAMER - 12 januari 2007

1º WRAKING - OPROEPVERPLICHTING - VERZUIM - CASSATIEMIDDEL - BELANG ONTVANKELIJKHEID
2º CASSATIEMIDDELEN — BURGERLIJKE ZAKEN — BELANG - WRAKING OPROEPVERPLICHTING - VERZUIM - ONTVANKELIJKHEID
1º en 2º Het cassatiemiddel van de partij die een rechter wraakt, afgeleid uit de nietigheid
van de procedure van wraking, omdat de tegenpartij niet werd opgeroepen om
tegenspraak te voeren betreffende de gevorderde wraking, is bij gebrek aan belang bij
deze kritiek niet ontvankelijk1. (Art. 838, tweede lid, Ger.W.)
(OUD HUIS DE PEELLAERT nv T. GLOBAL HOTELINTERIORS bvba)

Conclusie van de Heer Advocaat-generaal Dubrulle:
1. Het arrest wijst de wraking van de rechters, leden van de rechtbank van koophandel
te Brugge, zoals samengesteld op 1 september 2005, minstens van de voorzitter van die
kamer, door eiseres af.
2. Vooreerst moet, m.i., de vraag gesteld worden of het cassatieberoep tegen deze beslissing nog een belang vertoont voor eiseres, aangezien het, zoals blijkt uit de voorziening, werd ingesteld op 20 oktober 2005, dit is nadat de gewraakte rechters hun eindbeslissing reeds hadden gewezen, namelijk op 5 oktober 2005.
1 Zie de conclusie O.M.
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Deze vraag lijkt me bevestigend te moeten worden beantwoord.
Die eindbeslissing heft inderdaad een gebeurlijke onregelmatigheid in de
wrakingprocedure niet op.
Bovendien kan men uit deze loutere chronologie uiteraard niet afleiden dat eiseres deze
beslissing van de door haar gewraakte rechters aanvaardt … noch dat ze bijgevolg meteen
zou aanvaard hebben dat die rechters dus toch verder konden zetelen en de vordering van
verweerster en haar verweer op onpartijdige en onafhankelijke wijze konden beoordelen.
3. Het eerste cassatiemiddel voert een schending aan van, o.m., artikel 838, tweede lid,
van het Gerechtelijk Wetboek, dat bepaalt dat over de wraking binnen acht dagen in laatste aanleg uitspraak wordt gedaan door het bevoegde gerecht (i.c. het hof van beroep), op
de conclusie van het openbaar ministerie, nadat de partijen behoorlijk zijn opgeroepen.
De grief is dat verweerster niet werd opgeroepen in de wrakingprocedure.
4. Er kunnen een aantal vragen gesteld worden t.a.v. de ontvankelijkheid van dit middel.
4.1 Vooreerst dient vastgesteld te worden dat, volgens het proces-verbaal van de terechtzitting van 29 mei 2005 van het hof van beroep, eiseres geen onregelmatigheid heeft
opgeworpen, afgeleid uit het thans aangeklaagde verzuim. Het middel kan aldus zonder
belang zijn of ook nieuw.
Als die oproepverplichting een vormvoorschrift is dat de openbare orde raakt, zoals bij
wraking in strafzaken2, is het antwoord evident: eiseres kan de miskenning ervan alsnog
inroepen.
Komt de openbare orde niet in het gedrang, dan kan eiseres dat verzuim niet meer
aanklagen, bij gebrek aan belang, daar ze dat niet deed toen daaraan kon verholpen
worden.
Dit vormvoorschrift lijkt me echter niet in verband te staan met de rechterlijke
organisatie, doch enkel met een burgerlijke rechtspleging, zodat de openbare orde niet in
het gedrang komt … en het middel dus niet ontvankelijk is.
4.2 Maar, in de onderstelling dat haar actueel belang toch kan aangetoond worden en
dat ze aldus voor het eerst in cassatie een dergelijke grief kan aanvoeren, kunnen voorts
toch ook nog volgende vragen gesteld worden.
1. Heeft dit verzuim wel de nietigheid van het arrest over de wraking tot gevolg, zoals
eiseres aanvoert, hoewel artikel 838, tweede lid, Gerechtelijk Wetboek, zelfs geen enkele
sanctie voorziet en dus allerminst de nietigheid van de proceshandeling (de oproeping)
beveelt (zoals door artikel 860, eerste lid, van hetzelfde wetboek vereist) en terwijl het arrest zelf niet als zodanig kan aangemerkt worden?3
2. Moet eiseres niet aantonen hoe ze door dit verzuim - dat toch vooral de verweerster
aanbelangt – zelf geschaad werd, zodat ze het hof van beroep kon verzoeken de
oproeping, overeenkomstig het artikel 861 van dat wetboek, nietig te verklaren (of dat
verzuim te herstellen)?
3. Werd het door de wet beoogde doel – dit is hoofdzakelijk het horen van de verzoeker
tot wraking – niet bereikt, zoals bepaald in artikel 867 van het Gerechtelijk Wetboek, in
welk geval het verzuim evenmin tot nietigheid kan leiden?
2 Cass. 18 nov. 1997, A.R. P.96.1364.N, nr. 485, met concl. AG BRESSELEERS.
3 In zijn arrest van 21 april 2006, (A.R. C.06.0132.F, A.C., 2006, nr. 229, met concl. van advocaatgeneraal met opdracht DE KOSTER, gepubliceerd in Pas.) heeft het Hof geen negatief gevolg verbonden
aan het niet naleven van een termijn van 24 uren, voorgeschreven door artikel 654 Ger.W. (in een
procedure tot onttrekking) door de griffier van het Hof, nadat het O.M., in zijn voormelde schriftelijke conclusie, opmerkte dat de wet daarop geen onmiddellijke sanctie stelt.
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Eiseres heeft mogelijks een belang in volgende opvatting: de stelling van de behoorlijk
opgeroepen en – zo aanwezig – gehoorde tegenpartij, in de wrakingprocedure, kan het
hoofdgeding en de houding van de gewraakte rechter(s) in dat geding in een bepaald
daglicht plaatsen, waarbij de wraking zelfs steun krijgt, ook al zou die tegenpartij zich
daar formeel tegen verzetten. Dit belang lijkt me evenwel niet aangetoond te zijn.
5. Is dat middel dan, in zoverre het de schending van voormeld artikel 838, tweede lid,
van het Gerechtelijk Wetboek aanvoert, gegrond?
Het Hof besliste inderdaad, bij arrest van 28 oktober 20054, dat de wrakingprocedure
tegensprekelijk is, niet alleen ten aanzien van de partij die de wraking vordert maar ook
ten aanzien van de overige partijen in het hoofdgeding, aangezien zij op de zitting moeten
worden opgeroepen en het recht hebben om aldaar mondeling of door neerlegging van een
geschrift hun opmerkingen te maken over de in de wrakingakte aangevoerde middelen,
over de antwoorden die de rechter wiens wraking wordt gevorderd, daarop, onderaan die
akte, heeft gegeven en over de conclusie van het openbaar ministerie. Het aangevochten
arrest werd toen vernietigd wegens schending van artikel 838, tweede lid, Ger. W., alsook
van het algemeen rechtsbeginsel inzake het recht van verdediging, omdat het hof van beroep conclusies van de verzoeker tot wraking had geweigerd.
Een tegensprekelijk debat vereist dus weliswaar een oproeping van alle partijen, zoals
trouwens expliciet in de wet bepaald.
Hier heeft eiseres echter klaarblijkelijk zelf niet aangedrongen op een debat dat ook
tegensprekelijk zou zijn t.a.v. de niet opgeroepen en (dus) afwezige verweerster.
De voormelde rechtspraak lijkt me dus niet tot een zelfde besluit te kunnen leiden
wanneer enkel de verweerder in dat debat niet betrokken wordt.
(…)
Conclusie: verwerping.
ARREST

(A.R. C.06.0012.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 6 oktober 2005 gewezen door
het Hof van Beroep te Gent.
Raadsheer Beatrijs Deconinck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert in haar verzoekschrift twee middelen aan.
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 780, eerste lid, 2°, en 838, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het hof van beroep verklaart in het aangevochten arrest de vordering tot wraking door de eiseres ingesteld ongegrond en veroordeelt haar in de kosten, zonder de tegenpartij in het bodemgeschil te laten oproepen om haar opmerkingen te
4 A.R. C.04.0264.F, A.C., 2005, nr. 548.
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aanhoren; het arrest werd derhalve enkel gewezen ten aanzien van de eiseres.
Grieven
1. Overeenkomstig artikel 838, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek
wordt over de wraking uitspraak gedaan binnen acht dagen en in laatste aanleg
"door de rechtbank van eerste aanleg, door het hof van beroep, door het arbeidshof of door het Hof van Cassatie, naar gelang van het geval, op de conclusie van
het openbaar ministerie, nadat de partijen behoorlijk zijn opgeroepen om hun opmerkingen te horen".
Bijgevolg is de wrakingsprocedure een tegensprekelijke procedure tussen de
partijen in het hoofdgeschil.
Uit geen enkel stuk waarop het Hof vermag acht te slaan blijkt echter dat de
verweerster werd opgeroepen ter zitting van 29 september 2005 (dit in tegenstelling tot de eiseres die op 26 september 2005 door de betrokken griffier van het
hof van beroep werd opgeroepen).
Aldus is niet voldaan aan de substantiële vereiste, voorgeschreven door artikel
838, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek dat partijen behoorlijk dienen opgeroepen ter zitting teneinde hun opmerkingen te aanhoren.
2. Bijgevolg is evenmin voldaan aan het voorschrift van artikel 780, eerste lid,
2°, van het Gerechtelijk Wetboek dat het vonnis "de naam, de voornaam en de
woonplaats die de partijen bij hun verschijning en hun conclusies hebben opgegeven;" vermeldt.
Het aangevochten arrest bevat inderdaad geen opgave van "de naam, de voornaam en de woonplaats" van de verweerster.
De opname van deze gegevens geldt naar luid van diezelfde wetsbepaling op
straffe van nietigheid van het vonnis.
Uit dit alles volgt dan ook dat het aangevochten arrest, wegens niet naleving
van deze vormvoorschriften, nietig is (schending van de artikelen 780, eerste lid,
2°, en 838, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek).
(...)
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
1. Het middel werpt in eerste orde de nietigheid op van de procedure van wraking omdat de verweerster met schending van artikel 838, tweede lid, van het
Gerechtelijk Wetboek niet is opgeroepen voor de bevoegde rechtsinstantie.
2. De eiseres heeft geen belang bij de kritiek dat de tegenpartij niet werd opgeroepen om tegenspraak te voeren betreffende de gevorderde wraking.
3. Het middel werpt als tweede grief op dat het bestreden arrest artikel 780 van
het Gerechtelijk Wetboek schendt doordat de naam, de voornaam en de woonplaats van de verweerster niet wordt vermeld. Die grief wordt voorafgegaan door
de uitdrukking "bijgevolg" en is afgeleid uit de stelling dat de wederpartij moest
worden opgeroepen.
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Aangezien de grief dat de wederpartij moest worden opgeroepen, niet ontvankelijk is, is deze grief eveneens niet ontvankelijk.
4. Het middel is niet ontvankelijk.
(...)
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.
De kosten zijn begroot op de som van 460,31 euro jegens de eisende partij.
12 januari 2007 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever: mevr. Deconinck – Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaat-generaal –
Advocaat: mr. Maes.

Nr. 23
1° KAMER - 12 januari 2007

1º BETEKENINGEN EN KENNISGEVINGEN — ALGEMEEN - BEROEPSINSTITUUT
VOOR DE DIENSTVERLENENDE INTELLECTUELE BEROEPEN - TUCHTZAKEN - VASTGOEDMAKELAARS UITVOERENDE KAMER - BESLISSING - BETEKENING - BEGRIP
2º MAKELAAR - BEROEPSINSTITUUT VAN VASTGOEDMAKELAARS - TUCHTZAKEN - UITVOERENDE
KAMER - BESLISSING - BETEKENING - BEGRIP
3º BETEKENINGEN EN KENNISGEVINGEN — ALGEMEEN - BEROEPSINSTITUUT
VOOR DE DIENSTVERLENENDE INTELLECTUELE BEROEPEN - TUCHTZAKEN - VASTGOEDMAKELAARS UITVOERENDE KAMER - BESLISSING - KENNISGEVING - TIJDSTIP
4º MAKELAAR - BEROEPSINSTITUUT VAN VASTGOEDMAKELAARS - TUCHTZAKEN - UITVOERENDE
KAMER - BESLISSING - KENNISGEVING - TIJDSTIP
1º en 2º Met betekening van een beslissing in tuchtzaken van de uitvoerende kamer van
een beroepsinstituut voor dienstverlenende intellectuele beroepen, zoals dat van
vastgoedmakelaars, wordt een kennisgeving bedoeld1. (Artt. 51 en 53, tweede lid, K.B.
27 nov. 1985)
3º en 4º De kennisgeving van een beslissing in tuchtzaken van de uitvoerende kamer van
een beroepsinstituut voor dienstverlenende intellectuele beroepen, zoals dat van
vastgoedmakelaars, gebeurt op het ogenblik dat de aangetekende brief op het adres van
de bestemmeling wordt aangeboden2. (Artt. 51 en 53, tweede lid, K.B. 27 nov. 1985)
(S. T. BEROEPSINSTITUUT VAN VASTGOEDMAKELAARS)

Conclusie van de Heer Advocaat-generaal Dubrulle:
1. Bij beslissing nr. 344 van 24 juni 2005 van de Uitvoerende Kamer van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars werd de eiser geschrapt en werd hem tevens verbod op1 Zie de conclusie O.M.
2 Ibid.
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gelegd het gereglementeerd beroep van vastgoedmakelaar uit te oefenen en de titel van
vastgoedmakelaar B.I.V. te voeren.
Bij haar beslissing nr. 345 van dezelfde datum werd het verzet van de eiser tegen de
beslissing van de Uitvoerende Kamer van 4 februari 2005, waarbij hem de sanctie van de
schrapping werd opgelegd, als niet ontvankelijk afgewezen.
Door de bestreden beslissing van de Nederlandstalige Kamer van Beroep van het
Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars van 27 oktober 2005 werden de door de eiser
tegen deze beslissingen ingestelde hogere beroepen als niet ontvankelijk afgewezen op
grond dat ze niet werden ingesteld bij ter post aangetekende brief binnen 30 dagen na de
betekening van de beslissingen van de Uitvoerende Kamer, welke betekening geschiedde
op datum van de toezending van deze beslissingen, meer bepaald op het tijdstip van de
afgifte van de betekeningstukken aan de postdiensten.
De beslissingen nrs. 344 en 345 werden aan de eiser betekend per aangetekende brieven
tegen ontvangstbewijs, ter post afgegeven op 4 juli 2005 en aan de eiser ter hand gesteld
op 5 juli 2005; de hogere beroepen tegen deze beslissingen werden ingesteld bij een
aangetekend schrijven, dat ter post werd aangeboden op 4 augustus 2005.
2. In het tweede onderdeel van het cassatiemiddel wordt een schending aangevoerd van,
o.m., de artikelen 52 Ger. W. en 51 en 53 van het Koninklijk Besluit van 27 november
1985 tot bepaling van de regels inzake de organisatie en de werking van de beroepsinstituten die voor de dienstverlenende intellectuele beroepen zijn opgericht. Het voormelde artikel 51 bepaalt dat de beslissingen van de Kamer door de secretaris ter kennis worden gebracht binnen 15 dagen na de uitspraak en dat de kennisgeving, op straffe van nietigheid,
dient vergezeld te worden van de modaliteiten en termijnen inzake beroep. Het artikel 53
bepaalt dat het beroep moet worden ingesteld binnen 30 dagen na de betekening van de
beslissing van de Uitvoerende Kamer.
De eiser voert onder meer aan dat de bestreden beslissing er ten onrechte van uitging
dat de voorzieningstermijn inging op de datum van de verzending van het aangetekend
schrijven, daar waar zou dienen te worden aangenomen dat deze inging op de datum
waarop het aangetekend schrijven werd aangeboden aan de geadresseerde in eigen
persoon of aan diens woonplaats.
3. Met betekening, in de zin van het voormelde artikel 53, wordt evenwel geen betekening bij gerechtsdeurwaarder, in de zin van het artikel 32, 1° van het Gerechtelijk Wetboek bedoeld, doch wel een kennisgeving in de zin van het artikel 32, 2° van zelfde wetboek. Desbetreffend volstaat het te verwijzen naar het artikel 51 van dat K.B., zoals gewijzigd bij K.B. van 19 november 2004, dat bepaalt dat de beslissingen van de Kamer
door de secretaris ter kennis worden gebracht binnen 15 dagen na de uitspraak en dat deze
kennisgeving op straffe van nietigheid de mogelijkheid, de modaliteiten en termijnen inzake beroep dient te vermelden. Tevens kan worden verwezen naar de Franse tekst van het
voormeld artikel 53, waarin sprake is van een kennisgeving (“notification”) en niet van
een betekening (“signification”).
Volgens het arrest van het Hof van 29 juni 1984(3) geschiedt de kennisgeving van de
beslissing van een provinciale raad van de Orde van Apothekers, bedoeld in art. 25, alinea
1, K.B. nr. 80 van 10 november 1967, op het ogenblik dat de brief op het dienende adres
wordt aangeboden.
Het arrest van 9 december 1996(4), in voltallige zitting gewezen, bevestigt de constante
rechtspraak van het Hof dat de kennisgeving van de rechterlijke beslissing bedoeld in art.
32,2° Ger.W. geschiedt op de datum van de toezending ervan en niet op de datum van de
3 A.R. 3908, A.C., 1983-84, nr. 622.
4 A.R. S.96.0098.N, A.C., 1996, nr. 494.
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aanbieding en ontvangst.
Het arrest van 26 november 2004 beslist hetzelfde inzake een kennisgeving bij gerechtsbrief: ze geschiedt op de datum van toezending van de gerechtsbrief, “dit is op het
tijdstip van de afgifte ervan aan de postdiensten, en niet op het tijdstip van aanbieding of
ontvangst”(5).
Met dit arrest bevestigde Uw Hof zijn reeds meerdere jaren vaststaande rechtspraak,
die, ook al bood deze, steunend op de “verzendingstheorie”, ongetwijfeld het meest
rechtszekerheid, in de rechtsleer heftig werd bekritiseerd(6). Hoe kan men immers, in een
tijd waar het recht van verdediging een primordiale plaats inneemt, nog verantwoorden
dat een termijn om een rechtsmiddel aan te wenden begint te lopen vanaf een kennisgeving, waarvan men nog geen weet heeft?
Het arrest lokte des te meer kritiek uit dat het inging tegen de door de rechtsleer gunstig
onthaalde recentste rechtspraak van het Arbitragehof, dat, na aanvankelijk de zienswijze
van Uw Hof te hebben gedeeld, bij arrest van 17 december 2003( 7) hierop uitdrukkelijk
terug kwam.
4. Inmiddels werd door de wetgever ingegrepen en gepoogd - door de invoering, bij wet
van 13 december 2005(8), van een artikel 53bis in het Gerechtelijk Wetboek - een algemene oplossing te bieden voor “het vaststellen van de datum waarop de termijn ingaat die
begint te lopen na een kennisgeving”(9).
5. Het arrest van het Hof van 23 juni 2006( 10), gestoeld op de “ontvangsttheorie”, betekent dan ook een ommekeer: de kennisgeving bij aangetekende brief wordt geacht verricht te zijn de eerste werkdag volgend op de dag van de afgifte van de brief ter post, daar
de bestemmeling geacht wordt op die datum ervan kennis te hebben kunnen nemen.
De oplossing in de actuele zaak lijkt me dan ook op dezelfde opvatting te moeten
steunen: de kennisneming is beslissend.
Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan blijkt dat van de beroepen
beslissingen kennis werd gegeven bij aangetekende brief. In navolging van het arrest van
29 juni 1984 mag men dus reeds uitgaan van het vermoeden dat deze brief de eerste
werkdag die daarop volgde aan eiser werd aangeboden en dat hij geacht wordt daarvan
kennis te hebben genomen. Uit deze stukken blijkt zelfs dat de aangetekende brief tegen
ontvangstbewijs aan de eiser voor het eerst werd aangeboden (en ter hand gesteld) op 5
juli 2005.
Mede in acht genomen het bepaalde in het artikel 52 van het Gerechtelijk Wetboek,
werd het hoger beroep, op 4 augustus 2005, derhalve tijdig, d.i. binnen dertig dagen,
ingesteld.
De bestreden beslissing heeft het begrip “betekening” in art. 53 van het Koninklijk
Besluit van 27 november 1985 -zoals hierboven uiteengezet, te begrijpen als
“kennisgeving” bedoeld in art. 51- miskend.
5 A.R.C.03.0498.N, A.C., 2004, nr. 571 en R.W. 2004-2005, 1671, met noot van K. WAGNER, “(1)
Kennisgeving bij gerechtsbrief als aanvangspunt van de termijn: Hof van Cassatie contra
Arbitragehof! (2) Hoger beroep in kort geding: verschijningstermijn, wijze van inleiding en sancties”.
6 Voor een exhaustieve lijst van deze kritische rechtsleer, zie J.F. VAN DROOGHENBROECK, “Revirement
spectaculaire: détermination de la date de la notification par application de la théorie de la réception”,
noot onder Arbitragehof, 170/2003 van 17 dec. 2003, J.T. 2004, 46 e.v., nr. 4.
7 Arbitragehof, 170/2003 van 17 dec. 2003, R.W. 2003-04, 1145, noot J. LAENENS, P.& B. 2004, 49,
noot E. BREWAEYS, J.T. 2004, noot J.-F. VAN DROOGHENBROECK, Revirement spectalulair: détermination
de la date de la notification par application de la théorie de la réception, l.c., en J.LM.B., 2004, 104.
8 B.S. 21 dec. 2005.
9 Memorie van toelichting bij het wetsontwerp (Parl. St., Kamer 51/1309/001, 6).
10 A.R. F.05.0021.F, A.C., 2006, nr. 354, met conclusie van advocaat-generaal HENKES in Pas.
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Het onderdeel is dus gegrond
6. Conclusie: vernietiging.
ARREST

(A.R. D.05.0027.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen de beslissing, op 27 oktober 2005 gewezen
door de Nederlandstalige Kamer van Beroep van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars.
Raadsheer Beatrijs Deconinck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 10 en 11 van de gecoördineerde Belgische Grondwet;
- de artikelen 2, 32, 33, 46, 48, 52 en 57 van het Gerechtelijk Wetboek;
- artikel 8, §5bis, van de Kaderwet van 1 maart 1976 tot reglementering van de
bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van de dienstverlenende
intellectuele beroepen;
- de artikelen 51 en 53 van het koninklijk besluit van 27 november 1985 tot bepaling van de regels inzake de organisatie en de werking van de beroepsinstituten die voor de dienstverlenende intellectuele beroepen zijn opgericht.
Aangevochten beslissingen
De Nederlandstalige Kamer van Beroep van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars verklaart het hoger beroep dat de eiser bij aangetekende brief van
4 augustus 2005 instelde niet-ontvankelijk, op grond van de volgende overwegingen:
"Nopens de ontvankelijkheid van het beroep.
De 'hogere beroepen' van de eiser zijn onontvankelijk gezien ze overeenkomstig artikel 53, 2e lid, van het K.B. van 27 november 1985 niet bij ter post aangetekende brief werden ingesteld binnen 30 dagen (1) na de betekeningen van de
beslissingen van de Uitvoerende Kamer d.d. 4 juli 2005.
Immers, de betekening geschiedt op datum van toezending van de beslissingen, dit is op het tijdstip van de afgifte ervan aan de postdiensten en niet op het
tijdstip van aanbieding of ontvangst (...)" (cf. p. 2 van de beslissing van de Kamer van Beroep).
Grieven
Eerste onderdeel: schending van de artikelen 2, 32, 1°, 33, 52 en 57 van het
Gerechtelijk Wetboek, van artikel 53 van het koninklijk besluit van 27 november
1985 tot bepaling van de regels inzake de organisatie en de werking van de beroepsinstituten die voor de dienstverlenende intellectuele beroepen zijn opgericht
(hierna het koninklijk besluit van 27 november 1985) en van artikel 8, §5bis, van
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de Kaderwet van 1 maart 1976 tot reglementering van de bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van de dienstverlenende intellectuele beroepen
(hierna de Kaderwet van 1 maart 1976).
1. De kamers van beroep doen uitspraak over de beroepen ingesteld tegen de
door de Uitvoerende kamers genomen beslissingen (cf. artikel 8, §5bis, van de
Kaderwet van 1 maart 1976).
Dit hoger beroep moet overeenkomstig artikel 53 van het koninklijk besluit
van 27 november 1985 worden ingesteld door middel van een aangetekende brief
binnen dertig dagen na de betekening van de beslissing van de Uitvoerende Kamer.
Artikel 32, 1°, van het Gerechtelijk Wetboek is krachtens artikel 2 van datzelfde Wetboek ook op de tuchtrechtspleging uiteengezet in de Kaderwet van 1
maart 1976 en het koninklijk besluit van 27 november 1985 van toepassing.
Artikel 32, 1°, van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat onder 'betekening' de
afgifte van een afschrift van een akte moet worden verstaan.
Luidens artikel 33, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek geschiedt de betekening 'aan de persoon' indien het afschrift van de akte aan de geadresseerde zelf
ter hand wordt gesteld.
2. In voorliggend geval blijkt uit de stukken in het dossier van rechtspleging
dat de aangetekende brieven van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars
van 4 juli 2005 met daarin de beslissingen nrs. 344 en 345 van de Uitvoerende
Kamer van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars van 24 juni 2005 op 5
juli 2005 aan de eiser zelf ter hand werden gesteld.
Gelet op deze betekening aan de persoon, kon de termijn van 30 dagen voor
het instellen van hoger beroep krachtens de artikelen 48, 52 en 57 van het Gerechtelijk Wetboek slechts de daaropvolgende dag, i.e. 6 juli 2005, een aanvang
nemen.
Hieruit volgt dat de beslissing van de Kamer van Beroep dat de betekening van
de beslissingen van de Uitvoerende Kamer op de datum van de toezending ervan
plaatsvond (cf. p. 1, tweede alinea en p. 2, nr. 2 van de beslissing van de Kamer
van Beroep), zodat het hoger beroep van de eiser, ingesteld bij aangetekende
brief van 4 augustus 2005 (cf. p. 1, derde alinea van de beslissing van de Kamer
van Beroep) niet-ontvankelijk want laattijdig is, dan ook de inhoud van het
rechtsbegrip "betekening" in artikel 32, 1°, van het Gerechtelijk Wetboek alsook
de regels inzake termijnberekening die op dergelijke betekening van toepassing
zijn (schending van de artikelen 2, 32, 1°, 33, 52 en 57 van het Gerechtelijk Wetboek, van artikel 53 van het koninklijk besluit van 27 november 1985 en, voor
zoveel als nodig, van artikel 8, §5bis, van de Kaderwet van 1 maart 1976 miskent).
Tweede onderdeel
Schending van de artikelen 10 en 11 van de gecoördineerde Belgische Grondwet, van de artikelen 2, 32, 48 en 52 van het Gerechtelijk Wetboek, van artikel 8,
§5bis van de Kaderwet van 1 maart 1976 tot reglementering van de bescherming
van de beroepstitel en van de uitoefening van dienstverlenende intellectuele be-
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roepen (hierna de Kaderwet van 1 maart 1976) en van de artikelen 51 en 53 van
het koninklijk besluit van 27 november 1985 tot bepaling van de regels inzake de
organisatie en de werking van de beroepsinstituten die voor de dienstverlenende
intellectuele beroepen zijn opgericht (hierna het koninklijk besluit van 27 november 1985).
3. Hoewel in artikel 53 van het koninklijk besluit van 27 november 1985 sprake is van de "betekening" van de beslissing van de Uitvoerende Kamer, bepaalt
artikel 51 van datzelfde koninklijk besluit dat de beslissing van de Kamer door
de secretaris ter kennis gebracht binnen 15 dagen na de uitspraak en dat deze
kennisgeving op straffe van nietigheid vergezeld dient te worden van de mogelijkheid, de modaliteiten en termijnen inzake beroep.
De kennisgeving gebeurt volgens artikel 32, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek
- krachtens artikel 2 van datzelfde Wetboek ook op de tuchtrechtspleging in
voorliggend geval van toepassing - door middel van de toezending van de akte
van rechtspleging in origineel of in afschrift langs de post, of, in de gevallen die
de wet bepaalt, in de vormen die deze voorschrijft.
4. Het Hof oordeelde in het verleden dat de kennisgeving door middel van een
aangetekende brief moest geacht worden te zijn geschied op de datum waarop
deze brief op het dienende adres aangeboden werd. Volgens het Hof geldt dan tevens een vermoeden dat een ter post aangetekende zending normaal binnen vierentwintig uren aan de geadresseerde wordt aangeboden, met uitzondering van de
zaterdagen, zon- en feestdagen (cf. Cass. 29 juni 1984, Arr. Cass. 1983-84,
1432).
Nu in voorliggend geval uit de stukken in het dossier van rechtspleging blijkt
dat de aangetekende brieven van 4 juli 2005 met daarin de beslissingen nrs. 344
en 345 van de Uitvoerende Kamer op 5 juli 2005 aan de eiser zelf ter hand werden gesteld (cf. ook de artikelen 33 en 46, §2, van het Gerechtelijk Wetboek),
kon de beroepstermijn van 30 dagen slechts de daaropvolgende dag, i.e. op 6 juli
2005, een aanvang nemen.
De dag waarop de aangetekende brief ter ontvangst aangeboden wordt, maakt
overeenkomstig de artikelen 48 en 52 van het Gerechtelijk Wetboek immers
geen deel uit van de termijn.
Hieruit volgt dat de beslissing van de Kamer van Beroep dat de "betekening"
van de beslissingen van de Uitvoerende Kamer op de datum van de toezending
ervan plaatsvond (cf. p. 1, tweede alinea en p. 2, nr. 2 van de beslissing van de
Kamer van Beroep), zodat het hoger beroep van de eiser, ingesteld bij aangetekende brief van 4 augustus 2005 (cf. p. 1, derde alinea, van de beslissing van de
Kamer van Beroep) niet-ontvankelijk want laattijdig is, dan ook de artikelen 2,
32, 2°, 33, 46, §2, 48 en 52 van het Gerechtelijk Wetboek, de artikelen 51 en 53
van het koninklijk besluit van 27 november 1985 en, voor zoveel als nodig, artikel 8, §5bis, van de Kaderwet van 1 maart 1976 miskent.
5. De beslissing dat de "betekening" van de beslissing van de Uitvoerende Kamer - in het licht van de artikelen 51 en 53 van het koninklijk besluit van 27 november 1985 te verstaan als de kennisgeving ervan - op de datum van de toezending ervan heeft plaatsgevonden, is hoe dan ook strijdig met de artikelen 10 en

88

HOF VAN CASSATIE

12.1.07 - Nr. 23

11 van de gecoördineerde Belgische Grondwet.
Het Arbitragehof besliste in het arrest nr. 170/2003 van 17 december 2003 immers dat de artikelen 32, 2°, 46, §2, en 792, tweede lid, van het Gerechtelijk
Wetboek niet bestaanbaar zijn met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, indien zij in die zin geïnterpreteerd worden dat de voorzieningentermijnen tegen
een beslissing waarvan bij gerechtsbrief kennisgeving wordt gedaan, ingaan op
de datum van de verzending van de gerechtsbrief.
Volgens het Arbitragehof schenden dezelfde artikelen de artikelen 10 en 11
van de Grondwet niet in de interpretatie dat de voorzieningstermijnen ingaan op
de datum waarop de gerechtsbrief door de postdiensten ter hand is gesteld, dat
wil zeggen aangeboden is aan de geadresseerde in eigen persoon of aan diens
woonplaats (cf. de rechtsoverwegingen B. e.v. van het arrest nr. 170/2003 van
het Arbitragehof van 17 december 2003).
Dezelfde oplossing - de datum van aanbieding ter ontvangst geldt als tijdstip
van kennisgeving - gaat op voor de kennisgeving die gebeurt door middel van
een aangetekende brief.
Hieruit volgt dat de Kamer in zoverre de Kamer van Beroep overweegt dat de
"betekening" in de zin van de artikelen 51 en 53 van het koninklijk besluit van
27 november 1985 op de datum van de toezending van de beslissingen van de
Uitvoerende Kamer gebeurd is en niet op het tijdstip van de aanbieding van de
aangetekende brieven aan de eiser (cf. p. 1, tweede alinea en p. 2, nr. 2 van de
beslissing van de Kamer van Beroep), de Kamer van Beroep een met de artikelen
10 en 11 van de Grondwet strijdige draagwijdte aan de kennisgeving van een beslissing die gebeurt door middel van een aangetekende brief verleent en schendt
in zoverre derhalve de artikelen 10 en 11 van de gecoördineerde Belgische
Grondwet, alsook de artikelen 2, 32, 2°, 33, 46, §2, 48 en 52 van het Gerechtelijk
Wetboek, artikel 8, §5bis, van de Kaderwet van 1 maart 1976 en de artikelen 51
en 53 van het koninklijk besluit van 27 november 1985.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Tweede onderdeel
1. Overeenkomstig artikel 51 van het koninklijk besluit van 27 november 1985
tot bepaling van de regels inzake de organisatie en de werking van de beroepsinstituten die voor de dienstverlenende intellectuele beroepen zijn opgericht, worden de beslissingen van de uitvoerende kamer door de secretaris ter kennis gebracht binnen 15 dagen na de uitspraak, en dient, op straffe van nietigheid, de
kennisgeving vergezeld te worden van de mogelijkheid, de modaliteiten en termijnen inzake beroep.
Het artikel 53 van voormeld koninklijk besluit bepaalt onder meer dat het beroep moet worden ingesteld binnen dertig dagen na de "betekening"van de beslissing van de uitvoerende kamer.
In de franstalige tekst van de voormelde artikels staat "notifier" en "notification".
2. Uit het onderling verband tussen deze artikelen volgt dat het begrip "beteke-
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ning" in voormeld artikel 53, tweede lid, als kennisgeving moet worden verstaan.
3. De kennisgeving in de zin van artikel 51, gebeurt op het ogenblik dat de
aangetekende brief op het adres van de bestemmeling wordt aangeboden.
4. De beslissing die inzake kennisgeving in de zin van voormeld artikel oordeelt dat deze ten overstaan van diegene aan wie zij gericht is, geschiedt op datum van de toezending van de beslissing, is niet naar recht verantwoord.
Het onderdeel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt de bestreden beslissing.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van de vernietigde beslissing.
Veroordeelt de verweerder in de kosten.
12 januari 2007 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever: mevr. Deconinck – Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaat-generaal –
Advocaten: mrs. Maes en Lefebvre.

Nr. 24
3° KAMER - 15 januari 2007

ARBEID — ARBEIDSTIJDEN EN RUSTTIJDEN - BETAALDE FEESTDAGEN ARBEIDSOVEREENKOMST - EINDE - ARBEIDSPRESTATIES - EINDE
De periode van dertig dagen tijdens welke het recht op loon voor feestdagen behouden
blijft, gaat voor werknemers die door een arbeidsovereenkomst gebonden zijn, in op het
ogenblik waarop de overeenkomst beëindigd wordt en voor personen die
arbeidsprestaties onder het gezag van een andere persoon leveren op een andere wijze
dan bij arbeidsovereenkomst, op het ogenblik waarop die prestaties gestaakt worden.
(Art. 1, eerste, tweede en vierde lid, Feestdagenwet; Art. 14, eerste lid, 2°, K.B. 18 april
1974)
(R.V.A. T. Z.)

ARREST (vertaling)

(A.R. S.06.0078.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, dat op 11 mei 2006 is gewezen
door het Arbeidshof te Luik.
Afdelingsvoorzitter Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert volgend middel aan:
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Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 1, inzonderheid eerste, tweede en vierde lid, van de wet van 4 januari
1974 betreffende de feestdagen;
- de artikelen 12, inzonderheid 3° en 4°, en 14, inzonderheid eerste lid, 2°, van
het koninklijk besluit van 18 april 1974 tot bepaling van de algemene wijze van
uitvoering van de wet van 4 januari 1974 betreffende de feestdagen;
- artikel 44 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de
werkloosheidsreglementering.
Aangevochten beslissing
Het arrest beslist, met bevestiging van het beroepen vonnis, dat de verweerster
op 25 december 2001 en 1 januari 2002 toegelaten moet worden tot het recht op
werkloosheidsuitkeringen, aangezien zijn werkgever niet gehouden is haar voor
die twee dagen het loon voor feestdagen uit te betalen, zoals voorgeschreven bij
het koninklijk besluit van 18 april 1974 tot bepaling van de algemene wijze van
uitvoering van de wet van 4 januari 1974 betreffende de feestdagen.
Het arrest motiveert deze beslissing als volgt:
"De [verweerster] was sinds 22 oktober 2001 arbeidsongeschikt;
In de periode van dertig dagen na deze datum had [de verweerster], ten laste
van haar werkgever, recht op het loon voor feestdagen tijdens diezelfde periode,
bijvoorbeeld voor Allerheiligen of nog voor 11 november, en dit krachtens artikel 12, 3°, van het koninklijk besluit van 18 april 1974;
De arbeidsovereenkomst is wegens overmacht geëindigd op 4 december 2001,
zonder dat [de verweerster] haar werk hervat heeft na 22 oktober 2001;
Laatstgenoemde datum is dus de datum waarop haar arbeidsprestaties geëindigd zijn;
Luidens voormeld artikel 14, 2°, van het koninklijk besluit van 18 april 1974,
blijft de werkgever gehouden tot betaling van het loon voor de feestdagen die
vallen in de periode van dertig dagen die volgt op het einde van de arbeidsovereenkomst of van de verrichting van de arbeid, voor zover de werknemer, zonder
onderbreking die aan hem is toe te schrijven, gedurende een periode van meer
dan één maand in dienst van de onderneming is gebleven;
De twee, door de laatstgenoemde bepaling bedoelde gevallen worden alternatief en niet cumulatief bedoeld;
[Verweersters] situatie heeft betrekking op het tweede, in de bepaling bedoelde
geval;
De werkgever is aldus niet gehouden tot betaling, aan [de verweerster], van het
loon te betalen voor de feestdagen die na de periode van dertig dagen, [te rekenen van] 22 oktober 2001, datum van het einde van haar arbeidsprestaties, vallen;
De twee feestdagen van 25 december 2001 en 1 januari 2002 vallen na de dertig dagen die volgen op het einde van [verweersters] arbeidsprestaties;
Het einde van de arbeidsovereenkomst heeft, ten gunste van [de verweerster],
te dezen geen tweede recht kunnen doen ontstaan op betaling van loon voor de
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feestdagen die in de periode van dertig dagen na het einde van die arbeidsovereenkomst vallen;
Voor de twee betrokken dagen zijn werkloosheidsuitkeringen verschuldigd;
Het hoger beroep is niet gegrond".
Grieven
Artikel 1 van de wet van 4 januari 1974 betreffende de feestdagen bepaalt, in
het eerste lid, dat de wet van toepassing is op de werknemers en op de werkgevers, in zijn tweede lid, 1°, dat voor de toepassing van de wet, met werknemers
de personen gelijkgesteld worden die, anders dan krachtens een arbeidsovereenkomst, arbeid verrichten onder het gezag van een andere persoon en, in het vierde lid, dat de wet, in de gevallen en binnen de termijnen die bij koninklijk besluit
zullen worden vastgesteld, van toepassing blijft op de werknemers wier arbeidsovereenkomst of arbeidsprestaties een einde hebben genomen.
Artikel 14 van het uitvoeringsbesluit van 18 april 1974, krachtens hetwelk de
werkgever, voor zover de werknemer gedurende een bepaalde periode in zijn
dienst is gebleven, gehouden blijft tot betaling van het loon voor de feestdagen
die vallen in de periode van dertig dagen die volgt op het einde van de arbeidsovereenkomst of van de verrichting van de arbeid, beoogt met die laatste bewoordingen het bijzondere geval, bepaald in de wet van 4 januari 1974 betreffende de feestdagen, waarin een persoon onder het gezag van een andere persoon
werk heeft verricht, zonder door een arbeidsovereenkomst gebonden te zijn. Uit
geen enkele bepaling van de wet van 4 januari 1974 of van het uitvoeringsbesluit
van 18 april 1974 volgt dat de werknemer, die recht heeft gehad op het loon voor
feestdagen dat, in geval van arbeidsongeschiktheid, bepaald is in artikel 12 van
het koninklijk besluit, vervolgens niet meer het voordeel van artikel 14 van het
koninklijk besluit zou kunnen genieten en van zijn werkgever dus geen loon
meer zou kunnen eisen voor de feestdagen die in de periode van dertig dagen na
het einde van zijn arbeidsovereenkomst vallen.
Het arrest, dat vaststelt dat verweersters werkgever haar arbeidsovereenkomst
op 4 december 2001 beëindigd heeft maar beslist dat, krachtens voormeld artikel
14, voor 25 december 2001 en 1 januari 2002 geen loon meer verschuldigd was
en dat verweerster dus niet het voordeel van de werkloosheidsuitkeringen voor
die twee dagen geweigerd kan worden, schendt bijgevolg artikel 14 van het koninklijk besluit van 18 april 1974 tot bepaling van de algemene wijze van uitvoering van de wet van 4 januari 1974 betreffende de feestdagen, alsook artikel 1
van de wet van 4 januari 1974 betreffende de feestdagen. Het arrest schendt
daarenboven de bepalingen van het voormeld koninklijk besluit die betrekking
hebben op de betaling van het loon voor feestdagen in geval van schorsing van
de uitvoering van de arbeidsovereenkomst wegens ziekte, door hen een draagwijdte te verlenen die zij niet hebben (schending van artikel 12 van het voormelde koninklijk besluit van 18 april 1974) en miskent, door een foute toepassing,
bovendien de regel volgens welke de werkloze, om werkloosheidsuitkeringen te
kunnen genieten, zonder loon moet zijn (schending van artikel 44 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering).
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III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Artikel 1 van de wet van 4 januari 1974 betreffende de feestdagen bepaalt in
het eerste lid dat die wet van toepassing is op de werknemers en op de werkgevers, in zijn tweede lid, 1°, dat, voor de toepassing van de wet, met werknemers
de personen gelijkgesteld worden die, anders dan krachtens een arbeidsovereenkomst, arbeid verrichten onder het gezag van een ander persoon en in het vierde
lid, dat de wet in de gevallen en binnen de termijnen die bij koninklijk besluit
zullen worden vastgesteld van toepassing blijft op de werknemers wier arbeidsovereenkomst of arbeidsprestaties een einde hebben genomen.
Krachtens artikel 14, eerste lid, 2°, van het koninklijk besluit van 18 april 1974
tot bepaling van de algemene wijze van uitvoering van deze wet, blijft de werkgever, voor zover de werknemer, zonder onderbreking die aan hem toe te schrijven is, gedurende een periode van meer dan één maand in dienst van de onderneming is gebleven, gehouden tot betaling van het loon voor de feestdagen die vallen in de periode van dertig dagen die volgt op het einde van de arbeidsovereenkomst of van de verrichting van de arbeid.
Uit die bepalingen volgt dat de periode van dertig dagen tijdens welke het
recht op het loon voor feestdagen behouden blijft, voor werknemers die door een
arbeidsovereenkomst gebonden zijn, ingaat op het ogenblik waarop de overeenkomst eindigt, en voor personen die, anders dan krachtens een arbeidsovereenkomst, arbeid verrichten onder het gezag van een ander persoon, op het ogenblik
waarop die prestaties gestaakt worden.
Geen enkele bepaling van de wet van 4 januari 1974 of van het koninklijk besluit van 18 april 1974 staat eraan in de weg dat de werknemer die, krachtens artikel 12, 3°, a), van dat besluit, het recht op loon behouden heeft voor de feestdagen die in de periode van dertig dagen na het begin van de schorsing van de arbeidsovereenkomst wegens ziekte vielen, het voordeel van artikel 14, eerste lid,
2°, van hetzelfde besluit kan genieten als die overeenkomst eindigt.
Het arrest dat, om te beslissen dat de verweerster op 25 december 2001 en 1
januari 2002 tot het recht op de werkloosheidsuitkeringen toegelaten moest worden, vaststelt dat "de arbeidsovereenkomst [van de verweerster] wegens overmacht is geëindigd op 4 december 2001, zonder dat [deze] haar werk hervat
heeft na 22 oktober 2001", datum van aanvang van haar arbeidsongeschiktheid,
en oordeelt dat, "de werkgever, met toepassing van artikel 14, eerste lid, 2°, [...]
van het koninklijk besluit van 18 april 1974, niet gehouden is [de verweerster]
het loon te betalen voor de feestdagen die na de periode van dertig dagen, [te rekenen van] 22 oktober 2001, datum van het einde van haar arbeidsprestaties, vallen", en dat "het einde van de arbeidsovereenkomst, ten gunste van [de verweerster], [...] geen tweede recht heeft kunnen doen ontstaan op betaling van loon
voor de feestdagen die in de periode van dertig dagen na het einde van die arbeidsovereenkomst vallen", schendt de artikelen 1 van de wet van 4 januari 1974
en 14, eerste lid, 2°, van het koninklijk besluit van 18 april 1974.
Het middel is gegrond.
Dictum
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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
de eiser in de kosten.
Verwijst de zaak naar het Arbeidshof te Brussel.
15 januari 2007 – 3° kamer – Voorzitter en verslaggever: de h. Storck, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advocaat-generaal – Advocaat:
mr. Simont.

Nr. 25
2° KAMER - 16 januari 2007

1º HOF VAN ASSISEN — BEHANDELING TER ZITTING EN
TUSSENARRESTEN. VERKLARING VAN DE JURY - DEBATTEN GELEID DOOR DE
VOORZITTER - ONREGELMATIGE VERKLARING VAN EEN GETUIGE - OPDRACHT VAN DE VOORZITTER GEVOLG
2º HOF VAN ASSISEN — BEHANDELING TER ZITTING EN
TUSSENARRESTEN. VERKLARING VAN DE JURY - NIETIGHEID VAN EEN
VERKLARING ONDER EED - VASTSTELLING - NIEUWE VERKLARING ZONDER EEDAFLEGGING - GEEN
VERZET - GEVOLG
3º HOF VAN ASSISEN — BEHANDELING TER ZITTING EN
TUSSENARRESTEN. VERKLARING VAN DE JURY - BEHANDELING TER ZITTING GETUIGEN - AANWEZIGHEID IN DE ZITTINGSZAAL - VERBOD - AARD
1º De voorzitter van het hof van assisen die belast is met de leiding van het debat, is
verplicht een op onregelmatige wijze afgelegde verklaring van een getuige te vernietigen
en vervolgens te handelen zoals de wet voorschrijft1. (Artt. 317 en 322, Sv.)
2º Wanneer de nietigheid van een verklaring onder eed, afgelegd op de rechtszitting, wettig
werd vastgesteld en de getuige op een latere rechtszitting zonder eedaflegging
regelmatig werd verhoord zonder verzet vanwege één der partijen, is de rechtspleging
door geen nietigheid aangetast2. (Artt. 317 en 322, Sv.)
3º De vormvereiste van artikel 316, Wetboek van Strafvordering is noch substantieel, noch
op straffe van nietigheid voorgeschreven3. (Art. 316, Sv.)
(Y. e.a.)

ARREST

(A.R. P.06.1398.N-P.06.1493.N)
1 Cass. 23 sept. 1986, A.R. 690, nr. 43; zie Cass. 24 feb. 1981, A.C., 1980-1981, 720.
2 Zie Cass. 6 sept. 1976, A.C., 1977, 14; Cass. 1 maart 1954, A.C., 1954, 442.
3 Zie Cass. 26 juni 2001, A.R. P.01.0561.N, nr. 398; Cass. 23 sept. 2003, A.R. P.03.0627.N, nr. 449.
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I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
(...)
De eiser A. E. E. voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, zestien
middelen aan.
Raadsheer Luc Van hoogenbemt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
(...)
Middelen van W. Y.
Eerste middel
6. Op de rechtszitting van 6 oktober 2006 wordt R. M., stiefmoeder van een
medebeschuldigde, verhoord onder eed als getuige, niettegenstaande het verzet
hiertegen vanwege de raadsman van W. Y..
Bij arrest van 10 oktober 2006 stelt het Hof van Assisen vast dat R. M. een
aanverwante van de medebeschuldigde B. S. is in de zin van artikel 322, §1, 4°,
Wetboek van Strafvordering en verklaart het de door R. M. ter rechtszitting van
6 oktober 2006 als getuige onder eed afgelegde verklaring, nietig.
Zonder verzet van de partijen gaat de voorzitter vervolgens over tot verhoor
van R. M. zonder eedaflegging en verklaart hij "dat haar verklaringen zullen
worden beschouwd als gewone inlichtingen". Hiertegen wordt evenmin enige
opmerking gemaakt.
Eerste onderdeel
7. Het onderdeel voert aan dat, eens een getuige ter zitting de eed heeft afgelegd, hij onder eed blijft, ook al wordt hij bij herhaling of op meerdere rechtszittingen verhoord. Hieruit leidt de eiser af dat R. M. die op 6 oktober 2006 als getuige onder eed was gehoord, nog steeds onder eed stond wanneer zij op 10 oktober 2006 opnieuw werd gehoord, zodat haar verklaringen nietig zijn ingevolge
artikel 322, §1, 4°, en §2, Wetboek van Strafvordering, en bij uitbreiding de hele
rechtspleging.
8. De voorzitter van het hof van assisen die belast is met de leiding van het debat, is verplicht een op onregelmatige wijze afgelegde verklaring van een getuige
te vernietigen en vervolgens te handelen zoals de wet voorschrijft.
9. Bij arrest van 10 oktober 2006 stelt het Hof van Assisen vast dat R. M. een
aanverwante van een medebeschuldigde is in de zin van artikel 322, §1, 4°, Wetboek van Strafvordering en niet onder eed mocht worden verhoord gelet op het
verzet van de eiser. Het verklaart vervolgens de door R. M. ter rechtszitting van
6 oktober 2006 als getuige onder eed afgelegde verklaring nietig.
Hieruit blijkt dat de door R. M. op 6 oktober 2006 afgelegde eed als ongedaan
werd beschouwd, dat vastgesteld werd dat haar alsdan onder eed afgelegde verklaring nietig is en dat die getuige, de partijen en de jury daarvan verwittigd werden.
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Zonder verzet van de partijen gaat de voorzitter vervolgens over tot verhoor
van R. M. zonder eedaflegging en verklaart hij "dat haar verklaringen zullen
worden beschouwd als gewone inlichtingen". Hiertegen wordt evenmin enige
opmerking gemaakt.
10. De nietigheid van de verklaring onder eed, afgelegd op de rechtszitting van
6 oktober 2006, werd wettig vastgesteld en de getuige werd op de rechtszitting
van 10 oktober 2006 zonder eedaflegging regelmatig verhoord zonder verzet
vanwege één der partijen, zodat de rechtspleging door geen nietigheid is aangetast.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Tweede onderdeel
11. Het onderdeel voert schending aan van artikel 316 Wetboek van Strafvordering omdat de getuige R. M., na op 6 oktober 2006 onder eed als getuige te
zijn gehoord, het verdere verloop van het debat heeft gevolgd vooraleer op 10
oktober 2006 gehoord te worden als getuige zonder eed.
12. Anders dan het onderdeel aanvoert, is de vormvereiste van artikel 316
Wetboek van Strafvordering, noch substantieel, noch op straffe van nietigheid
voorgeschreven.
In zoverre faalt het onderdeel naar recht.
(...)
Dictum
Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eisers in de kosten van hun cassatieberoep.
16 januari 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, voorzitter – Verslaggever: de h.
Van hoogenbemt – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaat-generaal –
Advocaten: mrs. T. Bauwens, Brussel, N. Gallant, Brussel en D. De Guévy, Brussel.

Nr. 26
2° KAMER - 17 januari 2007

1º ARBEIDSONGEVAL — AANSPRAKELIJKHEID — WERKNEMER.
WERKGEVER - WERKGEVER - INTERIM-WERKNEMER TIJDELIJK TER BESCHIKKING GESTELD VAN
EEN GEBRUIKER DOOR ZIJN WERKGEVER - ARBEID VERRICHT ONDER HET GEZAG EN HET TOEZICHT
VAN EEN ANDERE AANNEMER - AANSPRAKELIJKHEID VAN DIE ANDERE AANNEMER - ARTIKEL 46, §1,
4°, ARBEIDSONGEVALLENWET - LASTHEBBER - BEGRIP
2º LASTGEVING - INTERIM-WERKNEMER TIJDELIJK TER BESCHIKKING GESTELD VAN EEN
GEBRUIKER DOOR ZIJN WERKGEVER - ARBEID VERRICHT ONDER HET GEZAG EN HET TOEZICHT VAN
EEN ANDERE AANNEMER - ARBEIDSONGEVAL - AANSPRAKELIJKHEID VAN DIE ANDERE AANNEMER ARTIKEL 46, §1, 4°, ARBEIDSONGEVALLENWET - LASTHEBBER - BEGRIP
1º en 2º Uit de omstandigheid dat een werknemer, die tijdelijk door zijn werkgever ter
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beschikking van een gebruiker is gesteld, arbeid verricht onder het gezag van een
andere aannemer en dat deze toeziet op de nakoming van de beveiligingsverplichting op
de werkplaats, volgt niet dat die andere aannemer een rechtshandeling stelt in naam en
voor rekening van de gebruiker of de werkgever of dat hij een functie uitoefent in het
bedrijf van één van beide en dat hij, in de zin van art. 46, §1, 4°, Arbeidsongevallenwet,
een lasthebber is van de gebruiker aan wie de werknemer tijdelijk ter beschikking is
gesteld1. (Art. 46, §1, 4°, Arbeidsongevallenwet)
(P. T. R.; R. T. P.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.06.1276.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen een arrest, op 14 juni 2006 gewezen
door het Hof van Beroep te Bergen, correctionele kamer.
De eiser G. P. voert een middel aan in een memorie waarvan een voor eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
Raadsheer Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
A. Over het cassatieberoep van G. P.:
Over het middel:
Het bestreden arrest stelt vast dat de eiser op het ogenblik van het arbeidsongeval waardoor hij door de niet opzettelijke fout van de verweerder getroffen werd,
een interim-arbeider was die door het interimbedrijf Interwork ter beschikking
was gesteld van de naamloze vennootschap ECM.
Het arrest vermeldt overigens dat hoofdaannemer E. R., toezicht had over al
het personeel dat op het ogenblik van de feiten op de werf was tewerkgesteld en
dat hij de werkzaamheden coördineerde die zijn onderneming en de twee ondernemingen in onderaanneming, waaronder de vennootschap ECM, aldaar dienden
uit te voeren.
Het arrest preciseert dat de verweerder, in plaats van de voormelde vennootschap ECM, in feite de verantwoordelijkheid op zich nam op de werkplaats over
de toepassing van de wettelijke bepalingen inzake de arbeidsreglementering en
-bescherming, inzonderheid die betreffende de gezondheid en de veiligheid van
de arbeiders.
De appelrechters leiden hieruit af dat de verweerder lasthebber van de vennootschap ECM was, de gebruiker ter beschikking waarvan de getroffene werkte, en dat hij bijgevolg met toepassing van artikel 46, §1, 4°, van de Wet van 10
april 1971 inzake de arbeidsongevallen, gevrijwaard was tegen de aansprakelijkheidsvordering tot herstel van de schade die niet door de krachtens die wet verschuldigde forfaitaire schadeloosstelling is gedekt.
Naar luid van die wettelijke bepaling blijft, ongeacht de uit deze wet voort1 Zie Cass. 29 april 1988, A.R. 5642, nr. 528.
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vloeiende rechten, een rechtsvordering inzake burgerlijke aansprakelijkheid mogelijk voor de getroffene of zijn rechthebbenden, tegen de personen, andere dan
de werkgever, zijn lasthebbers of aangestelden, die voor het ongeval aansprakelijk zijn.
Uit de omstandigheid dat een werknemer, die tijdelijk door zijn werkgever ter
beschikking van een gebruiker is gesteld, arbeid verricht onder het gezag van een
andere aannemer en dat deze toeziet op de nakoming van de beveiligingsverplichting op de werkplaats, volgt niet dat die andere aannemer een rechtshandeling stelt in naam en voor rekening van de gebruiker of de werkgever of dat hij
een functie uitoefent in het bedrijf van één van beide.
Aldus beslissen de appelrechters, wat de burgerlijke rechtsvordering betreft,
niet naar recht dat de verweerder een lasthebber was van de vennootschap ECM
in de zin van het voormelde artikel 46, §1, 4°.
Het middel is gegrond.
B. Over het cassatieberoep van E. R.:
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 is overeenkomstig de wet gewezen.
2. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing op de burgerlijke
rechtsvordering:
Het arrest verklaart de vordering van G. P. niet gegrond en veroordeelt de verweerder in de ermee gepaard gaande kosten.
Die beslissing berokkent de eiser geen nadeel.
Het cassatieberoep is bij gebrek aan belang niet ontvankelijk.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uitspraak doet over de burgerlijke
rechtsvordering van G. P. tegen E. R..
Verwerpt het cassatieberoep van E. R..
Beveelt dat melding zal worden gemaakt van dit arrest op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest.
Veroordeelt E. R. in de kosten van de beide cassatieberoepen.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.
17 januari 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. de Codt – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. M. Vangansberg, Doornik en De Bruyn.
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1° KAMER - 18 januari 2007

AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — HERSTELPLICHT —
VERSCHEIDENE DADERS. HOOFDELIJKHEID - SAMENLOPENDE FOUTEN GEDEELDE AANSPRAKELIJKHEID - VERGOEDING VAN HET SLACHTOFFER - BIJDRAGE IN DE SCHULD VERHAAL VAN DEGENE DIE BETAALD HEEFT OP DE MEDE-AANSPRAKELIJKE PERSONEN DIE PARTIJ ZIJN
IN DE ZAAK - MEDE-AANSPRAKELIJKE DIE GEEN PARTIJ IS IN DE ZAAK - UITWERKINGEN
Wanneer schade is veroorzaakt door samenlopende fouten van verschillende personen,
kan de aansprakelijke persoon die de schuld aan het slachtoffer heeft betaald, verhaal
nemen op ieder van de mede-aansprakelijke personen die met hem in solidum is of had
kunnen worden veroordeeld; de verplichting om dat verhaal te beperken tot het deel van
de aansprakelijkheid dat individueel ten laste gelegd werd van ieder van de medeaansprakelijke personen is eveneens en in dezelfde mate vereist in het geval dat
sommige mede-aansprakelijke personen, die geen partij in de zaak waren, niet samen
met de anderen in solidum konden worden veroordeeld jegens het slachtoffer 1. (Artt.
1382 en 1383, B.W.)
(ELECTRABEL nv T. WAALS GEWEST e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.05.0529.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 3 december 2004 gewezen
door het Hof van Beroep te Brussel.
Raadsheer Albert Fettweis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1251,3°, 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Na te hebben beslist: (1) dat het ongeval waarvan de h. J.-M. L. het slachtoffer
werd te wijten is aan de fouten zowel van de administratie voor elektriciteit en
elektromechanica, als van de h. L. zelf, zijn werkgever, de naamloze vennootschap Paque die geen partij is in de zaak, en van eiseres;(2) dat "wegens de ernst
van de onderscheiden fouten (...) de aansprakelijkheid als volgt moet worden gedeeld: een derde voor de h. J.-M. L. en tweederde voor het Waals Gewest, de
naamloze vennootschap Paque en de (eiseres)",
oordeelt het bestreden arrest dat uit het feit dat de naamloze vennootschap
Paque niet in de zaak is opgeroepen volgt "dat het Waals Gewest en de (eiseres)
jegens de h. J.-M. L. en zijn verwanten en de naamloze vennootschap Axa Belgium in solidum moeten worden veroordeeld tot tweederde van de schade die zij
hun hebben veroorzaakt" en beslist "dat ieder van die twee partijen zal bijdragen
in de schuld naar rato van tweenegende".
1 Zie concl. O.M. in Pas., 2007, nr. 27.
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Grieven
De personen die in solidum zijn veroordeeld tot vergoeding van de schade die
zij door hun onderscheiden fouten aan anderen hebben berokkend, kunnen op elkaar het gedeelte van de schade verhalen dat zij in hun onderlinge betrekkingen
niet dienen te vergoeden.
Na in solidum te zijn veroordeeld tot vergoeding van tweederde van de schade
van de gedingvoerende partijen L., de verweerders sub 2, en van de verweerster
sub 3, arbeidsongevallenverzekeraar van de naamloze vennootschap Paque,
werkgever van de verweerder sub 2-a, kunnen de eiseres en de verweerster sub 1
op elkaar een derde of drienegende, maar niet tweenegende, van de schade op elkaar verhalen, aangezien, enerzijds, het bestreden arrest impliciet doch onmiskenbaar beslist dat de door die partijen begane fouten even ernstig zijn en, anderzijds, de naamloze vennootschap Paque, die niet in het geding was maar ten aanzien van wie het arrest impliciet doch onmiskenbaar een even ernstige fout in
aanmerking neemt, niet veroordeeld wordt om de verweerders sub 2 te vergoeden en evenmin om daartoe bij te dragen.
Daaruit volgt dat het bestreden arrest, door het aandeel van de verweerster sub
1 vast te stellen op tweenegende van de schade van de verweerders sub 2 en van
de verweerster sub 3, en niet op de helft van de schade waartoe de eiseres en de
verweerster sub 1. in solidum zijn veroordeeld, het bestreden arrest de artikelen
1251, 3°, 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek schendt.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Wanneer de feitenrechter van oordeel is dat schade is veroorzaakt door samenlopende fouten van verschillende personen, kan de aansprakelijke persoon die de
schuld aan het slachtoffer heeft betaald, verhaal nemen op ieder van de medeaansprakelijke personen die met hem in solidum is of had kunnen worden veroordeeld.
Hij is gehouden dat verhaal te beperken tot het deel van de aansprakelijkheid
die individueel ten laste gelegd werd van ieder van de mede-aansprakelijke personen.
Die beperking van het verhaal is eveneens, en in dezelfde mate, vereist in het
geval dat sommige mede-aansprakelijke personen, die geen partij in de zaak waren, niet samen met de anderen in solidum konden worden veroordeeld jegens
het slachtoffer.
Na de aansprakelijkheid voor het litigieuze ongeval tot beloop van eenderde
ten laste van het slachtoffer en tot beloop van tweederde ten laste van het Waals
Gewest, de vennootschap Paque en de vennootschap Electrabel te hebben gelegd, en na te hebben aangenomen dat de door ieder van de drie mede-aansprakelijke partijen begane fouten even ernstig waren, beslist het hof van beroep wettig
dat "uit het feit dat de naamloze vennootschap Paque niet in de zaak was opgeroepen volgt dat het Waals Gewest en de naamloze vennootschap [Electrabel] jegens [het slachtoffer, zijn verwanten en zijn verzekeraar] in solidum moeten
worden veroordeeld tot tweederde van de schade [...], met dien verstande dat ieder van die twee partijen zal bijdragen in de schuld naar rato van tweenegende".
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Het middel waarin wordt aangevoerd dat, bij ontstentenis van veroordeling van
de vennootschap Paque die niet in de zaak opgeroepen was, het aandeel van de
eiseres en van de eerste verweerster jegens elkaar had moeten worden vastgesteld op eenderde of drienegende, en niet op tweenegende, kan niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.
18 januari 2007 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Fettweis – Andersluidende conclusie van de h. Genicot, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Gérard en T'Kint.

Nr. 28
1° KAMER - 18 januari 2007

NATUURRAMP - RECHTSTREEKSE SCHADE - OORZAAK - BEGRIP
Het begrip rechtstreekse schade impliceert het bestaan van een oorzakelijk verband zonder
verdere tussenschakel tussen het schadeveroorzakend feit en de schade zelf; het is niet
bovendien vereist dat de natuurramp de enige oorzaak is van de schade 1. (Art. 1, §1, Wet
12 juli 1976)
(BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN T. D. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.06.0110.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 25 oktober 2005 gewezen
door het Hof van Beroep te Luik.
Raadsheer Didier Batselé heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan:
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de Grondwet;
- artikel 1, §1, van de wet van 12 juli 1976 betreffende het herstel van zekere
schade veroorzaakt aan private goederen door natuurrampen;
- artikel 1 van het ter uitvoering van de wet van 12 juli 1976 uitgevaardigde
koninklijk besluit van 13 juni 2000 waarbij de onweerachtige regenval die
1 Zie concl. O.M. in Pas., 2007, nr. 28.
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plaatsgevonden heeft op 4 en 5 juli 1999 in bepaalde gemeenten van de provincie
Luik als een algemene ramp beschouwd wordt.
Aangevochten beslissingen
Het arrest beslist dat de schade die de verweerders geleden hebben ten gevolge
van de in de nacht van 4 op 5 juli 1999 opgetreden onweerachtige regenval die
bij koninklijk besluit van 13 juni 2000 als "natuurramp" is erkend, tot beloop van
33 pct. rechtstreekse rampschade is en verklaart bijgevolg het beroep van de verweerders tegen de beslissing van de gouverneur in beginsel gegrond en beveelt
een heropening van het debat teneinde hun de gelegenheid te geven conclusie te
nemen over de aan hen toe te kennen schadevergoedingen. Het beslist aldus op
de volgende gronden:
"De aanhef en artikel 1 van het koninklijk besluit van 13 juni 2000 vormen een
ondeelbaar geheel dat een omschrijving geeft van het natuurverschijnsel en de
daaruit voortvloeiende schade die voor de getroffenen een natuurramp vormt die
de tegemoetkoming van de gemeenschap in naam van de door de wet van 12 juli
1976 beoogde solidariteit rechtvaardigt;
dit koninklijk besluit omschrijft het schadeverwekkend natuurverschijnsel dat
erkend wordt als een natuurramp die de tegemoetkoming van de gemeenschap
ten voordele van de getroffene op grond van de wet van 12 juli 1976 rechtvaardigt, als de onweerachtige regenval die plaatselijk overstromingen en het overstromen van openbare riolen veroorzaakt heeft met schade tot gevolg waarvan de
financiële omvang de wettelijke drempel bereikt;
dit koninklijk besluit dat is uitgevaardigd voor een natuurramp bestaande in
'onweerachtige regenval', neemt uitdrukkelijk de door die regenval veroorzaakte
overstromingen die aan burgers schade hebben berokkend in aanmerking als
schade die aan die omschrijving beantwoordt;
die omschrijving van de natuurramp impliceert de tussenkomst van de nationale solidariteit in een door onweerachtige regenval veroorzaakte overstroming, dit
is schade die het gevolg is van het feit dat een waterloop door zijn hoge waterstand buiten zijn oevers treedt en het water de gebouwen binnendringt;
de schade waarover de (verweerders) klagen heeft zich voorgedaan binnen de
omtrek van de erkende natuurramp;
de door (de verweerders) geleden schade is de overstroming van hun goed, een
beek die buiten zijn oevers is getreden;
de oorzaken van deze, door het overlopen van de waterloop veroorzaakte overstroming, die vastgesteld zijn in een gerechtelijke procedure die aan (de verweerders) kunnen worden tegengeworpen, zijn: de intense onweerachtige regenval
van 4 en 5 juli 1999 (33 pct.), de plaats waar de (verweerders) een bloembak
hadden aangebracht (1 pct.) en de fouten van de gemeente die een brug over de
rivier heeft gebouwd en die waterloop niet heeft gebaggerd (66 pct.);
het staat aldus vast dat de intense regenval, die als natuurramp is erkend, samen met andere oorzaken, ertoe [heeft] bijgedragen dat de rivier buiten haar oevers is getreden en het goed van de (verweerders) heeft overstroomd;
die rechterlijke beslissingen die aan (de verweerders) kunnen worden tegenge-
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worpen hebben uitgemaakt dat de overstroming de rechtstreekse oorzaak is van
hun schade;
die overstroming is het gevolg van de samenloop van de fouten, ongeacht of
de (verweerders) voor die fouten (door de gemeente) worden vergoed of (hun eigen fout) dragen, en de regenval;
de regenval die ten dele (33 pct.) tot de overstromingen heeft bijdragen is een
natuurverschijnsel dat niet aan een fout te wijten is; ...".
Grieven
Eerste onderdeel:
Noch met die gronden noch met enige andere antwoordt het arrest op de conclusie waarin de eiser het volgende verklaarde:
"Terecht heeft de gouverneur geoordeeld dat de [verweerders] zich te dezen
niet konden beroepen op 'rechtstreekse schade' in de zin van artikel 1 van bovengenoemde wet.
In verschillende arresten heeft het Hof van Cassatie gepreciseerd dat 'het begrip rechtstreekse schade, bedoeld in artikel 1, §1, van de wet van 12 juli 1976
betreffende het herstel van zekere schade veroorzaakt aan private goederen door
natuurrampen, het bestaan impliceert van een oorzakelijk verband zonder verdere tussenschakel tussen het schadeveroorzakend feit en de schade zelf (artikel 1,
§1, van de wet van 12 juli 1976), (Cass., 5 oktober 2000, A.C., 2000, nr. 524;
Cass., 7 juni 2002, A.C., 2002, nr. 346);
De parlementaire voorbereiding van de wet van 12 juli 1976 stond deze oplossing voor: 'Het begrip rechtstreekse schade impliceert, tussen het schadelijk feit
en de schade zelf, een band van oorzaak tot gevolg zonder andere tussenkomst;
het eist de uitsluiting van de schade die het gevolg is van de handeling van het
slachtoffer, van de handeling van een derde of van het toeval' (Parlementaire
voorbereiding, Senaat, 1975-1976, nr. 778/1, 8);
Door deze omschrijving van de vergoedbare schade richt de wetgever zich
naar de beginselen aangenomen inzake vergoeding van de oorlogsschade (Parlementaire voorbereiding, op. cit., nr. 778/1, 7);
Wat dat betreft, verwijst de (eiser) naar J. Van Houtte ('La réparation des dommages de guerre aux biens privés', Edition universelle, 1948, p. 101) en naar A.
Vranckx ('La réparation des dommages de guerre aux biens', Die Keure, 1949, p.
100).
Zo schrijft A. Vranckx het volgende: 'Wij moeten hier eens te meer erop wijzen dat de oorlogsschade niet onderworpen is aan de beginselen van het burgerlijk recht. De rechtspraak van het Hof van Cassatie eist dat een oorlogsdaad zonder vreemde tussenschakel de rechtstreekse en enige oorzaak van de schade is,
wat gedeelde aansprakelijkheid uitsluit'".
Samengevat betoogde de eiser aan de hand van rechtsleer en rechtspraak, dat
het begrip "rechtstreekse schade" bedoeld in artikel 1, §1, van de wet van 12 juli
1976 impliceerde dat de natuurramp de enige oorzaak was van de schade van de
verweerders.
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Door erop te wijzen dat rechterlijke beslissingen die aan de verweerders kunnen worden tegengeworpen als vaststaand hebben aangenomen dat de als natuurramp erkende regenval, samen met andere oorzaken, hun schade rechtstreeks
hebben veroorzaakt, antwoordt het arrest niet op het bovengenoemde verweermiddel, namelijk dat de schade van de verweerders niet rechtstreeks is veroorzaakt door de natuurramp in de zin van artikel 1, §1, van de wet van 12 juli 1976,
aangezien ook andere oorzaken ertoe hebben bijgedragen.
Bij gebrek aan antwoord op de conclusie van de eiser is het bestreden arrest
niet regelmatig met redenen omkleed (schending van artikel 149 van de Grondwet).
Tweede onderdeel
Krachtens artikel 1, §1, van de wet van 12 juli 1976 betreffende het herstel van
zekere schade veroorzaakt aan private goederen door natuurrampen kan alleen de
"rechtstreekse schade" die is veroorzaakt door de in artikel 2 omschreven schadelijke feiten, dat zijn de natuurverschijnselen met uitzonderlijk karakter of van
een niet te voorziene hevigheid die als "natuurramp" zijn erkend, aanleiding geven tot een tegemoetkoming vanwege de Staat.
Het begrip rechtstreekse schade, bedoeld in artikel 1, §1, impliceert het bestaan van een oorzakelijk verband zonder verdere tussenschakel tussen het schadeveroorzakend feit en de schade zelf.
Opdat er "rechtstreekse schade" ten gevolge van een natuurramp zou zijn, is
dus een oorzakelijk verband zonder vreemde tussenschakel zoals de handeling
van de getroffene, de handeling van een derde of toeval vereist, of met andere
woorden dat de natuurramp de enige oorzaak is van de schade.
Bijgevolg kon het arrest, na te hebben vastgesteld dat de schade van de verweerders niet alleen het gevolg was van de regenval die was opgetreden in de
nacht van 4 op 5 juli 1999 maar ook van de fout van de gemeente en van hun eigen fout, niet wettig beslissen dat de schade van de verweerders rechtstreeks
door de natuurramp is veroorzaakt (schending van artikel 1, §1, van de wet van
12 juli 1976 en van artikel 1 van voormeld koninklijk besluit van 13 juni 2000).
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste onderdeel
Door te beslissen dat "de intense regenval, die als natuurramp is erkend, samen
met andere oorzaken, ertoe [heeft] bijgedragen dat de rivier buiten haar oevers is
getreden en het goed van de [verweerders] heeft overstroomd" en dat "rechterlijke beslissingen die aan [de verweerders] kunnen worden tegengeworpen hebben
uitgemaakt dat de overstroming de rechtstreekse oorzaak is van hun schade", antwoordt het arrest op de conclusie waarin de eiser aanvoerde dat het begrip rechtstreekse schade voortvloeiend uit een natuurramp impliceerde dat deze de enige
oorzaak van de schade is.
Het onderdeel mist feitelijke grondslag.
Tweede onderdeel
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Artikel 1, §1, van de wet van 12 juli 1976 betreffende het herstel van zekere
schade veroorzaakt aan private goederen door natuurrampen bepaalt dat tot een
financiële tegemoetkoming vanwege de Staat aanleiding geeft, de rechtstreekse,
materiële en zekere schade aan lichamelijke, roerende en onroerende goederen.
Het begrip rechtstreekse schade impliceert het bestaan van een oorzakelijk verband zonder verdere tussenschakel tussen het schadeveroorzakend feit en de
schade zelf.
Het is niet vereist dat de natuurramp tevens de enige oorzaak is van de schade.
Het middel, dat het tegendeel aanvoert, faalt naar recht.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
18 januari 2007 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Batselé – Gelijkluidende conclusie van de h. Genicot, advocaat-generaal
– Advocaat: mr. De Bruyn.

Nr. 29
1° KAMER - 19 januari 2007

BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE - AFTREKREGELING AUTOMOBIELEN VOOR PERSONENVERVOER - BEPERKING TOT 50 % - UITZONDERINGEN - VERKOOP
OF VERHUUR VAN AUTOMOBIELEN - SPECIFIEKE ECONOMISCHE ACTIVITEIT - BEGRIP
De aftrekbeperking tot maximum 50 % van de betaalde B.T.W. met betrekking tot
automobielen voor personenvervoer is niet van toepassing op voertuigen bestemd om te
worden verkocht of te worden verhuurd door een belastingplichtige die een specifieke
economische activiteit uitoefent die bestaat in de verkoop of de verhuur van
automobielen; met die "specifieke economische activiteit" wordt een naar het publiek
gerichte niet-toevallige activiteit bedoeld, waarbij het niet vereist is dat die activiteit de
enige of belangrijkste activiteit zou zijn, noch dat het aanbod zou gedaan worden aan
een onbegrensd cliënteel1. (Art. 45, §1, 1°, §2, eerste en tweede lid, a, W.B.T.W., zoals
het van toepassing was vóór de wet van 28 dec. 1992)
(BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FINANCIEN T. CENTRAUTO nv)

Conclusie van advocaat-generaal Dirk THIJS:
1. Verweerster is concessiehouder van BMW Belgium en houdt zich naast de verkoop
van autovoertuigen ook bezig met de verhuur ervan. De betwisting betreft de vraag of
verweerster de inkomende BTW met betrekking tot haar verhuur-activiteit volledig kan in
aftrek brengen op grond van artikel 45, §2, tweede lid, a), van het BTW-Wetboek gelet op
haar ‘specifieke economische activiteit’ bestaande in het verhuren van automobielen, dan
wel of t.a.v. van bedoelde BTW de aftrekbeperking van 50 % toepasselijk is waarin
artikel 45, §2, eerste lid, van dat wetboek voorziet.
1 Zie de conclusie van het O.M.
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Het bestreden arrest oordeelt op grond van een aantal feitelijke elementen dat
verweerster een specifieke economische activiteit uitoefent die bestaat in het verhuren van
automobielen zodat zij de litigieuze BTW volledig in aftrek mocht brengen. De
omstandigheid dat de verkoop ruimschoots de hoofdactiviteit van verweerster vormt,
waarbij de verhuring slechts een aanvullende activiteit is, kan, volgens de appelrechters,
hieraan geen afbreuk doen.
2. Het enig middel tot cassatie verwijt het bestreden arrest aan de
“uitzonderingsbepaling” van artikel 45, §2, tweede lid, a), van het B.T.W.- Wetboek
onwettig een extensieve interpretatie te hebben gegeven. Eiser houdt daarbij voor dat het
voordeel van de volledige aftrek enkel is toegestaan voor bedrijven die louter voor
autoverhuur zijn ingericht, deze dienst aan het publiek in algemeen aanbieden en zich naar
buiten uit aldus bekendmaken en profileren, op zulke wijze dat al wie een auto wenst te
huren daarvoor bij de betrokken onderneming terecht kan. De volledige aftrek zou aldus
zijn voorbehouden voor de eigenlijke autoverhuur-ondernemingen sensu strictu.
3. Artikel 45, §2, eerste lid, van het B.T.W.-Wetboek, houdende de aftrekbeperking tot
maximaal 50 % van de inkomende B.T.W. betreffende automobielen voor
personenvervoer, vormt een uitzondering op de algemene regel, geformuleerd in artikel
45, §1, zijnde de 100 % aftrek van de inkomende B.T.W.. Deze uitzonderingsbepaling
dient aldus beperkend te worden geïnterpreteerd.
Krachtens artikel 45, §2, tweede lid, a), is bedoelde uitzonderingsbepaling niet van
toepassing op voertuigen bestemd om te worden verkocht of te worden verhuurd door een
belastingplichtige die een specifieke economische activiteit uitoefent die bestaat in de
verkoop of de verhuur van automobielen.
Deze bepaling sluit de toepassing van de uitzondering in de erin bepaalde voorwaarden
uit, waardoor de algemene regel van de 100 % aftrek opnieuw geldt. De uitzondering op
de algemene aftrekregeling inzake B.T.W. dient beperkend te worden geïnterpreteerd, en
niet, zoals eiser in cassatie voorhoudt, de regel die bepaalt in welke omstandigheden deze
uitzondering niet van toepassing is.
4. Opdat de aftrekbeperking tot 50 %, waarin artikel 45, §2, eerste lid, van het B.T.W.Wetboek voorziet, niet van toepassing is, dient overeenkomstig artikel 45, tweede lid, a),
aan de volgende drie voorwaarden te zijn voldaan:
- de voertuigen moeten worden bestemd om te worden verkocht of te worden verhuurd;
- door een belastingplichtige;
- die een specifieke economische activiteit uitoefent die bestaat in de verkoop of de
verhuur van automobielen.
Dat verweerster in casu voldeed aan de eerste en de tweede voorwaarde wordt ten deze
niet betwist.
5. Met betrekking tot de derde voorwaarde, met name het uitoefenen van een specifieke
economische activiteit die bestaat in de verhuur of de verkoop van automobielen, doet
zich tussen partijen een betwisting voor.
Eiser tot cassatie stelt dat de derde voorwaarde zo moet worden geïnterpreteerd dat het
voordeel van de volledige aftrek enkel is toegestaan voor bedrijven die louter voor
autoverhuur zijn ingericht, deze dienst aan het publiek in het algemeen aanbieden en zich
naar buiten uit aldus bekendmaken en profileren, op zulke wijze dat al wie een auto wenst
te huren daarvoor bij de betrokken onderneming terecht kan. De volledige aftrek zou
zodoende voorbehouden zijn voor de eigenlijke autoverhuur-ondernemingen sensu strictu
(2).
2 cfr. Parl. Vr. nr. 140 van de h. LAGAE van 18 juni 1976, Bull. Vr. en Antw., Senaat, 13 juli 1976,
1673; Vr. nr. 1218 van mevr. NYSSENS van 19 maart 2001, Bull.Vr. en Antw., Senaat, 4 sept. 2001,
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De interpretatie die eiser voorstaat, voegt een aantal bijkomende voorwaarde toe aan
artikel 45, §2, tweede lid, a) waarvoor in de tekst van de wet geen aanknopingspunt kan
worden gevonden.
Krachtens de duidelijke wettekst volstaat het dat de belastingplichtige een specifieke
economische activiteit uitoefent die bestaat in de verhuur van automobielen, zonder dat
bijkomend vereist zou zijn dat die activiteit de enige of de belangrijkste activiteit moet
uitmaken van de belastingplichtige of dat die activiteit zich moet richten tot de volledige
markt en niet tot een bepaald segment ervan, zoals het beperkt cliënteel van de
belastingplichtige.
Voor de toepassing van de wet volstaat het immers dat de belastingplichtige op een
georganiseerde en geregelde basis een zelfstandige activiteit uitoefent die specifiek gewijd
is aan de verhuur of de verkoop van automobielen. Niets belet dat een belastingplichtige
verschillende activiteiten uitoefent, waaronder de specifieke activiteit bestaande in de
verhuur of verkoop van automobielen.
Enkel belastingplichtigen die slecht occasioneel een autovoertuig verkopen of verhuren,
en dus ter zake geen geregelde en georganiseerde activiteit aan de dag leggen inzake
verkoop of verhuur, blijven onderworpen aan de aftrekbeperking van maximum 50 % op
de inkomende B.T.W. betreffende dat voertuig.
Eisers standpunt faalt dan ook naar recht, zoals tevens tot uiting komt in de rechtsleer
(3).
6. Eisers standpunt blijkt daarenboven niet in overeenstemming te brengen met de
wetsgeschiedenis en de ratio legis van artikel 45, §2, tweede lid, a) van het B.T.W.Wetboek.
De oude versie van artikel 45, §2 BTW-Wetboek (4) luidde als volgt: “Ten aanzien van
levering en invoer van automobielen voor personenvervoer, daaronder begrepen de
voertuigen, die zowel voor personenvervoer als voor goederenvervoer kunnen dienen, en
ten aanzien van leveringen en diensten, met betrekking tot die voertuigen, mag de aftrek
in geen geval hoger zijn dan 50 procent van de betaalde belasting”.
“Deze bepaling is evenwel niet van toepassing:
a) op voertuigen bestemd om te worden verkocht of te worden verhuurd door een belastingplichtige die een beroepswerkzaamheid uitoefent die bestaat in de verkoop of de
verhuur van automobielen”.
De ratio legis van de beperkte aftrekbaarheid van de BTW op voertuigen is gelegen in
de omstandigheid dat voertuigen in de regel zowel voor beroepsdoeleinden als voor privédoeleinden dienstig zijn (5).
Indien men de geciteerde bepaling letterlijk leest dan is de voorbelasting volledig
aftrekbaar voor voertuigen die bestemd zijn om te worden verkocht of te worden verhuurd
door een belastingplichtige die een beroepswerkzaamheid uitoefent die bestaat in de
verkoop of de verhuur van automobielen. De volledige aftrek van voorbelasting is dan
niet voorbehouden aan verhuurondernemingen maar ook een verkoper van wagens die
occasioneel wagens verhuurt, zou de voorbelasting van die wagens voor 100 procent in
rekening kunnen brengen.
2021.
3 Zie o.m. de noot van L. AGACHE, “Verhuur vervangwagens en aftrek van BTW”, onder Rb. Hasselt,
19 nov. 2003, T.F.R., 2004, 333 e.v.; F. JACOBS, bespreking van Rb. Antwerpen, 11 april 2002, Fisc.
Koerier, 2002, 475; I. MASSIN, “Specifieke economische activiteit” van verkoop of verhuur van
wagens: quid?” (noot onder Rb. Antwerpen, 5 juni 2002), RABG, 2003, afl. 8, 410-411; H.
VANDEBERGH,, BTW-Handboek. Editie 2003, De Boeck & Larcier nv, Brussel, 2003, 465.
4 cfr. artikel 1 Wet 22 juni 1972.
5 Parl. St., 1968, nr. 88/1, 43, randnummer 2
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In de Memorie van Toelichting van de wet van 22 juni 1972 staat het volgende te lezen:
“De uitsluiting van het recht op aftrek treft daarentegen niet de auto’s die bestemd zijn
om te worden verkocht of verhuurd door een onderneming waarvan de
beroepswerkzaamheid bestaat in de verkoop of verhuur van auto’s (verdelers,
garagehouders, handelaars in tweedehandse wagens, verhuur- en leasingondernemingen”
(6).
Het Hof interpreteerde deze wettelijke regel in twee arresten als volgt (7):
- “Overwegende dat, krachtens de te dezen toepasselijke tekst van artikel 45, §2, tweede lid, sub a, van het BTW-wetboek, de beperking van de aftrek niet van toepassing is op
wie een beroepswerkzaamheid uitoefent die bestaat in de verkoop of de verhuur van automobielen;
- Dat als beroepswerkzaamheid geldt het geregeld en zelfstandig leveren van goederen
en diensten;”
Een belastingplichtige die voertuigen verhuurt in een gesloten kringloop zonder
werkelijk zelfstandig op te treden, oefent derhalve geen echte beroepswerkzaamheid uit,
bestaande in de verhuur van automobielen, zodat de beperking van de aftrek van de
belasting van toepassing is.
Artikel 52 van de wet van 28 december 1992 wijzigde artikel 45 BTW-Wetboek. Onder
meer de tekst van artikel 45, §2, tweede lid, sub a wordt aangevuld door het toevoegen
van het woord “specifieke” bij de woorden “economische activiteit”.
De Memorie van Toelichting bij de wet van 28 december 1992 ( 8) verduidelijkt een en
ander als volgt: “De tekst van artikel 45, §2, a wordt aangevuld met het woord
“specifieke” bij de woorden economische activiteit van de verhuurder van
autovoertuigen. Ingevolge deze toevoeging worden een aantal discussiepunten uitgesloten
die in het verleden waren gerezen omtrent de hoedanigheid van de verhuurderbelastingplichtige. Tevens wordt daarmee de wet aangepast aan een vaststaande
rechtspraak in deze materie. Tenslotte wordt ook een van de grondbeginselen van de
BTW, inzake neutraliteit, beter gerespecteerd.”
In deze context valt het niet in te zien op welke wijze het beginsel van de neutraliteit
inzake B.T.W. wordt gediend, wanneer in de visie van eiser verweerster 50 % van de haar
aangerekende BTW ten laste moet nemen, terwijl haar huurders opnieuw 100 % van de
B.T.W. dragen. Aangezien de B.T.W. een belasting is die een gelijke heffing verzekert op
het niveau van de eindconsument, kan 50 % van de B.T.W. niet definitief ten laste worden
gelegd van verweerster – die geen eindconsument is – zonder schending van voormeld
neutraliteitsbeginsel, hetwelk de wetgever bij bedoelde wetswijziging precies heeft willen
waarborgen.
De vroegere tekst van artikel 45, §2, tweede lid, sub a, BTW-Wetboek heeft aanleiding
gegeven tot een misbruik dat de wetgever wilde bekampen. Het gebeurde wel eens dat een
vennootschap twee automobielen verhuurde aan één persoon - die op de koop toe haar
belangrijkste aandeelhouder bleek te zijn – en de volledige aftrek vroeg van de BTW op
de (leasing)kosten van de wagen. De rechtspraak oordeelde echter dat de volledige aftrek
van de voorbelasting op grond van artikel 45, §2, tweede lid, sub a van het BTW-Wetboek
slechts toekwam aan een belastingplichtige, die een beroepswerkzaamheid van verhuring
van automobielen uitoefende (9).
7. De juiste draagwijdte van het toenmalig artikel 45, §2, tweede lid, a) werd overigens
6 Parl. St., Kamer, 1971-72, 97/1, 2
7 Cass. 9 jan. 1998, A.C., 1998, nr. 17; FJF, 1998/123; Cass. 1 feb. 1996, A.C., 1996, nr. 65; FJF,
1996/79.
8 Parl. St., Kamer, Gewone Zitting, 1992-93, 14 okt. 1992, 50
9 Brussel, 24 nov. 1987 besproken in Fiscale rechtspraakoverzichten BTW 1971-98, p. 173, nr. 366.
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correct weergegeven in de Aanschrijving nr. 73 van 11 juli 1972 van de B.T.W.Administratie waarin werd uitgelegd wat onder het begrip “specifieke economische
activiteit bestaande in de verhuur van automobielen” dient te worden verstaan:
“De nieuwe bepaling van artikel 45, §2, tweede lid, a), van het Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, is van toepassing op voertuigen bestemd om te worden
verkocht of te worden verhuurd door een onderneming van wie de beroepswerkzaamheid
bestaat in de verkoop of de verhuur van automobielen.
Deze uitzondering beoogt enkel die ondernemingen van wie de specifieke
beroepswerkzaamheid bestaat in de verkoop van automobielen of de verhuur van
automobielen. Ze kan niet worden ingeroepen door ondernemingen die, zonder er hun
beroep van te maken, af en toe automobielen verkopen (bv. automobielen die ze in hun
bedrijf gebruikt hebben) of af en toe automobielen verhuren (bv. automobielen die ze ter
beschikking van hun personeel (stellen) voor privé-reizen).
Maar zelfs voor de ondernemingen die in de uitzonderingen beoogd zijn, is deze beperkt tot de automobielen die bestemd zijn om te worden verkocht of te worden verhuurd,
en die effectief die bestemming krijgen. De voertuigen die geheel of gedeeltelijk voor andere doeleinden worden gebruikt, vallen in beginsel buiten de uitzondering.”
8. In haar memorie van antwoord gaat verweerster er terecht van uit dat de wet
grondwetsconform dient te worden geïnterpreteerd in het licht van het grondwettelijk
gelijkheidsbeginsel.
Er bestaat een onderscheiden fiscale behandeling tussen enerzijds B.T.W.-plichtigen
die geen beroepsverkoper of –verhuurder zijn en die slechts recht hebben op een B.T.W.aftrek van 50 %, aangezien zij minstens gedeeltelijk te beschouwen zijn als
eindconsument, en anderzijds B.T.W.-plichtigen die wel de hoedanigheid hebben van
beroepsverkoper of –verhuurder, en die volledig recht op aftrek hebben, daar zij niet deels
te beschouwen zijn als eindconsument.
Deze onderscheiden behandeling is verantwoord in het licht en het doel van de
belasting, nl. de neutraliteit van de belasting en het geheel dragen van de belasting door de
eindconsument. Teneinde dit doel beter te bereiken, voerde de wetgever bij de wet van 28
december 1992 een tekstuele aanpassing door (10).
In de interpretatie die eiser vooropstelt zou artikel 45, §2, tweede lid, a), van het
B.T.W.-Wetboek, zoals gewijzigd bij de wet van 28 december 1992, tot een
onderscheiden fiscale behandeling leiden die niet is gesteund op voormeld wettelijk doel.
De belastingplichtige verhuurder van wagens die zich tot het publiek in het algemeen zou
richten, zou volledig recht op aftrek hebben, terwijl de verhuurder van wagens die zich tot
een specifiek marktsegment zou richten, aan de aftrekbeperking zou worden
onderworpen. Deze fiscaal onderscheiden behandeling, wordt niet gedragen door het doel
van de wet, zodat eisers interpretatie ook om deze reden niet kan worden bijgetreden.
9. De wijziging in artikel 45, §2, tweede lid, a) van het B.T.W.-wetboek, van de
woorden “die een beroepswerkzaamheid uitoefent” in de woorden “die een specifieke
economische activiteit uitoefent” bij de wet van 28 december 1992, is van toepassing met
ingang van 1 januari 1993.
Deze wijziging kan hoe dan ook niet leiden tot een uitbreiding van de
aftrekbeperkingen nu de Europese wetgever in artikel 17, 6°, van de Zesde B.T.W.richtlijn nr. 77/388/EG van 17 mei 1977 heeft bepaald dat de Lidstaten de
aftrekbeperkingen konden behouden die bestonden op het tijdstip van de inwerkingtreding
van de richtlijn en dat sindsdien geen nieuwe aftrekbeperkingen konden worden
ingevoerd, indien deze niet op de specifiek hiertoe voorgeschreven wijze werden
10 cfr. supra sub nr. 6

Nr. 29 - 19.1.07

HOF VAN CASSATIE

109

goedgekeurd.
Gelet op deze zgn. “stand-still clausule” in de Zesde B.T.W.-Richtlijn, die uiterlijk op 1
januari 1978 in de Belgische wetgeving moest zijn omgezet, kan eiser zich niet op
bedoelde wijziging beroepen om de invoeging van het woord ‘specifieke’ beperkend te
interpreteren als een uitbreiding van de aftrekbeperking van 50 % ten overstaan van de
interpretatie die hij zelf van de wettelijke bepaling had gegeven in de Aanschrijving nr. 73
van 11 juli 1972.
10. Het bestreden arrest stelt ter zake vast dat:
- verweerster concessiehouder is van BMW Belgium en over een vloot wagens beschikt
die specifiek bestemd is om te worden verhuurd;
- eiser en verweerster het erover eens zijn dat de bedoelde wagens bestemd zijn voor de
verhuur aan een specifieke doelgroep;
- verweerster geregeld verhuringen realiseert (gaande van 260 tot 340 verhuringen per
jaar);
- verweerster voor deze verhuringen een vaste organisatie heeft met voorgedrukte
standaardcontracten, vaste tarieven en een aparte facturatie;
- verweerster voor deze verhuurdienst reclame maakt door middel van een paneel in
haar garage en aldus het bestaan van deze activiteit ter kennis brengt van de doelgroep.
Op grond van die vaststellingen konden de appelrechters naar recht oordelen dat
“verweerster een specifieke economische activiteit uitoefent die bestaat in het verhuren
van automobielen”, en aldus voldoet aan de vereisten gesteld in artikel 45, §2, tweede lid,
a), van het B.T.W.-Wetboek.
Het middel kan dan ook niet worden aangenomen.
Besluit: VERWERPING.
ARREST

(A.R. C.04.0107.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 13 november 2003 gewezen
door het Hof van Beroep te Antwerpen.
Raadsheer Ghislain Londers heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II. FEITEN
De feiten kunnen op grond van het bestreden arrest als volgt worden omschreven.
De verweerster is concessiehouder van BMW Belgium en beschikt over een
aantal wagens om deze te verhuren.
Zij trekt de BTW in verband met haar activiteit bestaande in de verhuur van
auto's volledig af.
Naar aanleiding van een controle door de administratie der BTW, registratie en
domeinen werd op 2 december 1999 een proces-verbaal opgesteld, waarin werd
vermeld dat de verweerster een bedrag van 35.275,25 euro (1.423.000 frank) aan
BTW, 3.520,09 euro (142.000 frank) aan boete en intrest verschuldigd was. Volgens de eiser mag de verweerster de BTW betreffende deze wagens slechts tot
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beloop van 50 pct. aftrekken.
III. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 45, §1 en §2, van het wetboek van de belasting over de toegevoegde
waarde (hierna Wb. B.T.W.) zoals van kracht tijdens de periode van 1 januari
1995 tot 31 december 1997.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest verklaart het hoger beroep van de eiser ongegrond, bevestigt het vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen van 5 juni
2002, en verwijst de eiser in de kosten.
Het bevestigde vonnis "verklaart de vordering, door de verweerster ingeleid bij
dagvaarding betekend op 15 mei 2001 toelaatbaar en als volgt gegrond: zegt
voor recht dat (de verweerster) een bedrag van 35.275,25 euro als BTW, een bedrag van 3.520,09 euro als geldboete meer de intresten aan 0,8 pct. per maand
vanaf 21 januari 1998 niet verschuldigd is.
Veroordeelt (de eiser) tot de kosten van het geding".
Deze uitspraak wordt door de eerste rechter gemotiveerd met de volgende
overwegingen:
"Krachtens artikel 45, §2, eerste lid, van het wetboek van BTW mag ten aanzien van de levering, de invoer en de intracommunautaire verwervingen van automobielen voor personenvervoer, daaronder begrepen de voertuigen die zowel
voor personenvervoer als voor goederenvervoer kunnen dienen, en ten aanzien
van goederen en diensten met betrekking tot die voertuigen, de aftrek in geen geval hoger zijn dan 50 pct. van de betaalde belasting.
Krachtens artikel 45, §2, tweede lid, a), van het wetboek van BTW is de beperking van 50 pct. echter niet van toepassing ten aanzien van voertuigen die bestemd zijn om te worden verkocht of verhuurd door een belastingplichtige die
een specifieke economische activiteit uitoefent die bestaat in de verkoop of verhuur van automobielen.
Opdat de uitzondering van art. 45, §2, tweede lid, a), van het wetboek van
BTW van toepassing zou zijn, is aldus vereist dat:
- de voertuigen bestemd zijn om te worden verkocht of verhuurd,
- door een belastingplichtige,
- die een specifieke economische activiteit uitoefent die bestaat in de verkoop
of verhuur van automobielen.
Het wordt niet betwist dat de voertuigen bestemd zijn om te worden verkocht
of verhuurd door (de verweerster), waarvan niet betwist wordt dat zij een belastingplichtige is. ln casu zijn de voertuigen bestemd om te worden verhuurd door
(de verweerster).
Het wordt evenmin betwist dat (de verweerster) een specifieke economische
activiteit uitoefent die bestaat in de verkoop van automobielen.
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Aangezien (de verweerster) een specifieke economische activiteit uitoefent die
bestaat in de verkoop van automobielen volstaat dit - volgens (de verweerster) opdat zij recht heeft op de volledige aftrek van BTW met betrekking tot de voertuigen die bestemd zijn om te worden verhuurd.
Uit de bepalingen van artikel 45, §2, tweede lid, a), van het wetboek van BTW
volgt ontegensprekelijk dat:
- enerzijds de zinsnede 'bestemd om te worden verkocht' dient te worden samen gelezen met de zinsnede 'door een belastingplichtige die een specifieke economische activiteit uitoefent die bestaat in de verkoop van automobielen';
- anderzijds de zinsnede 'bestemd om te worden verhuurd' dient te worden samen gelezen met de zinsnede 'door een belastingplichtige die een specifieke economische activiteit uitoefent die bestaat in de verhuur van automobielen'.
De specifieke economische activiteit van (de verweerster), die bestaat in de
verkoop van automobielen, volstaat dan ook geenszins opdat zij recht zou hebben op de volledige aftrek van BTW met betrekking tot de voertuigen die bestemd zijn om te worden verhuurd.
Bijgevolg heeft (de verweerster) slechts recht op de volledige aftrek van BTW
met betrekking tot de voertuigen die bestemd zijn om te worden verhuurd, indien
zij een specifieke economische activiteit uitoefent die bestaat in de verhuur van
automobielen.
Het staat vast dat:
- (de verweerster) geregeld automobielen verhuurde,
- er voor de verhuring een vaste organisatie was (onder meer vaste huurtarieven en facturatie van deze dienst), reclame naar buiten werd gemaakt in de garage waar de terbeschikkingstelling, tegen betaling, van een vervangwagen vermeld stond op een plakkaat, (de verweerster) voor de verhuring BTW aanrekende aan haar huurders.
Hieruit volgt ontegensprekelijk dat (de verweerster) een specifieke economische activiteit uitoefent die bestaat in de verhuur van automobielen.
De verhuuractiviteit van (de verweerster) verliest geenszins haar karakter van
'specifieke economische activiteit' in de zin van artikel 45, §2, tweede lid, a), van
het wetboek van BTW omdat:
- (de verweerster) niet aan iedereen zou verhuren, doch slechts aan een beperkte doelgroep, namelijk aan klanten die hun wagen binnenbrachten voor onderhoud of herstelling of die in afwachting waren van de levering van hun nieuwe
wagen.
- (de verweerster) als verhuurder van automobielen geen reclame zou gemaakt
hebben naar het publiek in het algemeen.
Bijgevolg is het bewezen dat (de verweerster) een specifieke economische activiteit uitoefent die bestaat in de verhuur van automobielen zodat zij recht heeft
op de volledige aftrek van BTW met betrekking tot de voertuigen die bestemd
zijn om te worden verhuurd".
Tot verantwoording van de uitspraak in hoger beroep worden door de appel-
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rechter aan de overwegingen van de eerste rechter nog de volgende beschouwingen toegevoegd:
"2.1. De uitzondering die artikel 45, §2, BTW-Wetboek op het in artikel 45,
§1, BTW-Wetboek vastgelegde beginsel van de aftrek van de belasting op goederen en diensten die voor het verrichten van belaste handelingen worden gebruikt, geldt niet 'a) op voertuigen bestemd om te worden verkocht of te worden
verhuurd door een belastingplichtige die een specifieke economische activiteit
uitoefent die bestaat in de verkoop of de verhuur van automobielen'.
2.2. Zoals de eerste rechter het reeds deed, maakt het hof (van beroep) volgende vaststellingen:
- NV Centrauto beschikt over een vloot wagens, die specifiek bestemd is om te
worden verhuurd. Er bestaat betwisting over de bepaling van de doelgroep. De
Belgische Staat argumenteert dat NV Centrauto 'tegen betaling, vervangwagens
ter beschikking (stelt)' - wat overeenstemt met 'verhuring' - 'van haar klanten die
hun eigen voertuig binnenbrengen voor onderhoud en/of herstelling of die in afwachting zijn van de levering van een besteld voertuig', waarop NV Centrauto
repliceert 'concluante sluit evenwel andere categorieën geenszins uit en verhuurt
maar al te graag wagens aan eenieder die hiervoor in aanmerking komt', waarbij
zij echter niet uitlegt wie er buiten haar klanten, in aanmerking komt. Deze betwisting neemt niet weg dat beide partijen het erover eens zijn dat de bedoelde
wagens bestemd zijn voor de verhuur aan een specifieke doelgroep en de Belgische Staat voert niet aan dat de bedoelde wagens ook voor aan het bedrijf eigen
doeleinden (eigen gebruik of gebruik door personeelsleden) zouden worden gebruikt.
- NV Centrauto realiseert geregeld verhuringen. De door NV Centrauto opgegeven cijfers (gaande van 260 tot 340 verhuringen per jaar) worden niet betwist.
- NV Centrauto heeft voor deze verhuringen een vaste organisatie. NV Centrauto beschikt over voorgedrukte standaardcontracten, zij hanteert vaste tarieven
en zij factureert deze verhuringen door middel van afzonderlijke facturen (los
van eventuele andere prestaties zoals verkoop of herstelling) en zij rekent daarop
BTW aan.
- NV Centrauto maakt reclame voor deze verhuurdienst. De vermelding van de
dienst 'verhuur' op het paneel in haar garage is immers een (weze het bescheiden)
vorm van publiciteit voor deze activiteit, waarvan het bestaan daarmee ter kennis
van de doelgroep wordt gebracht.
2.3. Op grond van deze elementen heeft de eerste rechter terecht beslist dat NV
Centrauto een specifieke economische activiteit uitoefent die bestaat in het verhuren van automobielen.
Anders dan de Belgische Staat voorhoudt vergt noch het begrip 'economische
activiteit', noch het begrip 'specifieke economische activiteit' dat NV Centrauto
zich m.b.t. tot de verhuringactiviteit tot het publiek in het algemeen zou richten
en dat, zoals de Belgische Staat het omschrijft, al wie een personenauto wenst te
huren daarvoor bij NV Centrauto terecht zou kunnen. Ook handelaars die zich
m.b.t. een specifiek product of dienst tot een welbepaalde doelgroep richten oefenen een specifieke economische activiteit uit en, nu uit de hoger gemaakte
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vaststellingen blijkt dat NV Centrauto zich richt tot een welbepaalde doelgroep
aan wie zij verhuurt op een daartoe commerciële georganiseerde wijze, beantwoordt zij voor dit activiteit aan het in art. 45, §2, a), BTW-Wetboek gestelde.
Ten overvloede voegt het hof (van beroep) hieraan toe dat reeds in aanschrijving nr. 73 dd. 11.07.1972 de administratie de toen geldende tekst van art. 45,
§2, a), BTW-Wetboek (toen luidend: 'a) op voertuigen bestemd om te worden
verkocht of verhuurd door een belastingplichtige die een beroepswerkzaamheid
uitoefent die bestaat in de verkoop of de verhuur van automobielen) beschouwde
als slaande op 'ondernemingen van wie de specifieke economische beroepswerkzaamheid bestaat in de verkoop van automobielen of de verhuur van automobielen' en dit specifiek karakter uitlegde door erop te wijzen dat op deze bepaling
geen beroep kon worden gedaan 'door ondernemingen die, zonder er hun beroep
van te maken, af en toe automobielen verkopen... of af en toe automobielen verhuren'.
Deze toelichting van de administratie is logisch en strookt zowel met de toen
als met de nu geldende tekst (waarbij wordt opgemerkt dat de Belgische Staat
uiteenzet dat met de wet van 28.12.1992 geen verstrenging van de aftrekvoorwaarden werd beoogd): voor een handelaar die over een ruim wagenpark beschikt en uit dien hoofde af en toe een wagen verkoopt zal dat wellicht een economische activiteit zijn, echter zonder dat hij daardoor een specifieke economische activiteit van verkoop van automobielen uitoefent. NV Centrauto daarentegen heeft wel een specifieke economische activiteit van verhuring.
Het vastgestelde kenmerk van specifieke economische activiteit wordt evenmin beïnvloed door het feit dat de verkoop ruimschoots de hoofdactiviteit van
NV Centrauto vormt, waarbij de verhuring slechts een aanvullende activiteit is,
allicht ontwikkeld om aan haar cliënteel een complementaire dienst te kunnen
bieden en waarvan de rendabiliteit moet worden beoordeeld in het geheel van
haar commerciële activiteit".
Grieven
In toepassing van artikel 45, §1, BTW-Wetboek mag de belastingplichtige, van
de belasting die hij aan de schatkist verschuldigd is ter zake van de door hem
verrichte leveringen en diensten, de belasting in aftrek brengen van de aan hem
geleverde goederen en verleende diensten en van de door hem ingevoerde goederen, voor zover hij die goederen en diensten gebruikt voor het verrichten van
handelingen onderworpen aan de belasting (andere gevallen hier niet relevant).
Van de volledige aftrek van de op aankopen en diensten gekweten belasting
wordt afgeweken, in toepassing van artikel 45, §2, eerste lid, BTW-Wetboek,
voor de belasting geheven op de levering, invoer of intracommunautaire verwerving van automobielen voor personenvervoer. In die gevallen kan de aftrek van
belasting niet hoger zijn dan 50 pct. van de betaalde belasting.
Deze beperking is evenwel, krachtens het tweede lid van vermeld artikel 45,
§2, niet toepasselijk op voertuigen bestemd om te worden verkocht of te worden
verhuurd door een belastingplichtige die een specifieke economische activiteit
uitoefent die bestaat in de verkoop of de verhuur van automobielen.
De terzake toepasselijke tekst, waarin voorheen de bedrijven vermeld werden
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"die een beroepswerkzaamheid uitoefenen" die bestaat in de verkoop of de verhuur van automobielen, werd bij K.B. nr. 13 van 29 december 1992 gewijzigd
om te verwijzen naar de bedrijven "die een specifieke activiteit uitoefenen" met
het genoemde voorwerp. Met deze nieuwe formulering wordt er de nadruk op
gelegd dat het voordeel van de volledige aftrek enkel toegestaan is voor bedrijven die voor autoverhuur zijn ingericht en deze dienst aan het publiek aanbieden.
Het moet gaan over ondernemingen die zich naar buiten uit voorstellen als verhuurders van auto's, en deze dienst aan het publiek aanbieden op zulke wijze dat
al wie een auto wenst te huren daarvoor bij de betrokken onderneming terecht
kan.
Daardoor wordt het voordeel van de volledige aftrek niet toegestaan voor bedrijven die occasioneel, of voor een beperkt cliënteel, bepaalde voertuigen in
huur geven. Dit voordeel geldt alleen voor de eigenlijke autoverhuurondernemingen in de volle betekenis.
Om de bedrijfsactiviteit van verweerster in de sector autoverhuur te kenmerken citeert de bodemrechter verweersters stelling, dat zij (buiten haar cliënten die
tijdelijk tijdens een onderhoud of herstelling of in afwachting van een besteld
voertuig een auto in huur nemen) andere categorieën afnemers geenszins uitsluit.
Daarbij merkt hij ook op dat de verweerster "echter niet uitlegt wie er buiten haar
klanten, in aanmerking komt", en stelt hij tenslotte vast dat "de bedoelde wagens
bestemd zijn voor de verhuur aan een specifieke doelgroep" (arrest, nr. 2.2, blz.
3-4).
De andere feitelijke gegevens, die door de bodemrechter worden aangehaald,
geven geen blijk van een meer uitgebreide activiteit van de verweerster in de verhuursector.
De in het arrest vermelde publiciteit is beperkt tot een paneel in de garage (arrest, blz. 4, vierde alinea). Van publiciteit naar buiten uit is er geen sprake.
Tot samenvatting van de bestaande feitelijke gegevens wordt in het arrest gesteld dat de verhuring, voor de verweerster, "slechts een aanvullende activiteit is,
allicht ontwikkeld om aan haar cliënteel een complementaire dienst te kunnen
bieden" (arrest, blz. 5, onderaan).
Uit deze door de bodemrechter vastgestelde feiten kan wel aangenomen worden dat verweerster op min of meer geregelde wijze autovoertuigen aan het cliënteel van de garage verhuurt. Dat zulks dan ook een vaste organisatie onderstelt, met vaste tarieven en afzonderlijke facturen, brengt geen aanwijzing van
een activiteit buiten de aangeduide doelgroep. Deze vaststellingen laten niet toe
te besluiten dat de verweerster een autoverhuurbedrijf exploiteert, dat zich tot het
publiek in het algemeen richt.
Een interpretatie van de wet, volgens welke occasionele verhuringen aan een
beperkte doelgroep, zoals omschreven, zou volstaan om aan te nemen dat de betrokken belastingplichtige een "specifieke activiteit" van autoverhuur uitoefent,
is met de betekenis van de tekst en met de wil van de wetgever onverenigbaar.
Besluit
Door uit de omschreven feitelijke toestand af te leiden dat de verweerster een
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"specifieke activiteit" van autoverhuur uitoefent zoals door de wettekst vereist,
geeft het arrest aan de uitzonderingsbepaling van artikel 45, §2, tweede lid, litt.
a, een extensieve interpretatie die de beperkende betekenis van dit wettelijke begrip miskent, daardoor de aanhef van het middel aangeduide wetsbepalingen
schendt.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1. Krachtens artikel 45, §1, 1°, van het BTW-Wetboek, mag de belastingplichtige op de belasting die hij verschuldigd is, in aftrek brengen de belasting geheven van de aan hem geleverde goederen en verleende diensten, van de door hem
ingevoerde goederen en de door hem verrichte intercommunautaire verwervingen van goederen, in de mate dat hij die goederen en diensten gebruikt voor het
verrichten van belaste handelingen.
Krachtens artikel 45, §2, eerste lid, van het BTW-Wetboek, mag ten aanzien
van de levering, de invoer en de intracommunautaire verwerving van automobielen voor personenvervoer, daaronder begrepen de voertuigen die zowel voor personenvervoer als voor goederenvervoer kunnen dienen, en ten aanzien van goederen en diensten met betrekking tot die voertuigen, de aftrek in geen geval hoger zijn dan 50 procent van de betaalde belasting.
Krachtens artikel 45, §2, tweede lid, sub a, van het BTW-Wetboek, in de lezing voor de wijziging bij wet van 27 december 2005, is deze beperking niet van
toepassing op voertuigen bestemd om te worden verkocht of te worden verhuurd
door een belastingplichtige die een specifieke economische activiteit uitoefent
die bestaat in de verkoop of de verhuur van automobielen.
2. Uit die bepalingen volgt dat met een specifieke economische activiteit die
bestaat in de verhuur van autovoertuigen bedoeld wordt, een naar het publiek gerichte niet-toevallige activiteit van verhuur van autovoertuigen.
Hierbij is niet vereist dat die activiteit de enige of belangrijkste activiteit zou
zijn noch dat het aanbod zou gedaan worden aan een onbegrensde clientèle.
3. Het middel dat aanvoert dat het voordeel van de volledige aftrek niet toegestaan is voor bedrijven die voor een beperkte clientèle een voertuig in huur geven
en alleen geldt voor "autoverhuurondernemingen in volle betekenis" die de verhuur van autovoertuigen als hoofdactiviteit hebben, faalt naar recht.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
19 januari 2007 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever: de h. Londers – Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Claeys Boúúaert en W. Huber, Antwerpen.
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1° KAMER - 19 januari 2007

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTBELASTINGEN - VLAAMS GEWEST LEEGSTANDHEFFING - AANSLAGBILJET - VERPLICHTE VERMELDINGEN - BEREKENINGSWIJZE VAN DE
HEFFING - DRAAGWIJDTE
De verplichte vermelding van de berekeningswijze in het aanslagbiljet van de
leegstandheffing is er op gericht de belastingplichtige volledig in te lichten en hem in
staat te stellen zijn rechten te verdedigen door de aanslag concreet en gericht te
betwisten; hieruit volgt dat het aanslagbiljet, naast onder meer de belastbare grondslag,
melding moet maken van de concrete gegevens en parameters aan de hand waarvan de
verschuldigde leegstandheffing in concreto werd berekend; dit impliceert dat het niet
volstaat dat er in het aanslagbiljet wordt aangegeven op grond van welk kadastraal
inkomen de heffing wordt opgelegd zonder vermelding hoe op grond hiervan de
leegstandheffing wordt berekend. (Art. 39, §1, vierde lid, Decr. Vl. Parlement 22 dec.
1995)
(VLAAMS GEWEST T. STRACO nv)

ARREST

(A.R. F.05.0007.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 9 maart 2004 gewezen door
het Hof van Beroep te Gent.
Raadsheer Ghislain Londers heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 39, §1, vierde lid, decreet van 22 december 1995 houdende bepalingen
tot begeleiding van de begroting 1996, B.S. 30 december 1995.
Deze bepaling luidt als volgt:
"Het aanslagbiljet dat de belastingplichtige ontvangt, vermeldt op straffe van
nietigheid het aanslagjaar, de grondslag van de heffing, het te betalen bedrag, de
berekeningswijze, het tijdstip van betaling en de formaliteiten die daarbij moeten
worden nageleefd".
Grieven
Het Hof van Beroep te Gent, 5de Kamer, schendt deze bepaling in zijn arrest
dd. 9 maart 2004, aangezien het hof het aanslagbiljet nietig verklaart omdat het
aanslagbiljet strijdig zou zijn met voormelde bepaling.
Het hof wijst terzake:
"De eerste rechter ging op deze vordering niet in omdat de berekeningswijze
uitvoerig beschreven wordt op de achterkant van het aanslagbiljet, waarbij bovendien werd beschreven wat er in abstracto onder grondslag moest worden begrepen.
Anderzijds werd de heropening van de debatten bevolen omdat de rechtbank
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niet kon nagaan of bij de berekening van de bestreden heffing op een correcte
wijze rekening werd gehouden met de bepalingen van artikel 36, §2, van het decreet van 22 december 1995 nu de gegevens van de beheerder van de inventaris
m.b.t. de exacte oppervlakte van de woning die in de inventaris is opgenomen en
de exacte totale oppervlakte van de gebouwen en/of woningen die zich op het kadastrale perceel bevinden niet voorlagen. Deze beslissing tot heropening van de
debatten betreft duidelijk een vraag naar de berekeningswijze. Beide motieven
zijn onderling tegenstrijdig.
Het is pas bij de behandeling door de gemachtigde ambtenaar voor de Vlaamse
Regering dat op een duidelijke manier werd uiteengezet op welke manier de verhouding van de belaste woning tot het geheel van het belaste pand werd bepaald,
hoe groot het kadastraal inkomen is en met welke indexcoëfficiënt het kadastraal
inkomen werd vermenigvuldigd om op die manier het bedrag van de verschuldigde heffing te berekenen.
Bij toepassing van artikel 39, §1, in fine van het decreet van 22 december 1995
moet het aanslagbiljet op straffe van nietigheid de belastbare grondslag en de berekeningswijze vermelden.
Vanaf het ogenblik van het vestigen van de aanslag moet de belastingplichtige
de mogelijkheid hebben zijn of haar verweer voor te dragen. De niet-vermelding
van de berekeningswijze maakt het aanslagbiljet nietig (artikel 39, §1, decreet 22
december 1995)."
Aldus geeft het hof een volkomen verkeerde uitleg aan artikel 39, §1, lid 4,
van het decreet van 22 december 1995.
Het hof verliest uit het oog dat onder artikel 39, §1, lid 4, wordt aangegeven
welke vermeldingen het aanslagbiljet dient te bevatten. Daarbij geeft het hof een
verkeerde uitleg aan de diverse termen van artikel 39, §1, lid 4.
De bij dit lid opgelegde verplichtingen strekken er dus toe dat de belastingplichtige kennis kan nemen van diverse gegevens. Aldus kan de belastingplichtige kennis nemen van het aanslagjaar, de grondslag van de heffing, het te betalen
bedrag, de berekeningswijze, het tijdstip van betaling en de formaliteiten die
moeten worden nageleefd. Daarbij wordt volledig ten onrechte het onderscheid
uit het oog verloren tussen het weergeven van de verplichte vermeldingen enerzijds, de vraag of hetgeen, krachtens de verplichting, vermeld werd, ook correct
is. Aldus wordt er een volkomen verkeerde uitleg gegeven aan artikel 39, §1, lid
4, zowel wat de ratio van dit artikel betreft als wat de letter van het voorschrift
betreft.
De ratio van artikel 39, §1, lid 4, is dat de belastingplichtige zelf de nodige gegevens bekomt, aan de hand waarvan hij zijn verweer desgevallend kan opbouwen. Dit werd overigens terecht onderkend door het hof, in de laatste considerans. Bovendien kaderde huidig de verweerster in cassatie deze verplichting in
de wet van 29 juli 1991 houdende uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen.
De weergave van de verplichte vermeldingen kan gebeuren op een wijze dat
hetgeen vermeld wordt, materialiter betwist wordt en eventueel niet correct
wordt bevonden. Het feit dat de weergegeven vermeldingen materialiter niet cor-

118

HOF VAN CASSATIE

19.1.07 - Nr. 30

rect zouden zijn, impliceert echter niet dat de verplichte vermeldingen niet zouden vermeld zijn. Integendeel, de verplichting van de vermelding strekt er precies toe dat de belastingplichtige met meer kennis van zaken zal kunnen nagaan
of hetgeen vermeld wordt, al dan niet correct is.
De verplichte vermeldingen strekken er toe de fiscale procedure transparanter
te maken. De beoogde transparantie moet het de belastingplichtige des te beter
mogelijk maken na te gaan of de gegevens waarop de aanslag is gegrond, al dan
niet correct zijn.
Ten onrechte verwart het hof het formele aspect met het materiële aspect ten
onrechte verwart het hof de beoogde en bekomen transparantie, met hetgeen
dankzij deze transparantie kan ontwaard worden.
Aldus onderkent het hof volkomen ten onrechte een tegenstrijdigheid in de
motivering van het vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brugge.
Precies omdat het KI dat in rekening werd gebracht, op het aanslagbiljet was
vermeld, kon er een vraag gesteld worden naar de correctheid van dit KI.
Of het vermelde KI, dat overeenkomstig de verplichting wel degelijk was vermeld op het aanslagbiljet, beantwoordde aan de realiteit, zoals bepaald door artikel 36 van het decreet, bleek niet naar behoren uit het voorgelegde administratieve dossier. Maar precies het feit dat een en ander niet naar behoren werd vastgelegd, kon als rechtsfeit in vraag worden gesteld, omdat de belastingplichtige en
verder de rechter aan de hand van de verplichte vermelding wist op welk KI er
een berekening werd doorgevoerd.
Bijaldien heeft het hof dus een volkomen verkeerde uitleg gegeven aan de verplichting de berekeningswijze te vermelden op het aanslagbiljet en aan de verplichting om de grondslag van de heffingen te vermelden. Het hof heeft volkomen verkeerdelijk gewezen dat in geval een verplichte vermelding bij nader inzien geen materiële grondslag in het dossier zou vinden, deze inhoudelijk niet
correct bevonden vermelding niet als een vermelding in de zin van artikel 39, §1,
vierde lid, zou kunnen aanzien worden.
Bovendien wordt artikel 39, §1, lid 4, op een tweede wijze verkeerd uitgelegd,
omdat het hof er klaarblijkelijk van uitgaat dat de berekeningswijze van de berekeningswijze al evenzeer zou moeten geëxpliciteerd worden. Er is aangegeven
krachtens welk KI er een heffing werd opgelegd en er valt niet uit artikel 39, §1,
lid 4, af te leiden dat vervolgens ook nog eens zou moeten uitgelegd worden hoe
het overeenkomstig artikel 39, §1, lid 4, te vermelden KI, verder zou berekend
zijn. De vermelding van de berekeningswijze en de vermelding van de grondslag, strekken er toe de belastingplichtige het mogelijk te maken na te gaan of de
correcte grondslag is vermeld en of er verder correct is berekend. Meer vermeldingen zijn niet verplicht. En er valt ook niet in te zien hoe er zou kunnen verwacht worden dat in het aanslagbiljet reeds zou geanticipeerd worden, via een
uitleg over berekening van de berekening, op wettigheidskritiek die de belastingplichtige desgevallend zou kunnen formuleren.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
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1. Artikel 39, §1, vierde lid, van het decreet van 22 december 1995 houdende
bepalingen tot begeleiding van de begroting 1996 bepaalt dat het aanslagbiljet
dat de belastingplichtige ontvangt, op straffe van nietigheid, het aanslagjaar, de
grondslag van de heffing, het te betalen bedrag, de berekeningswijze, het tijdstip
van betaling en de formaliteiten die daarbij moeten worden nageleefd, vermeldt.
2. De verplichte vermelding van de berekeningswijze is er op gericht de belastingplichtige volledig in te lichten en hem in staat te stellen zijn rechten te verdedigen door de aanslag concreet en gericht te betwisten.
Hieruit volgt, enerzijds, dat die verplichting niet louter formeel is, en, anderzijds, dat de onjuistheid van een of meer elementen van de berekeningswijze niet
gelijk te stellen is met het ontbreken van de vermelding van de berekeningswijze.
Het aanslagbiljet moet, naast onder meer de belastbare grondslag, melding maken van de concrete gegevens en parameters aan de hand waarvan de verschuldigde leegstandheffing in concreto werd berekend.
Dit impliceert dat het niet volstaat dat er in het aanslagbiljet wordt aangegeven
op grond van welk kadastraal inkomen de heffing wordt opgelegd zonder vermelding hoe op grond hiervan de leegstandsheffing wordt berekend.
3. In zoverre het middel uitgaat van een andere opvatting, faalt het naar recht.
4. De appelrechters stellen vast: "Het is pas bij de behandeling door de gemachtigd ambtenaar voor de Vlaamse regering dat op een duidelijke manier
werd uiteengezet op welke manier de verhouding van de belaste woning tot het
geheel van het belaste pand werd bepaald, hoe groot het kadastraal inkomen is en
met welke indexcoëfficiënt het kadastraal inkomen werd vermenigvuldigd om op
die manier het bedrag van de verschuldigde heffing te berekenen".
Vervolgens oordelen zij dat "de niet-vermelding van de berekeningswijze het
aanslagbiljet nietig maakt".
5. Aldus laten de appelrechters, anders dan het middel voorhoudt, hun beslissing niet steunen op een fout of vergissing in de vermelde berekeningswijze,
maar wel op een gebrek aan vermelding van de berekeningswijze.
Het middel berust in zoverre op een onjuiste lezing van het arrest en mist derhalve feitelijke grondslag.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
19 januari 2007 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever: de h. Londers – Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal – Advocaat: mr. van Eeckhoutte.
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1° KAMER - 19 januari 2007

GEMEENTE-, PROVINCIE- EN PLAATSELIJKE BELASTINGEN —
GEMEENTEBELASTINGEN - BELASTINGREGLEMENT OP NIET-BEBOUWDE GRONDEN - NIETBEBOUWDE GROND - BEGRIP
Uit de bepaling in een op grond van artikel 143, §1, 2°, van het Decr. Vl. Parl. van 18 mei
1999 getroffen gemeentelijk belastingreglement op niet-bebouwde gronden, dat de
vaststelling van het aantal niet-bebouwde gronden gebeurt volgens de criteria
gehanteerd door de diensten van het kadaster volgt dat een perceel dat volgens die
criteria als bebouwd wordt gerekend, voor de toepassing van het belastingreglement niet
als niet-bebouwd kan aangezien worden onder voorwendsel dat de opgerichte
bouwwerken niet zouden beantwoorden aan de criteria vervat in een andere bepaling
van dat reglement. (Art. 143, §1, 2°, Decr. Vl. Parlement 18 mei 1999)
(GEMEENTE WILLEBROEK T. L. e.a.)

ARREST

(A.R. F.05.0008.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 19 oktober 2004 gewezen
door het Hof van Beroep te Antwerpen.
Raadsheer Ghislain Londers heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 143, §1, 2°, van het Decreet van het Vlaams Parlement van 18 mei
1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening;
- de artikelen 5 en 6 van het besluit van de gemeenteraad van Willebroek van
19 december 2000 betreffende belasting op de niet-bebouwde gronden, gelegen
in gebieden bestemd voor wonen en industrie volgens het plannenregister en palende aan een openbare weg die voldoende is uitgerust.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest doet de beslissing van het college van burgemeester en
schepenen van de gemeente Willebroek van 23 december 2002 teniet, het zegt
voor recht dat de belasting op onbebouwd perceel door de eiseres lastens de verweerders gevestigd volgens aanslagbiljet van 11 juni 2002 onder kohierartikel
00315 (1346) voor het aanslagjaar 2001 en dienstjaar 2002 ten onrechte werd gevestigd en het veroordeelt de eiseres om aan de verweerders de som van 247,89
euro te betalen, op de volgende gronden:
De betwisting betreft de toepassing van het gemeentelijk belastingreglement
op de niet-bebouwde gronden en met name de vraag of het perceel van de verweerders aan de Vaartstraat te Willebroek al dan niet een bebouwde grond is.
Het wordt niet betwist dat op het kwestieuze perceel zes garages staan. Volgens de eiseres betreft het evenwel een niet-bebouwde grond en dient bij het be-
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palen van het bebouwd of onbebouwd karakter van een perceel grond een onderscheid gemaakt te worden al naargelang de toepasselijke fiscale wetgeving. De
eerste rechter stelt dat een perceel grond niet tegelijk bebouwd en onbebouwd
kan zijn. Op het kwestieuze perceel zijn zes garages opgericht, wat volgens de
eerste rechter bebouwing impliceert. Tevens verwijst de eerste rechter naar het
feit dat verweerders in de onroerende voorheffing jaarlijks worden aangeslagen
voor dit perceel als zijnde "bebouwde goederen".
Uit de voorliggende stukken blijkt dat het kwestieus perceel volgens het kadaster beschouwd wordt als `bebouwde goederen' en als dusdanig belast wordt in de
onroerende voorheffing en dat het grootste gedeelte van deze onroerende voorheffing (ruim 80 %) aan de eiseres toekomt.
Volgens artikel 6 van het belastingreglement gebeurt de vaststelling van het
aantal niet-bebouwde gronden volgens de criteria gehanteerd door de diensten
van het kadaster. De eiseres verwijst dan ook naar de gegevens van het kadaster.
Vermits het kwestieus perceel van verweerders kadastraal gekend is als "bebouwde goederen" dient eiseres het perceel ook voor de toepassing van het belastingreglement als een bebouwde grond te aanzien en kan zij derhalve voor dit
perceel geen belasting heffen op grond van het belastingreglement van 19 december 2000.
Grieven
Eerste onderdeel
De gemeenten kunnen krachtens artikel 143, §1, 2°, van het Decreet van het
Vlaams Parlement van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke
ordening een jaarlijkse belasting heffen op de niet-bebouwde gronden, gelegen in
gebieden bestemd voor wonen en industrie volgens het plannenregister en palend
aan een openbare weg die voldoende is uitgerust.
Krachtens dit artikel heeft de gemeenteraad van Willebroek bij besluit van 19
december 2000 voor het aanslagjaar 2001 een jaarlijkse rechtstreekse belasting
geheven op de niet-bebouwde gronden, gelegen in gebieden bestemd voor wonen
en industrie volgens het plannenregister en palende aan een openbare weg die
voldoende is uitgerust (zie het bij deze voorziening gevoegde stuk nr. 1).
Volgens het artikel 5 van het besluit van de gemeenteraad van Willebroek van
19 december 2000 worden als "bebouwde gronden" beschouwd de gronden bebouwd met bouwwerken die thuishoren in de woonzone of in de industriezone
alsmede deze waarop ingevolge een verleende bouwvergunning de bouwwerken
werden aangevat op 1 januari van het dienstjaar waarop de belasting slaat en in
de loop van het belastingjaar een normale afwerking kennen. Belastingontheffing
zal verleend worden aan de belastingplichtige die, alhoewel op 1 januari van het
belastingjaar de bedoelde werken niet aangevat hebbende, het bewijs overlegt dat
hij in de loop van het belastingjaar op de belastbare grond bouwwerken bestemd
voor bewoning onder dak heeft gebracht.
De belasting ingevoerd krachtens artikel 143, §1, 2°, van het Decreet van het
Vlaams Parlement van 18 mei 1999 is inderdaad bestemd ter ondersteuning van
het gemeentelijk grondbeleid om het bewoonbaar maken of bebouwen van per-
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celen die daartoe bestemd zijn te stimuleren en om de grondspeculatie tegen te
gaan zodat onder "bouwwerken" elke constructie dient verstaan die bestemd is
voor bewoning en tevens om ter plaatse te blijven en zodat geen belastingontheffing kan worden verleend voor bouwwerken die niet bestemd zijn voor bewoning.
Het bestreden arrest stelt vast dat op het kwestieuze perceel van de verweerders zes garages staan.
Het bestreden arrest heeft dan ook ten onrechte beslist dat de eiseres voor het
kwestieus perceel geen belasting kan heffen op grond van het belastingreglement
van 19 december 2000 omdat het kwestieus perceel kadastraal gekend is als "bebouwde goederen" zodat het perceel ook voor de toepassing van het belastingreglement van 19 december 2000 als een bebouwde grond dient aanzien.
Een perceel waarop enkel garages opgetrokken worden, kan immers niet beschouwd worden als "bebouwde grond" in de zin van artikel 5 van het belastingreglement van 19 december 2000 vermits garages niet bestemd zijn voor bewoning in de zin van artikel 143, §1, 2°, van het Decreet van het Vlaams Parlement
van 18 mei 1999, ook al is het perceel kadastraal gekend als "bebouwd goed"
(schending van de artikelen 143, §1, 2°, van het Decreet van het Vlaams Parlement van 18 mei 1999, 5 en 6 van het besluit van de gemeenteraad van Willebroek van 19 december 2000).
Tweede onderdeel
De gemeenten kunnen krachtens artikel 143, §1, 2°, van het Decreet van het
Vlaams Parlement van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke
ordening een jaarlijkse belasting heffen op de niet-bebouwde gronden, gelegen in
gebieden bestemd voor wonen en industrie volgens het plannenregister en palend
aan een openbare weg die voldoende is uitgerust.
Krachtens dit artikel heeft de gemeenteraad van Willebroek bij besluit van 19
december 2000 voor het aanslagjaar 2001 een jaarlijkse rechtstreekse belasting
geheven op de niet-bebouwde gronden, gelegen in gebieden bestemd voor wonen
en industrie volgens het plannenregister en palende aan een openbare weg die
voldoende is uitgerust (zie het bij deze voorziening gevoegde stuk nr. 1).
In het artikel 5 van het besluit van de gemeenteraad van 19 december 2000
wordt het wettelijk begrip "bebouwde gronden" gedefinieerd.
Volgens dit artikel worden als "bebouwde gronden" beschouwd de gronden
bebouwd met bouwwerken die thuishoren in de woonzone of in de industriezone
alsmede deze waarop ingevolge een verleende bouwvergunning de bouwwerken
werden aangevat op 1 januari van het dienstjaar waarop de belasting slaat en in
de loop van het belastingjaar een normale afwerking kennen.
In het artikel 6 van het besluit van de gemeenteraad van 19 december 2000
wordt bepaald op welke wijze het "aantal" niet bebouwde gronden wordt vastgesteld. Volgens dit artikel gebeurt de vaststelling van het aantal niet-bebouwde
gronden volgens de criteria gehanteerd door de diensten van het kadaster.
Het artikel 6 van het besluit van de gemeenteraad van 19 december 2000 verwijst derhalve enkel naar de kadastrale gegevens om het "aantal" niet-bebouwde
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gronden vast te stellen.
Het bestreden arrest heeft dan ook ten onrechte beslist dat de eiseres voor het
kwestieus perceel geen belasting kan heffen op grond van het belastingreglement
van 19 december 2000 louter omdat eiseres in artikel 6 verwijst naar de gegevens
van het kadaster en omdat dit perceel kadastraal gekend is als "bebouwd goed"
vermits artikel 6 niet bepaalt wat als "bebouwde grond" wordt beschouwd en
vermits het kwestieus perceel volgens het artikel 5 van het belastingreglement
van 19 december 2000 niet als een bebouwde grond kan aanzien worden vermits
de zes garages die op het perceel staan niet bestemd zijn voor bewoning (schending van art. 143, §1, 2°, van het Decreet van het Vlaams Parlement van 18 mei
1999, 5 en 6 van het besluit van de gemeenteraad van Willebroek van 19 december 2000).
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste onderdeel
1. Overeenkomstig artikel 143, §1, 2°, van het decreet van het Vlaams Parlement van 18 mei 1999 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening, kunnen
de gemeenten, buiten de opdeciemen op de onroerende voorheffing, een jaarlijkse belasting heffen op de niet-bebouwde gronden gelegen in gebieden bestemd
voor wonen en industrie volgens het plannenregister en palend aan een openbare
weg die voldoende is uitgerust zoals bepaald in artikel 100 van hetzelfde decreet.
2. De eiseres heeft, op grond van voormelde wettelijke bepaling, op 19 december 2000 een belastingreglement goedgekeurd dat in artikel 1 bepaalt dat voor
het jaar 2001, een jaarlijkse rechtstreekse belasting wordt geheven op de niet-bebouwde gronden gelegen in gebieden bestemd voor wonen en industrie volgens
het plannenregister en palende aan een openbare weg die voldoende is uitgerust,
dit is een met duurzame materialen verharde weg voorzien van een elektriciteitsnet.
Krachtens artikel 5 van voormeld belastingreglement, worden als bebouwde
gronden beschouwd de gronden bebouwd met bouwwerken die thuishoren in de
woonzone of in een industriezone alsmede deze waarop ingevolge een verleende
bouwvergunning de bouwwerken werden aangevat op 1 januari van het dienstjaar waarop de belasting slaat, en in de loop van het belastingjaar een normale afwerking kennen.
3. Anders dan het onderdeel stelt, volgt uit die wettelijke bepalingen niet dat
een perceel alleen als een bebouwde grond kan worden aangezien wanneer er
een bouwwerk is opgetrokken dat bestemd is voor bewoning.
Het onderdeel faalt naar recht.
Tweede onderdeel
4. Artikel 6 van het belastingreglement van de eiseres bepaalt dat de vaststelling van het aantal niet-bebouwde gronden gebeurt volgens de criteria gehanteerd door de diensten van het kadaster.
5. Ingevolge die bepaling is er noodzakelijk overeenstemming tussen het aantal niet-bebouwde gronden volgens de criteria gehanteerd door de diensten van
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het kadaster en het aantal belastbare gronden.
Uit die wettelijke bepaling volgt derhalve dat een perceel dat volgens de criteria van het kadaster als bebouwd wordt gerekend, voor de toepassing van het belastingreglement niet als niet-bebouwd kan aangezien worden.
6. De appelrechters stellen vast dat het betrokken perceel volgens het kadaster
beschouwd wordt als een bebouwd goed en als dusdanig belast wordt in de onroerende voorheffing.
Zij oordelen op grond hiervan dat, overeenkomstig artikel 6 van het belastingreglement, de eiseres het perceel van de verweerders ook voor de toepassing van
het belastingreglement als een bebouwde grond moet aanzien.
7. Door aldus te oordelen verantwoorden de appelrechters hun beslissing naar
recht.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.
19 januari 2007 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever: de h. Londers – Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal – Advocaat: mr. Houtekier.

Nr. 32
1° KAMER - 19 januari 2007

1º CASSATIEBEROEP — BELASTINGZAKEN — VORMEN — TE VOEGEN
STUKKEN (BIJ CASSATIEBEROEP OF MEMORIE) - AFSCHRIFT VAN EEN
BELASTINGREGLEMENT - EENSLUIDENDE VERKLARING - ONREGELMATIGHEID - MOGELIJKHEID TOT
BETWISTING VOOR HET HOF
2º GEMEENTE-, PROVINCIE- EN PLAATSELIJKE BELASTINGEN —
GEMEENTEBELASTINGEN - VOORZIENING IN CASSATIE - BELASTINGREGLEMENT - BIJ DE
VOORZIENING GEVOEGD AFSCHRIFT - EENSLUIDENDE VERKLARING - ONREGELMATIGHEID MOGELIJKHEID TOT BETWISTING VOOR HET HOF
1º en 2º De verweerder vermag niet voor het eerst voor het Hof van cassatie te betwisten
dat de door de gemeente als eiseres overgelegde kopie van een gemeentelijk
belastingreglement niet regelmatig eensluidend werd verklaard wanneer uit de verklaring
gevoegd bij de kopie van het belastingreglement, neergelegd ter griffie van het Hof, blijkt
dat die conform is aan de aan de appelrechters voorgelegde kopie van dat reglement en
uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan blijkt dat er tussen partijen nooit
betwisting werd gevoerd omtrent de tekst van het belastingreglement. (Artt. 109 en 126,
4°, Nieuwe Gemeentewet)
(STAD ANTWERPEN T. HIMMOS nv)
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ARREST

(A.R. F.05.0033.N)

RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 8 juni 2004 gewezen door het
Hof van Beroep te Antwerpen.
Raadsheer Ghislain Londers heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
de artikelen 1 en 2 van de belastingverordening op vaste reclame-inrichtingen
en aanplakborden voor publiciteitsdoeleinden, goedgekeurd door de gemeenteraad van de eiseres in zitting van 16 februari 1998;
artikel 22 van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de
voorlichting en de bescherming van de consument;
artikel 1, 2° van de wet van 21 oktober 1992 inzake misleidende reclame van
de vrije beroepen, vóór de opheffing ervan bij wet van 2 augustus 2002;
artikel 2, 4° van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de misleidende en
vergelijkende reclame, de onrechtmatige bedingen en de op afstand gesloten
overeenkomsten inzake de vrije beroepen.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest "Verklaart het hoger beroep toelaatbaar doch ongegrond;
Bevestigt het bestreden vonnis, deels op grond van gewijzigde redenen; Verwijst
(de eiseres) in de kosten van hoger beroep, na herleiding overeenkomstig KB november 1970, begroot aan de zijde van (de verweerster) op 228,06 euro rechtsplegingsvergoeding",
na vastgesteld te hebben op pagina 2:
"(...) Dat de eerste rechter het voorwerp van de vordering, de proceduriële antecedenten alsmede de feitelijke omstandigheden die aan de taxatie ten grondslag
liggen op bondige doch overzichtelijke wijze in het bestreden vonnis heeft uiteengezet; Dat het hof deze uiteenzetting bijtreedt en hier voor hernomen houdt",
op grond van de motieven op pagina's 4-6:
"(...) dat uit de voorgebrachte gegevens blijkt dat (de eiseres) met betrekking
tot aanslagjaar 1998 ten name van (de verweerster) een aanslag in de gemeentebelasting op vaste reclame-inrichtingen en aanplakborden voor publiciteitsdoeleinden heeft ingekohierd, en zulks in toepassing van de Belastingverordening dd
16 februari 1998, geldend voor de dienstjaren 1998 tot 2000; dat deze aanslag
werd gevestigd op een pand gelegen aan de hoek Nassaustraat 1 en 3 en Amsterdamstraat 24/1 te Antwerpen, ingevolge het aanbrengen van borden met de vermelding 'HIMMOS PROJECTONTWIKKELING';
Dat (de verweerster) tot op heden voorhoudt dat door haar geen 'publiciteitsborden' werden geplaatst aan de voornoemde panden, stellende dat te dezen niet
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is aangetoond dat de vaststellingen door beëdigde stadsaangestelden werden gedaan, alsook inroept dat de eventueel geplaatste borden geen 'reclame-boodschappen' inhouden, zodat geen belasting is verschuldigd;
(...) Dat evenwel in de eerste plaats dient vastgesteld dat (de verweerster) in
haar bezwaarschrift, noch in de voor de eerste rechter voorgebrachte processtukken, betwist panelen aan de kwestieuze onroerende goederen te hebben aangebracht;
Dat dan ook (de verweerster) thans tracht voor te houden dat de aanwezigheid
van panelen onvoldoende is aangetoond, daar zulks nooit voorwerp van betwisting heeft uitgemaakt; dat deze aanwezigheid vaststaat en geen redenen aanwijsbaar zijn om (de eiseres) toe te laten door alle middelen van recht dit feit te bewijzen;
(...) Dat evenwel (de verweerster) nadrukkelijk betwist 'reclame' te voeren
door aanbrenging van de kwestieuze panelen;
Dat de lezing van de belastingverordening uitwijst dat enkel wordt uitgelegd
wat onder 'vaste reclame-inrichting' en 'aanplakbord' dient verstaan, doch geen
toelichting verstrekt nopens het begrip 'reclame';
Dat ook (de eiseres) dit toegeeft en terzake verwijst naar art. 22 van de Wet op
de Handelspraktijken d.d. 14 juli 1991 en naar art. 1, 2°, van de Wet van 21 oktober 1992 in zake misleidende reclame van de vrije beroepen;
(...) Dat uit de bepalingen van de voornoemde wetten als 'reclame' wordt beschouwd elke mededeling die rechtstreeks of onrechtstreeks ten doel heeft de
verkoop en/of de afzet van producten, goederen of diensten te bevorderen;
Dat in casu (de verweerster) door de vermelding 'HIMMOS PROJECTONTWIKKELAAR' enkel haar activiteiten kenbaar maakt, doch zich geenszins tot
het publiek richt met oog op verkoop of afzet van haar producten; dat immers
'projectontwikkeling' een eigen activiteit betreft, die op zichzelf enkel het promoten van eigen activiteiten betreft en geenszins bedoeld is om verkoop of afzet van
een product aan te prijzen;
Dat dan ook de door (de verweerster) aangebrachte borden geen
'reclame'-boodschappen in de zin van voornoemde wetten bevatten, daar zij
geenszins tot doel hebben verkoop of afzet van producten na te streven;
(...) Dat, rekening houdende met de hierboven gedane vaststellingen, de betwiste aanslag onterecht werd gevestigd, de bestreden beslissing op onjuiste
gronden werd getroffen, en het bestreden vonnis dient te worden bevestigd weze
het op deels gewijzigde gronden;
Dat derhalve het hoger beroep van (de eiseres) ongegrond is, en zij in de kosten zoals hierna begroot dient verwezen; dat de vordering minder bedraagt dan
100.000 BEF, zodat de rechtsplegingsvergoeding dient herleid".
Grieven
De belastingverordening op vaste reclame-inrichtingen en aanplakborden voor
publiciteitsdoeleinden, goedgekeurd door de gemeenteraad van de eiseres op 16
februari 1998 bepaalt:
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"Artikel 1. - Er wordt voor de dienstjaren 1998 tot en met 2000 een jaarlijkse
belasting gevestigd op de vaste reclame-inrichtingen en aanplakborden voor publiciteitsdoeleinden.
Artikel 2. a. Onder vaste reclame-inrichting wordt verstaan: elke drager in onverschillig
welk materiaal (zoals vlaggen, spandoeken en dergelijke, deze opsomming is
niet limitatief), waarop reclame kan worden aangebracht door aanplakking, vasthechting, schildering of door elk ander middel, en geplaatst langs de openbare
weg of op een plaats in openlucht die zichtbaar is vanaf de openbare weg en voor
zover deze niet vallen onder de belasting op het maken van reclame op de openbare weg.
b. Onder aanplakbord wordt verstaan: elke constructie in onverschillig welk
materiaal, geplaatst langs de openbare weg of op een plaats in openlucht die
zichtbaar is vanaf de openbare weg, waarop reclame wordt aangebracht door
aanplakking, vasthechting, schildering of door elk ander middel, met inbegrip
van muren en de omheiningen die gehuurd of gebruikt worden om er reclame op
aan te brengen".
(...)
III. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Beoordeling
Ontvankelijkheid van het middel
1. De verweerster voert aan dat het middel dat volledig is afgeleid uit de
schending van de artikelen 1 en 2 van het belastingreglement op vaste reclameinrichtingen en aanplakborden voor publiciteitsdoeleinden, niet ontvankelijk is
omdat de door de eiseres bij haar cassatieberoep gevoegde kopie van het belastingreglement niet door de burgemeester of door de door hem gemachtigde ambtenaar eensluidend werd verklaard, hoewel zij op grond van artikel 126, 4°, van
de Nieuwe Gemeentewet de enige bevoegde instantie zijn om een gemeentelijk
reglement eensluidend te verklaren.
2. Uit de verklaring gevoegd bij de kopie van het belastingreglement, neergelegd ter griffie van het Hof, blijkt dat die conform is aan de aan de appelrechters
voorgelegde kopie van dat reglement. Uit de stukken waarop het Hof vermag
acht te slaan, blijkt dat er tussen partijen nooit betwisting werd gevoerd omtrent
de tekst van het belastingreglement.
3. De verweerster vermag niet voor het eerst voor het Hof te betwisten dat de
overgelegde kopie niet regelmatig eensluidend werd verklaard met het op 16 januari 1998 door de gemeenteraad van de Stad Antwerpen goedgekeurd belastingreglement.
De grond van niet-ontvankelijkheid moet worden verworpen.
(...)
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.
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Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
over.
Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Gent.
19 januari 2007 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever: de h. Londers – Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Wouters en Geinger.

Nr. 33
1° KAMER - 19 januari 2007

GEMEENTE-, PROVINCIE- EN PLAATSELIJKE BELASTINGEN — ALGEMEEN
- PROVINCIALE- OF GEMEENTELIJKE BELASTINGVERORDENING - AANGIFTEVERPLICHTING - GEBREK
AAN AANGIFTE BINNEN DE GESTELDE TERMIJN - PROCEDURE VAN AANSLAG VAN AMBTSWEGE LAATTIJDIGE AANGIFTE - GEVOLGEN
Indien een provinciale- of gemeentelijke belastingverordening voorziet in de verplichting
van aangifte, wordt, bij gebrek aan aangifte binnen de in de verordening gestelde termijn,
of in geval van onjuiste, onvolledige of onnauwkeurige aangifte vanwege de
belastingplichtige, de belasting in beginsel ambtshalve ingekohierd; de ter zake
bevoegde overheid beschikt evenwel over de mogelijkheid te oordelen dat er motieven
bestaan om bij gebrek aan aangifte binnen de gestelde termijn toch niet de belasting van
ambtswege te vestigen, met name omdat het mogelijk is de aanslag alsnog te vestigen
op grond van een laattijdige aangifte1. (Art. 6, Wet 24 dec. 1996)
(STAD ANTWERPEN T. V.)

Advocaat- generaal Dirk THIJS heeft in substantie gezegd:
1. Verweerder diende een laattijdige aangifte in inzake de door de stad Antwerpen voor
het jaar 2001 gevestigde “krotbelasting”. Niettemin vestigde de stad een “gewone
aanslag” overeenkomstig de gegevens van de laattijdige aangifte zonder de bij artikel 6
van de wet van 24 december 1996 betreffende de vestiging en de invordering van de
provincie- en gemeentebelastingen voorziene procedure van ambtshalve aanslag na te
leven.
Bij het thans bestreden arrest bevestigt het Hof van beroep te Antwerpen het vonnis van
de eerste rechter waarbij de betwiste aanslag vernietigd wordt wegens de niet naleving
van de procedure van aanslag van ambtswege die volgens de rechtbank een substantiële
vormvereiste uitmaakt.
2. In het eerste onderdeel van het enig middel tot cassatie voert eiseres aan dat zij in
geval van laattijdige aangifte niet altijd verplicht is de procedure voorzien in voormeld
artikel 6 te volgen, maar van de ambtshalve vestiging van de belastingaanslag vermag af
te zien door de belasting te vestigen op een wijze die niet afwijkt van de gegevens vervat
in de laattijdige aangifte, hetgeen het verzenden bij aangetekende brief van een
kennisgeving van aanslag van ambtswege overbodig maakt.
Artikel 6, lid 1, van de wet van 24 december 1996 stipuleert: “Indien de
1 Zie de conclusie van het O.M.
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belastingverordening voorziet in de verplichting van aangifte, wordt, bij gebrek aan
aangifte binnen de in de verordening gestelde termijn, of in geval van onjuiste,
onvolledige of onnauwkeurige aangifte vanwege de belastingplichtige, de belasting
ambtshalve ingekohierd”.
Artikel 6, lid 2, van die wet luidt als volgt: “Vooraleer wordt overgegaan tot de
ambtshalve vaststelling van de belastingaanslag, betekent de overheid die krachtens
artikel 4 bevoegd is om het kohier vast te stellen, aan de belastingplichtige, per
aangetekend schrijven, de motieven om gebruik te maken van deze procedure, de
elementen waarop de aanslag is gebaseerd evenals de wijze van bepaling van deze
elementen en het bedrag van de belasting.”
De uitlegging die het bestreden arrest geeft van deze bepalingen is volstrekt in
overeenstemming te brengen met de duidelijke wettekst waaruit blijkt dat in geval van
laattijdige aangifte de procedure van ambtshalve aanslag verplicht moet worden gevolgd.
De wettekst laat geen ruimte voor interpretatie en dient hoe dan ook strikt te worden
uitgelegd nu de erin vervatte fiscale procedurevoorschriften de openbare orde
aanbelangen en er op gericht zijn in geval van ambtshalve inkohiering van de belasting de
rechten van verdediging van de belastingplichtige te vrijwaren. De procedure van
ambtshalve inkohiering maakt aldus een substantiële formaliteit uit waarvan de
miskenning aanleiding geeft tot de nietigheid van de in strijd ermee gevestigde aanslag.
In tegenstelling tot artikel 351 W.I.B. (1992) voorziet voornoemd artikel 6 niet in de
mogelijkheid (“kan”) maar in de verplichting (“de belasting wordt ambtshalve
ingekohierd”) om een ambtshalve aanslag te vestigen in geval van laattijdige aangifte.
Zulks blijkt ook het standpunt te zijn van de rechtsleer (2).
Eiseres standpunt faalt dan ook naar recht.
In de toelichting bij zijn voorziening argumenteert eiseres dat het woord “ambtshalve”
in artikel 6, lid 1, van de wet niet meer betekent dan dat het bestuur zelf zonder de
medewerking van de belastingplichtige tot de inkohiering moet kunnen overgaan om over
diens verzuim van correcte medewerking te kunnen heenstappen. Zulks neemt evenwel
niet weg dat het tweede lid van artikel 6 duidelijk voorschrijft dat “vooraleer wordt
overgegaan tot de ambtshalve vaststelling van de belastingaanslag” de overheid een
aangetekend bericht van aanslag van ambtswege dient te betekenen aan de
belastingplichtige.
Het afzien van de verplicht voorgeschreven procedure van aanslag van ambtswege lijkt
mij overigens in strijd te zijn met het legaliteitsbeginsel nu de litigieuze
belastingverordening voor het dienstjaar 2001 voorziet in de toepassing van een
belastingverhoging in geval van een ambtshalve inkohiering, zoals artikel 7 van de wet
van 24 december 1996 de mogelijkheid daartoe verleent.
Door de wettelijk verplichte ambtshalve procedure niet toe te passen, wordt meteen
vrijstelling verleend van een nochtans wettelijk voorziene belastingverhoging.
Daarenboven dient gewezen op een gevaar voor misbruiken in de gevallen waarin de
verjaring nakend is, en de verjaring eenvoudig zou kunnen worden vermeden door de
wettelijk voorziene procedure niet toe te passen.
Ten overvloede weze opgemerkt dat het naleven van de correcte procedure voor de
lokale belastingoverheid belangrijk is, nu die overheid niet over de mogelijkheid tot
hertaxatie beschikt in de gevallen waarin een aanslag nietig wordt verklaard wegens het
niet naleven van de procedure van ambtshalve aanslag. Anders dan het geval is inzake de
2 J. PIETERS, “Inzake gemeentebelastingen is aanslag van ambtswege toch verplicht”, Fisc. Act., 2004,
nr. 22, p. 3-5; M. DE JOCKHEERE, “de wet van 24 december 1996 betreffende de vestiging en
invordering van de provinciale en gemeentebelastingen”, A.F.T., 1997, p. 121.
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directe rijksbelastingen (cfr. de artt. 355 en 356 W.I.B. (1992)), heeft de lokale
belastingoverheid niet de mogelijkheid om een nieuwe of subsidiaire aanslag te vestigen
nadat een aanslag nietig is verklaard wegens schending van een andere regel dan de
verjaring.
(…)
Besluit: VERWERPING.
ARREST

(A.R. F.05.0095.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 19 april 2005 gewezen door
het Hof van Beroep te Antwerpen.
Raadsheer Ghislain Londers heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 10, 11 en 172 van de gecoördineerde Grondwet;
- dee artikelen 4, 5 en 6 van de wet van 24 december 1996 betreffende de vestiging en de invordering van de provincie - en gemeentebelastingen.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest: "Verklaart het hoger beroep ontvankelijk, doch ongegrond; Wijst (de eiseres) er dienvolgens van af en veroordeelt (de eiseres) tot de
kosten van het hoger beroep, begroot zijnde aan de zijde van (verweerder) op
(...)";
op grond van de motieven:
"(...) Dat de gemeenten, krachtens artikel 170, §4, van de gecoördineerde
Grondwet, fiscale autonomie bezitten en de hoven en rechtbanken de plaatselijke
besluiten en verordeningen dienen toe te passen, in zoverre zij met de wetten
overeenstemmen (artikel 159 van de gecoördineerde Grondwet);
(...) Dat artikel 6 van de wet van 24 december 1996 betreffende de vestiging en
de invordering van de provincie- en de gemeentebelastingen bepaalt dat indien
de belastingverordening in de verplichting van aangifte voorziet, de belasting
alsdan, bij gebrek aan aangifte binnen de in de verordening gestelde termijn, of
in geval van onjuiste, onvolledige of onnauwkeurige aangifte vanwege de belastingplichtige, ambtshalve ingekohierd wordt; Dat het tweede lid van dit artikel
verder stipuleert dat vooraleer tot de ambtshalve vaststelling van de belastingaanslag wordt overgegaan, de overheid die krachtens artikel 4 bevoegd is om het
kohier vast te stellen, de motieven om gebruik te maken van deze procedure, de
elementen waarop de aanslag is gebaseerd evenals de wijze van bepaling deze
elementen en het bedrag van de belasting aan de belastingplichtige, per aangetekend schrijven betekent;Dat de belastingplichtige over een termijn van dertig dagen volgend op de datum van verzending van de betekening beschikt om zijn op-
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merkingen schriftelijke voor te dragen (artikel 6, derde lid);
(...) Dat te dezen uit de Belastingverordening, goedgekeurd door de gemeenteraad van de Stad Antwerpen op 13 november 2000 met betrekking tot de kwestieuze belasting op de onbewoonbaar verklaarde, ongeschikt verklaarde, ongezonde, onveilige, bouwvallige, alsmede in vervallen toestand verkerende woningen
en gebouwen voor het diens jaar 2001, inzonderheid artikel 6, duidelijk blijkt dat
er voor de belastingplichtigen een aangifteplicht - vóór 31 maart van het belastingjaar - bestaat; Dat uit de door partijen overgelegde stukken, waarop het hof
(van beroep) dient acht te slaan, evenwel niet blijkt dat (de eiseres (lees: de verweerder)) vóór 31 maart 2001 een aangifte bij het stadsbestuur-financiën heeft
ingediend en dat (de verweerder (lees: de eiseres)) vooraleer tot ambtshalve vaststelling van de belastingaanslag over te gaan, aan (de eiseres (lees: de verweerder) bij aangetekende brief een kennisgeving van aanslag van ambtswege heeft
gericht;
(...)
(...) Dat uit de door (de eiseres) voorgebrachte stukken blijkt dat de aangifte in
de kwestieuze belasting slechts toekwam op 24 oktober 2001, zijnde na 31 maart
en aldus laattijdig; Dat in casu dan ook vaststaat dat (de verweerder) verzuimd
heeft de verplichting tijdig een aangifteformulier in te dienen, na te leven, zodat
(de eiseres) krachtens de hierboven vermelde wettelijke bepalingen gehouden
was de belasting van ambtswege in te kohieren en de daartoe voorzien procedure
te volgen;
(...) Dat uit de voorgebrachte en niet betwiste gegevens blijkt dat (de eiseres)
de bij art. 6 van de Wet van 24 december 1996 niet heeft nageleefd, alhoewel de
ingediende aangifte laattijdig was; Dat de lezing van de bepalingen van voornoemd artikel 6 niet toelaat te besluiten dat (de eiseres) over een keuzemogelijkheid beschikt al dan niet ambtshalve de belasting te vestigen resp. de aanslag ingeval van laattijdige aangifte op grond van deze laattijdige aangifte te vestigen,
zonder de vormvereisten na te leven; Dat bijgevolg onmiskenbaar vaststaat dat
(de eiseres) ingevolge haar verzuim de dwingende wetsvoorschriften na te leven,
de belastingplichtige het recht heeft ontnomen zijn opmerkingen naar voren te
brengen en zijn verdediging te voeren;
(...) Dat evenwel de Wet van 24 december 1996 geen uitdrukkelijke sanctie
voorziet ingeval van niet-naleving van haar voorschriften; Dat echter de voorschriften van voornoemd artikel 6 bedoeld zijn om de rechten van verdediging
van de belastingplichtige te waarborgen, en zodoende substantiële formaliteiten
uitmaken waarvan de schending de onwettigheid oplevert van de aanslagprocedure en dienvolgens van de gevestigde aanslag, die daarvan het gevolg is; Dat de
door (de eiseres) ingeroepen middelen niet vermogen afbreuk te doen aan vorenstaande vaststellingen; Dat derhalve de betwiste aanslag nietig is, en het overbodig is de overige grieven van (de tweede verweerster) te onderzoeken, daar zij
niet kunnen leiden tot een ruimere vernietiging of ontheffing van de aanslag
(...)".
Grieven
Artikel 4 van de wet van 24 december 1996 betreffende de vestiging en de in-
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vordering van de provincie- en gemeentebelastingen bepaalt dat voor de bij wege
van kohieren ingevorderde belastingen "De kohieren worden vastgesteld en uitvoerbaar verklaard ten laatste op 30 juni van het jaar dat volgt op het dienstjaar
door - het college van burgemeester en schepenen voor de gemeentebelastingen".
Artikel 6, lid 1, van voormelde wet bepaalt dat "Indien de belastingverordening voorziet in de verplichting van aangifte, (...) bij gebrek aan aangifte binnen
de in de verordening gestelde termijn, of in geval van onjuiste, onvolledige of
onnauwkeurige aangifte vanwege de belastingplichtige, de belasting ambtshalve
ingekohierd (wordt)".
Artikel 6, lid 2, van voormelde wet schrijft voor dat "Vooraleer wordt overgegaan tot de ambtshalve vaststelling van de belastingaanslag, (...) de overheid die
krachtens artikel 4 bevoegd is om het kohier vast te stellen, aan de belastingplichtige, per aangetekend schrijven, de motieven (betekent) om gebruik te maken van deze procedure, de elementen waarop de aanslag is gebaseerd evenals de
wijze van bepaling van deze elementen en het bedrag van de belasting".
Artikel 6, lid 3, van voormelde wet voegt daar aan toe dat "De belastingplichtige (...) over een termijn (beschikt) van dertig dagen volgend op de datum van
verzending van de betekening om zijn opmerkingen schriftelijk voor te dragen".
Eerste onderdeel
De vestiging van een aanslag inzake directe belastingen raakt de openbare
orde, zodat het bevoegd bestuur van deze verplichting niet kan afzien en verplicht is de aanslag in te kohieren.
Deze verplicht gestelde handeling geschiedt steeds door het bevoegde bestuur
uit hoofde van de macht daartoe aan haar ambt zelf verleend. Elke aanslag wordt
dan ook ambtshalve ingekohierd in de zin dat hij het werk is van het bevoegd bestuur.
Van zodra voor het vestigen van de aanslag beroep wordt gedaan op de medewerking van de belastingplichtige, door hem o.m. een aangifteverplichting op te
leggen, blijft het bestuur onverminderd verplicht de aanslag in te kohieren ondanks het feit dat de belastingplichtige verzuimd heeft correct aan de aan hem
opgelegde verplichtingen gevolg te verlenen.
Het bestuur moet immers in uitvoering van haar verplichting ook tot een juiste
belastingheffing kunnen overgaan, wanneer de belastingplichtige helemaal geen
of onvoldoende medewerking verleent bij het bepalen van de belastbare grondslag.
In de mate artikel 6, lid 1, van voormelde wet stelt dat "Indien de belastingverordening voorziet in de verplichting van aangifte, (...) bij gebrek aan aangifte
binnen de in de verordening gestelde termijn, of in geval van onjuiste, onvolledige of onnauwkeurige aangifte vanwege de belastingplichtige, de belasting ambtshalve (wordt) ingekohierd", wordt daarmee ten opzichte van de belastingplichtige op affirmatieve wijze er enkel aan herinnert dat de aanslag ondanks zijn verzuim toch wordt ingekohierd, zodat hij er niet moet op rekenen dat zijn verzuim
het bestuur in de onmogelijkheid plaatst de juiste belastbare grondslag te bepalen.
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Wanneer de belastbare grondslag, wegens het verzuim van de belastingplichtige niet kan vastgesteld worden op de door hem verstrekte gegevens, zal het bestuur in deze leemte voorzien en zelf die grondslag vaststellen door hem op te
sporen en te waarderen.
Het is deze verrichting die in artikel 6, lid 2, van voormelde wet wordt omschreven als het "overgegaan tot de ambtshalve vaststelling van de belastingaanslag" door het bevoegde bestuur.
Aldus verschijnt de "ambtshalve inkohiering", die bestaat uit de "vaststelling
van de belastingaanslag" als een andere wijze waarop de belasting door het bevoegde bestuur wordt bepaald, teneinde over het verzuim van de belastingplichtige heen te kunnen stappen.
Het enkel feit dat een aangifte laattijdig werd ingediend heeft verder niet tot
gevolg dat deze enkele onregelmatigheid die aangifte absoluut onbestaande
maakt, zodat het bevoegde bestuur op grond daarvan de belastingaanslag kan
vestigen.
Zo verhindert niets het bevoegde bestuur de belasting te vestigen op grond van
de gegevens verstrekt door de belastingplichtige zelf in zijn aangifte, welke enkel onregelmatig is qua termijn. M.a.w. niets sluit uit dat het bestuur een laattijdige aangifte als regelmatig aanziet voor wat betreft de bepaling van de belastbare grondslag op de door de belastingplichtige verstrekte gegevens.
In dat geval de bescherming van de belastingplichtige voorzien in artikel 6, lid
2 en 3, van voormelde wet, die bepalen dat de belastingplichtige zijn opmerkingen schriftelijk kan voordragen binnen de dertig dagen na de betekening door het
bevoegde bestuur van de door haar ambtshalve vastgestelde belastbare grondslag, geen reden van bestaan heeft, gezien in dat geval die grondslag bepaald
werd op een wijze die niet afwijkt van de aangifte.
Hieruit volgt dat het bestreden arrest onwettig beslist dat "de betwiste aanslag
nietig is" op de enkele vaststelling "dat de aangifte in de kwestieuze belasting
slechts toekwam op 24 oktober2001, zijnde na 31 maart en aldus laattijdig" en de
eiseres alsdan "gehouden was de belasting van ambtswege in te kohieren en de
daartoe voorziene procedure te volgen", omdat "de lezing van de bepalingen van
voornoemd artikel 6 niet toelaat te besluiten dat (de eiseres) over een keuzemogelijkheid beschikt al dan niet ambtshalve de belasting te vestigen resp. de aanslag ingeval van laattijdige aangifte op grond van deze laattijdige aangifte te vestigen", terwijl de eiseres niet altijd verplicht is de procedure voorzien in artikel 6,
lid 2 en 3, van de aangehaalde wet van 24 december 1996 toe te passen, maar
van de ambtshalve vaststelling van de belastingaanslag vermag af te zien door
het bestaan van de laattijdige aangifte aan te nemen en de belasting te vestigen
op een wijze die niet afwijkt van die aldus als bestaand aanzien zijnde aangifte,
hetgeen het verzenden bij aangetekende brief van een kennisgeving van aanslag
van ambtswege overbodig maakt. (schending van de artikelen 4, 5 en 6 van de
wet van 24 december 1996 betreffende de vestiging en de invordering van de
provincie- en gemeentebelastingen).
(...)
III. BESLISSING VAN HET HOF
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Beoordeling
Eerste onderdeel
1. Artikel 6, eerste, tweede en derde lid, van de wet van 24 december 1996 betreffende de vestiging en de invordering van de provinciale- en gemeentebelastingen bepaalt:
"Indien de belastingverordening voorziet in de verplichting van aangifte,
wordt, bij gebrek aan aangifte binnen de in de verordening gestelde termijn, of in
geval van onjuiste, onvolledige of onnauwkeurige aangifte vanwege de belastingplichtige, de belasting ambtshalve ingekohierd.
Vooraleer wordt overgegaan tot de ambtshalve vaststelling van de belastingaanslag, betekent de overheid die krachtens artikel 4 bevoegd is om het kohier
vast te stellen, aan de belastingplichtige, per aangetekend schrijven, de motieven
om gebruik te maken van deze procedure, de elementen waarop de aanslag is gebaseerd evenals de wijze van bepaling van deze elementen en het bedrag van de
belasting.
De belastingplichtige beschikt over een termijn van dertig dagen volgend op
de datum van verzending van de betekening om zijn opmerkingen schriftelijk
voor te dragen".
2. Uit de samenhang van voormelde bepalingen volgt noodzakelijk dat de ter
zake bevoegde overheid over de mogelijkheid beschikt te oordelen dat er motieven bestaan om bij gebrek aan aangifte binnen de gestelde termijn toch niet de
belasting van ambtswege te vestigen, met name omdat het mogelijk is de aanslag
alsnog te vestigen op grond van een laattijdige aangifte.
3. Het onderdeel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
over.
Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.
19 januari 2007 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever: de h. Londers – Andersluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal – Advocaat: mr. Wouters.

Nr. 34
1° KAMER - 19 januari 2007

RECHTERLIJKE ORGANISATIE — BURGERLIJKE ZAKEN - SAMENSTELLING VAN
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- RECHTSPLEGING IN HOGER BEROEP - UITSPRAAK OVER DE
- UITSPRAAK OVER DE GEGRONDHEID VAN HET HOGER

ONTVANKELIJKHEID VAN HET HOGER BEROEP
BEROEP

- WIJZIGING VAN DE ZETEL

Een eindvonnis waarin uitspraak wordt gedaan over de gegrondheid van het hoger beroep
en dat niet werd gewezen door dezelfde rechters die in een tussenvonnis hebben
geoordeeld over de ontvankelijkheid van het hoger beroep en het verzoek tot voorlopige
tenuitvoerlegging, schendt de regel dat een vonnis enkel kan worden gewezen door het
voorgeschreven aantal rechters die alle zittingen over de zaak hebben bijgewoond niet,
doordat het niet steunt op een voortzetting van het debat dat het tussenvonnis
voorafging1. (Art. 779, eerste lid, Ger.W.)
(PROVINCIE OOST-VLAANDEREN T. V. e.a.)

ARREST

(A.R. C.06.0133.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis, op 9 september 2005 gewezen
door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Gent zetelend in hoger beroep.
Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert in het verzoekschrift twee middelen aan.
Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht en maakt er deel van uit.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
1. Artikel 779, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat het vonnis
enkel kan worden gewezen door het voorgeschreven aantal rechters die alle zittingen over de zaak hebben bijgewoond.
2. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat:
- de tussenvonnissen van 12 november 2004 werden gewezen door de rechters:
C. Nemegheer, H. De Wildeman en I. Vandenbroucke;
- het debat tussen de partijen voor deze tussenvonnissen met hun instemming
uitsluitend de voorlopige tenuitvoerlegging van het beroepen vonnis tot voorwerp had;
- de tussenvonnissen de hogere beroepen van de eiseres ontvankelijk verklaren
en de incidentele beroepen, strekkende tot de voorlopige tenuitvoerlegging van
het beroepen vonnis, ongegrond verklaren en vervolgens het debat heropenen alvorens te oordelen over de gegrondheid van de principale hogere beroepen;
- het eindvonnis van 9 september 2005 werd gewezen door de rechters:
1 Zie Cass. 21 maart 2003, A.R. C.01.0091.N, nr. 189, R.W., 2003-04, 183, met noot B. ALLEMEERSCH,
"De samenstelling van de zetel na een heropening van het debat"; Cass. 15 april 2005, A.R.
C.03.0285.N, nr. 229.
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C. Nemegheer, H. De Wildeman en A. Van Mol;
- dit eindvonnis de principale hogere beroepen ongegrond verklaart.
3. Een eindvonnis waarin uitspraak wordt gedaan over de gegrondheid van de
hogere beroepen en dat niet werd gewezen door dezelfde rechters die in de tussenvonnissen hebben geoordeeld over de ontvankelijkheid van de hogere beroepen en de verzoeken tot voorlopige tenuitvoerlegging, schendt artikel 779 van
het Gerechtelijke Wetboek niet, doordat het niet steunt op een voortzetting van
het debat dat aan de tussenvonnissen voorafging.
Het middel kan niet worden aangenomen.
(...)
Dictum
Het Hof,
eenparig beslissend,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.
De kosten zijn begroot op de som van 3039,97 euro jegens de eisende partij.
19 januari 2007 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Waûters, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Dirix – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandewal, advocaat-generaal –
Advocaten: mrs. Lefebvre en M. Du Tré, Dendermonde.

Nr. 35
3° KAMER - 22 januari 2007

1º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — BIJZONDERE
AANSPRAKELIJKHEID — ALGEMEEN - SCHADE VEROORZAAKT DOOR DE AANGESTELDE
- HERSTELPLICHT - AANSTELLER - BEGRIP - DRAAGWIJDTE
2º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — BIJZONDERE
AANSPRAKELIJKHEID — ALGEMEEN - AANSTELLER - TIJDELIJKE
HANDELSVENNOOTSCHAP - VOORWAARDEN
1º De aansteller, die aansprakelijk is voor de schade door zijn aangestelde veroorzaakt in
de bediening waartoe hij hem gebezigd heeft, is de persoon die voor eigen rekening, in
feite gezag en toezicht op de daden van een andere kan uitoefenen 1. (Art. 1384, derde
lid, B.W.)
2º Schendt artikel 1384, lid 3, B.W. het arrest dat oordeelt dat niet één van de vennotenwerkgevers van de tijdelijke handelsvennootschap, doch wel de tijdelijke
handelsvennootschap, de aansteller was van de werknemer van één van deze vennoten
zonder te hebben vastgesteld dat de tijdelijke handelsvennootschap lasthebber van de
vennoten-werkgevers het toezicht en gezag over de betrokken werknemer voor eigen
rekening uitoefende. (Art. 1384, derde lid, B.W.)
(DE FEDERALE VERZEKERINGEN T. DE MEYER nv e.a.)

1 Zie Cass. 16 okt. 1922, Pas., 1923, 16.
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ARREST

(A.R. C.04.0343.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 15 september 2003 gewezen
door het Hof van Beroep te Gent.
De tweede verweerster heeft de NV Monument Vandekerckhove in tussenkomst opgeroepen bij dagvaarding van 14 oktober 2004.
De zaak is bij beschikking van de voorzitter van 30 oktober 2006 verwezen
naar de derde kamer.
Afdelingsvoorzitter Robert Boes heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Anne De Raeve heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert in haar verzoekschrift middel aan.
1. Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1384, derde lid, en 1984 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 3 en 175 van de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen zoals vastgesteld bij koninklijk besluit van 30 november 1935, d.i. titel
IX van boek I van het Wetboek van Koophandel, zoals deze bestonden voor de
opheffing door de wet van 7 mei 1999 (de Vennootschapswet), thans 2, §1 en 47
van het Wetboek van vennootschappen van 7 mei 1999;
- artikel 149 van de Grondwet.
Aangevochten beslissing
Het bestreden arrest verklaart het hoger beroep ongegrond en bevestigt het in
beroep bestreden vonnis, waarin de vordering van de eiseres ongegrond verklaard werd, op volgende gronden:
"II.
(...)
C.
Uit de voormelde 'overeenkomst van tijdelijke vereniging' dient wel te worden
besloten dat de tijdelijke vereniging de 'lasthebber' is in de zin van artikel 46 §1,
4°, van de Arbeidsongevallenwet, van de betrokken vennoten-handelsvennootschappen en dit met betrekking tot alles wat nodig is tot het verwezenlijken van
het doel van de tijdelijke handelsvennootschap zoals omschreven in artikel 4 van
de desbetreffende overeenkomst.
Immers aan de tijdelijke handelsvennootschap, bestuurd door het voltallig respectievelijk beperkt directiecomité, wordt alles wat betrekking heeft op de uitvoering van de eerste fase van de renovatiewerken voormeld, gedelegeerd door
de respectieve vennoten, waaronder de NV Wyckaert, (de eerste verweerster) en
de NV Vandekerckhove.
Met betrekking tot alles wat de verwezenlijking van de bovenbeschreven wer-
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ken betreft (artikel 4 van de overeenkomst), heeft de tijdelijke handelsvennootschap de volledige bevoegdheid (artikel 6 van de overeenkomst, meer bepaald
punt 6.3), inbegrepen de leiding van de werf (via het 'dagelijks beheersteam': artikel 7 van de overeenkomst) en ook met betrekking tot het personeel dat door de
vennoten ter beschikking wordt gesteld van de vereniging (artikel 13 van de
overeenkomst, meer bepaald punt B).
Er zij vastgesteld dat er uitdrukkelijk in de overeenkomst is vastgelegd dat tot
verwezenlijking van het doel, de tijdelijke handelsvennootschap in hoofde van
het 'volledig directiecomité' over de bevoegdheden van de raad van bestuur van
een naamloze vennootschap, beschikt (zie artikel 6, punt 6.3 van de overeenkomst).
Een en ander komt neer op een overeenkomst van lastgeving door de vennoten
(lastgevers) aan de tijdelijke vereniging (lasthebber): in naam en voor rekening
van de vennoten vermocht de tijdelijke vereniging binnen het kader van de verwezenlijking van het doel, alle daartoe noodzakelijke rechtshandelingen te verrichten.
D.
De tijdelijke handelsvennootschap kan, bij gebreke van rechtspersoonlijkheid,
niet als dusdanig in rechte aangesproken worden, dit betekent evenwel niet dat
de tijdelijke handelsvennootschap onbestaande zou zijn.
Er wordt overigens onder artikel 47 van de wet op de vennootschappen uitdrukkelijk aandacht aan besteed.
De tijdelijke handelsvennootschap bestaat wel degelijk en is niet enkel een
contract. Artikel 47 van de wet op de vennootschappen zoals het vroegere artikel
175, eerste lid, van de wet op de vennootschappen zeggen niet dat de tijdelijke
handelsvennootschap of de tijdelijke handelsvereniging een overeenkomst is. Artikel 47 van de wet op de vennootschappen bepaalt dat de tijdelijke handelsvennootschap een vennootschap is, terwijl het vroegere artikel 175, eerste lid, van de
wet op de vennootschappen bepaalt dat de tijdelijke handelsvereniging een vereniging is.
De tijdelijke handelsvennootschap bestaat als dusdanig, doch dient in de persoon van de vennoten in rechte te worden aangesproken daar de tijdelijke handelsvennootschap geen rechtspersoonlijkheid heeft.
(...)
III.
In zoverre (de eerste verweerster) aangesproken wordt als werkgever, bijgevolg op grond van artikel 1384, 1 (lees: derde lid), van het Burgerlijk Wetboek,
dient de vordering eveneens te worden afgewezen, daar (de eerste verweerster)
in de feitelijke context hoegenaamd niet kan aangezien worden als de aansteller
van de kraanman, dhr. F. C..
De laatstgenoemde handelde onder het feitelijke gezag van de tijdelijke handelsvennootschap.
Er zij herhaald dat de tijdelijke handelsvennootschap niet kan worden aangezien als onbestaande omdat zij geen rechtspersoonlijkheid heeft.
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Dhr. F. C. heeft bij het manipuleren van de kraan en de betonbak die hij diende
te verplaatsen, volledig gehandeld binnen het kader van de aannemingswerken,
eerste fase aan de Koninklijke Vlaamse Opera en dienvolgens binnen het doel
van de tijdelijke handelsvennootschap zoals voormeld.
(De eerste verweerster) heeft dhr. F. C. wiens loon verder door haar werd vereffend, aan de tijdelijke handelsvennootschap beschikbaar gesteld voor de uitvoering van de aannemingswerken, terwijl deze tijdelijke handelsvennootschap
alle bevoegdheden vanwege de vennoten heeft ontvangen om al het nodige te
doen tot uitvoering van deze aannemingswerken.
Binnen deze bevoegdheid heeft de tijdelijke handelsvennootschap het feitelijke
gezag over dhr. F. C. uitgeoefend en daarbinnen is ook het arbeidsongeval geschied.
Een en ander sluit volkomen aan bij wat kan gelezen worden in het strafdossier
dat n.a.v. het ongeval is opgesteld.
Met name wordt erin (een) zekere heer S.M. als 'werfverantwoordelijke' genoemd, terwijl hij bediende is op de loonlijst van de NV Wyckaert (zie stuk nr.
2, dossier (de tweede verweerster), tweede bladzijde onderaan en derde bladzijde
bovenaan), duidelijk een andere vennootschap dan (eerste verweerster) op wiens
loonlijst dhr. F. C. staat.
Er zij aan herinnerd dat de NV Wyckaert eveneens vennoot is van de tijdelijke
handelsvennootschap, naast onder andere de NV Vandekerckhove en (de eerste
verweerster).
In concreto was op de kwestieuze werf bij het uitvoeren van het voormelde
kraanwerk het feitelijk gezag over dhr. F. C. geenszins bij (de eerste
verweerster), doch wel bij de tijdelijke handelsvennootschap die voor gebeurlijke
toepassing van artikel 1384, eerste lid (lees: derde lid), van het Burgerlijk Wetboek als aansteller dient te worden aangezien.
Aangezien de tijdelijke handelsvennootschap lasthebber is van de werkgever,
(eerste verweerster) - zoals onder punt II hierboven besloten -, geniet de tijdelijke handelsvennootschap en meteen ook (de eerste verweerster) die samen met de
andere vennoten solidair gehouden is voor de verbintenissen van de tijdelijke
handelsvennootschap, van de immuniteit zoals deze volgt uit artikel 46, §1, 4°,
van de Arbeidsongevallenwet".
Grieven
Eerste onderdeel
Voor de toepassing van artikel 1384, derde lid, van het Burgerlijk Wetboek
volstaat het dat tussen de persoon die de schade veroorzaakt en de aansteller een
band van ondergeschiktheid bestaat.
De feitenrechter oordeelt of er een band van ondergeschiktheid bestaat, maar
het Hof van Cassatie is bevoegd om na te gaan of de rechter uit de door hem
vastgestelde feitelijke elementen wettig heeft kunnen afleiden dat er een band
van ondergeschiktheid bestond.
De band van ondergeschiktheid bestaat zodra een persoon zijn gezag en toezicht op de daden van een ander in feite kan uitoefenen.
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De aansprakelijkheid van artikel 1384, derde lid, van het Burgerlijk Wetboek
vereist dat het gezag wordt uitgeoefend voor eigen rekening van de aansteller.
Enkel diegene die het gezag en toezicht in zijn eigen belang of voor eigen rekening uitoefent, kan aangezien worden als aansteller in de zin van artikel 1384,
derde lid, van het Burgerlijk Wetboek.
Overeenkomstig artikel 1984 van het Burgerlijk Wetboek is lastgeving een
handeling waarbij een persoon aan een ander de macht geeft om iets voor de lastgever en in zijn naam te doen.
De lasthebber stelt de betrokken handelingen niet voor eigen rekening, maar
voor rekening van de lastgever.
In het bestreden arrest wordt vastgesteld dat de tijdelijke handelsvennootschap
de lasthebber was van de vennoten (waaronder de eerste verweerster). Het arrest
stelt dat uit de overeenkomst van tijdelijke vereniging blijkt dat de tijdelijke vereniging de volledige bevoegdheid krijgt m.b.t. alles wat de verwezenlijking van
de werken betreft, ook met betrekking tot het personeel dat ter beschikking van
de tijdelijke handelsvennootschap wordt gesteld.
Aangezien aldus wordt vastgesteld dat de tijdelijke vereniging/handelsvennootschap deze bevoegdheden uitoefende als lasthebber van de vennoten, kon
het bestreden arrest niet zonder schending van artikel 1384, derde lid, en 1984
van het Burgerlijk Wetboek, oordelen dat de tijdelijke vereniging/handelsvennootschap de aansteller was in de zin van artikel 1384, derde lid, van het Burgerlijk Wetboek.
Minstens schendt het arrest artikel 1384, derde lid, van het Burgerlijk Wetboek
door te oordelen dat niet eerste verweerster doch wel de tijdelijke
vereniging/handels-vennootschap de aansteller was van de heer C. zonder te hebben vastgesteld dat de tijdelijke vereniging/handelsvennootschap (volgens het
hof van beroep lasthebber van de vennoten-werkgevers) het toezicht en gezag
over de werknemer van eerste verweerster voor eigen rekening uitoefende.
Tenminste, bij gebrek aan zodanige vaststelling, stelt het bestreden arrest het
Hof niet in staat het wettigheidstoezicht waarmee het belast is, uit te oefenen en
omkleedt het derhalve zijn beslissing niet regelmatig met redenen (schending
van artikel 149 van de Grondwet).
Tweede onderdeel
Artikel 1384, derde lid, van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat de meesters en
zij die anderen aanstellen, aansprakelijk zijn voor de schade door hun dienstboden en aangestelden veroorzaakt gedurende de tijd dat deze onder hun toezicht
staan.
De band van ondergeschiktheid die vereist is voor het begrip aanstelling in de
zin van artikel 1384, derde lid, bestaat zodra een persoon zijn gezag en toezicht
op de daden van een ander in feite kan uitoefenen.
De tijdelijke vereniging (thans handelsvennootschap) heeft overeenkomstig de
artikelen 3 en 175 van de Vennootschapswet (thans de artikelen 2 en 47 van het
Wetboek van Vennootschappen) geen rechtspersoonlijkheid.
De tijdelijke vereniging vormt geen apart rechtssubject. Niet de vereniging,
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maar de leden, zijn de dragers van de rechten en plichten van de vennootschap.
De tijdelijke vereniging zelf kan geen titularis van rechten zijn. Zij is, als vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid, een louter contractuele betrekking tussen de vennoten.
De tijdelijke vereniging (thans handelsvennootschap) heeft geen eigen vermogen en kan zelf geen titularis zijn van de ingebrachte rechten. De inbreng, de gelden, goederen en vorderingsrechten die namens de gezamenlijke vennoten verworven worden en de schulden die worden aangegaan, behoren de vennoten in
gemeenschap toe en niet de tijdelijke vereniging.
Gelet op het gebrek aan rechtspersoonlijkheid kan de tijdelijke vereniging niet
zelf werkgever zijn. Zij kan niet in eigen naam een arbeidsovereenkomst afsluiten. Werknemers worden aangenomen door de gezamenlijke vennoten (of een
door hen aangeduide lasthebber) en niet door de tijdelijke vereniging.
Wanneer personeel ter beschikking wordt gesteld aan de tijdelijke vereniging,
wordt dit personeel in feite door de vennoot ter beschikking gesteld van zijn medevennoten.
Gelet op het gebrek aan rechtspersoonlijkheid kan de tijdelijke vereniging
evenmin als aansteller in de zin van artikel 1384, derde lid, van het Burgerlijk
Wetboek gezien worden. De aansteller is immers de "persoon" die het gezag en
toezicht kan uitoefenen.
Indien personeel ter beschikking gesteld wordt van de tijdelijke vereniging,
kan niet geoordeeld worden dat de tijdelijke vereniging zelf de aansteller van dit
personeel is en dus gezag en toezicht uitoefent op dit personeel.
In haar syntheseconclusie voor het hof van beroep, neergelegd op 6 september
2000, stelde de eiseres in die zin (p. 7):
"Het spreekt voor zich dat enkel een persoon, hetzij een natuurlijk hetzij een
rechtspersoon, als aansteller kan optreden.
Vermits een tijdelijke vereniging geen rechtspersoonlijkheid heeft en dus geen
persoon is, kan zij niet optreden als aansteller.
Het is dan ook evident dat iedere vennootschap, lid van de tijdelijke vereniging, aansteller van haar eigen personeel blijft".
In ondergeschikte orde werd gesteld (p. 8):
"Ondergeschikt, mochten ook nog andere vennoten gezag, leiding en toezicht
op de werknemers van de andere vennoten (gezag) hebben, dan gaat het om een
gezamenlijke uitoefening van gezag, leiding en toezicht, ...
Welnu, als meerdere personen samen gezag, leiding en toezicht over een arbeider uitoefenen, dan zijn zij allen aansteller in de zin van artikel 1384, derde lid,
van het Burgerlijk Wetboek".
In het bestreden arrest wordt geoordeeld dat niet de (afzonderlijke of gezamenlijke) vennoten, maar wel de tijdelijke vereniging (handelsvennootschap) de aansteller in de zin van artikel 1384, derde lid, van het Burgerlijk Wetboek is van de
werknemer van eerste verweerster die de schade veroorzaakte.
Met deze beoordeling wordt artikel 1384, derde lid, van het Burgerlijk Wet-

142

HOF VAN CASSATIE

22.1.07 - Nr. 35

boek geschonden en worden de artikelen 3 en 175 van de wet op de handelsvennootschappen, thans de artikelen 2, §1, en 47 van het Wetboek van Vennootschappen, geschonden.
2. Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1319, 1320, 1322, 1984 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 3 en 175 van de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen zoals vastgesteld bij koninklijk besluit van 30 november 1935, d.i. titel
IX van boek I van het Wetboek van Koophandel, zoals deze bestonden voor de
opheffing door de wet van 7 mei 1999 (de Vennootschapswet), thans 2, §1, en 47
van het Wetboek van Vennootschappen van 7 mei 1999, 46, §1, van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971.
Aangevochten beslissing
Het bestreden vonnis verklaart het hoger beroep ongegrond en bevestigt het in
beroep bestreden vonnis, waarin de vordering van de eiseres ongegrond verklaard werd, op volgende gronden:
"I.
(...)
De in de rechten van de slachtoffers gesubrogeerde arbeidsongevallenverzekeraar kan met toepassing van artikel 46, §1, van de Arbeidsongevallenwet, de verantwoordelijken van het arbeidsongeval aanspreken behalve indien deze de
werkgever, zijn lasthebbers of aangestelden zouden zijn.
De arbeidsongevallenverzekeraar, (de eiseres) spreekt (de eerste verweerster)
en diens BA-verzekeraar, (de tweede verweerster), aan tot terugbetaling van vergoedingen die zij aan de slachtoffers heeft uitbetaald.
II.
A.
Onder artikel 13 van de 'overeenkomst van tijdelijke vereniging' staat in het
onderdeel 'B. Personeel':
'Het personeel door de vennoten ter beschikking gesteld van de vereniging
blijft op de loonstaten van de ter beschikking stellende vennoot, welke blijft instaan voor de loon- en weddeuitkering en de kosten en verplaatsingsvergoedingen naar de werf. Met betrekking tot de ter beschikking gestelde arbeiders is de
vereniging aan de vennoten het bruto-basisloon verschuldigd, vermenigvuldigd
met 2,30 (op basis van de officiële loonstaten bij de facturatie te voegen)'. (stuk
nr. 1 dossier (tweede verweerster), blz.13, onderaan)
Verder onder 'C. Algemeen':
'Er zal naar gestreefd worden dat de vennoten een inbreng doen van arbeiderspersoneel in verhouding tot hun deelname in de vereniging': (stuk nr. 1, dossier
(tweede verweerster), blz. 14, bovenaan)
Onder artikel 7 van de overeenkomst van tijdelijke vereniging worden het 'dagelijks beheersteam' en diens taken vastgelegd:
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'7.1. Taken
Het dagelijks beheersteam voert de leiding over het geheel der werken onder
het gezag van het beperkt directiecomité en in samenwerking met de eventuele
opgerichte comités zoals bedoeld in artikel 6.16.
Het team wordt geleid door de projectleider.
De taken bestaan o.a. uit:
- (diverse punten)
- het leiden van de werf waarin begrepen: het uitvoeren van de werkzaamheden tot voldoening van het beperkt directiecomité, (...)
- bouwheer en projectmanagement, (...)
(diverse punten)'.
Onder artikel 6 van de 'overeenkomst van tijdelijke vereniging' worden het 'directiecomité' en diens functie, taken en bevoegdheden omschreven. Onder '6.3.
Bevoegdheden' staat volgende omschreven:
'In het kader van deze overeenkomst beschikt het voltallig/beperkt directiecomité over de ruimste bevoegdheden ten aanzien van beheer, administratie en beschikking, inclusief de bevoegdheid om dadingen en compromissen aan te gaan
met het oog op de uitvoering van deze overeenkomst, met het oog op het beheer
en de vrijwaring van de belangen van de vereniging en ter verwezenlijking van
het in artikel 4 omschreven doel; in het algemeen beschikt alleen het voltallig directiecomité over de bevoegdheden van de raad van bestuur van een naamloze
vennootschap':
Onder artikel 4 van de overeenkomst van tijdelijke vereniging staat het 'doel'
van de vereniging omschreven, met name de eerste fase van de renovatiewerken
van de Koninklijke Opera te Gent
'De vereniging heeft tot doel het gezamenlijk door de vennoten uitvoeren van
de renovatiewerken - 1ste fase - van de Koninklijke Opera te Gent volgens de
beperkte offerteaanvraag ingediend op 26 februari 1991 met bestek nr. B9/7898,
waarbij de Vlaamse Operastichting VZW, Schouwburgstraat 3 te 9000 Gent optreedt als bouwheer en de Regie der Gebouwen, Predikherenlei 1 te 9000 Gent
het projectmanagement waarneemt
De opdracht wordt zowel naar de studie als naar uitvoering in twee delen gesplitst enerzijds de elektromechanische uitrusting die verband houdt met manipulatie en decorstukken en de beweegbare scèneonderdelen, en anderzijds alle resterende werken en leveringen.
Het ene deel zal bestudeerd en uitgevoerd worden door de NV De Pecker, vijfde vennoot, hierna steeds genoemd de vijfde vennoot.
De beschrijving hiervan wordt opgenomen in bijlage I.
De NV De Pecker zelf zal hiervoor de financiële, administratieve, technische
middelen, alsmede personeel en materieel samenbrengen.
Het andere deel zal bestudeerd en uitgevoerd worden door de andere vier vennoten, zijnde de NV LL & N. De Meyer, de NV Algemene Ondernemingen Robert Wyckaert, de NV Gebroeders Vandekerckhove en de NV Interbuild, hierna
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steeds genoemd de eerste vennoten.
Zij zullen dit doen door de gezamenlijke en solidaire inbreng en samenvoeging
van hun financiële, administratieve en technische middelen, alsmede van hun
personeel en materieel, volgens in artikel 13 beschreven modaliteiten'.
B.
Uit artikel 13 waarvan uittreksels hierboven geciteerd, blijkt dat er geen (nieuwe) arbeidsovereenkomst is tot stand gekomen tussen de tijdelijke handelsvennootschap enerzijds en anderzijds de diverse werknemers die door de vennoten
voor de uitvoering van de werken beschikbaar worden gesteld.
De hypothese dat de tijdelijke handelsvennootschap 'werkgever' in de zin van
artikel 46 §1, 4°, van de Arbeidsongevallenwet zou kunnen zijn, is bijgevolg niet
aan de orde.
C.
Uit de voormelde 'overeenkomst van tijdelijke vereniging' dient wel te worden
besloten dat de tijdelijke vereniging de 'lasthebber' is in de zin van artikel 46, §1,
4°, van de Arbeidsongevallenwet van de betrokken vennoten-handelsvennootschappen en dit met betrekking tot alles wat nodig is tot het verwezenlijken van
het doel van de tijdelijke handelsvennootschap zoals omschreven in artikel 4 van
de desbetreffende overeenkomst.
Immers aan de tijdelijke handelsvennootschap, bestuurd door het voltallig respectievelijk beperkt directiecomité, wordt alles wat betrekking heeft op de uitvoering van de eerste fase van de renovatiewerken voormeld, gedelegeerd door
de respectieve vennoten, waaronder de NV Wyckaert, (eerste verweerster) en de
NV Vandekerckhove.
Met betrekking tot alles wat de verwezenlijking van de bovenbeschreven werken betreft (artikel 4 van de overeenkomst), heeft de tijdelijke handelsvennootschap de volledige bevoegdheid (artikel 6 van de overeenkomst, meer bepaald
punt 6.3), inbegrepen de leiding van de werf (via het 'dagelijks beheersteam': artikel 7 van de overeenkomst) en ook met betrekking tot het personeel dat door de
vennoten ter beschikking wordt gesteld van de vereniging (artikel 13 van de
overeenkomst, meer bepaald punt B).
Er zij vastgesteld dat er uitdrukkelijk in de overeenkomst is vastgelegd dat tot
verwezenlijking van het doel, de tijdelijke handelsvennootschap in hoofde van
het 'volledig directiecomité' over de bevoegdheden van de raad van bestuur van
een naamloze vennootschap, beschikt (zie artikel 6, punt 6.3 van de overeenkomst).
Een en ander komt neer op een overeenkomst van lastgeving door de vennoten
(lastgevers) aan de tijdelijke vereniging (lasthebber): in naam en voor rekening
van de vennoten vermocht de tijdelijke vereniging binnen het kader van de verwezenlijking van het doel, alle daartoe noodzakelijke rechtshandelingen te verrichten.
D.
De tijdelijke handelsvennootschap kan, bij gebreke van rechtspersoonlijkheid,
niet als dusdanig in rechte aangesproken worden; dit betekent evenwel niet dat
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de tijdelijke handelsvennootschap onbestaande zou zijn.
Er wordt overigens onder artikel 47 van de wet op de vennootschappen uitdrukkelijk aandacht aan besteed.
De tijdelijke handelsvennootschap bestaat wel degelijk en is niet enkel een
contract. Artikel 47 van de wet op de vennootschappen zoals het vroegere artikel
175, alinea 1, van de wet op de vennootschappen zeggen niet dat de tijdelijke
handelsvennootschap of de tijdelijke handelsvereniging een overeenkomst is. Artikel 47 van de wet op de vennootschappen bepaalt dat de tijdelijke handelsvennootschap een vennootschap is, terwijl het vroegere artikel 175, alinea 1, van de
wet op de vennootschappen bepaalt dat de tijdelijke handelsvereniging een vereniging is.
De tijdelijke handelsvennootschap bestaat als dusdanig, doch dient in de persoon van de vennoten in rechte te worden aangesproken daar de tijdelijke handelsvennootschap geen rechtspersoonlijkheid heeft.
E.
In zoverre (de eerste verweerster) aangesproken wordt door de arbeidsongevallen-verzekeraar als vennoot van de tijdelijke vereniging geniet de eerstgenoemde
van de immuniteit van artikel 46, §1, 4°, van de Arbeidsongevallenwet, daar zij
aangesproken wordt in haar hoedanigheid van vennoot van de lasthebber".
Grieven
Eerste onderdeel
Overeenkomstig artikel 46, §1, 4°, van de Arbeidsongevallenwet blijft de
rechtsvordering inzake burgerlijke aansprakelijkheid mogelijk tegen de personen, andere dan de werkgever, zijn lasthebbers of aangestelden, die voor het ongeval aansprakelijk zijn.
De immuniteit van de werkgever, zijn lasthebbers en aangestelden moet, als
uitzondering op het burgerlijk aansprakelijkheidsrecht, restrictief geïnterpreteerd
worden.
De term lasthebber in artikel 46, §1, 4°, van de Arbeidsongevallenwet heeft
dezelfde betekenis als de term lasthebber in de artikelen 1984 en volgende van
het Burgerlijk Wetboek.
Lastgeving is een handeling waarbij een persoon aan een ander de macht geeft
om iets voor de lastgever en in zijn naam te doen (artikel 1984 van het Burgerlijk
Wetboek).
Een lastgevingsovereenkomst is een overeenkomst waarbij een persoon belast
wordt voor een ander een rechtshandeling te stellen en deze dit aanvaardt. Lastgeving impliceert het stellen van een rechtshandeling.
De lasthebber in de zin van artikel 46, §1, 4°, van de Arbeidsongevallenwet is
de persoon die krachtens een overeenkomst gelast is met het verrichten van
rechtshandelingen in naam en voor rekening van de werkgever.
De tijdelijke vereniging of handelsvennootschap heeft geen rechtspersoonlijkheid (artikel 3 en 175 van de Vennootschappenwet, thans 2, §1, en 47, van het
Wetboek van Vennootschappen).
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De tijdelijke vereniging is geen rechtssubject, zij is geen drager van rechten en
verplichtingen.
Een vereniging zonder rechtspersoonlijkheid kan zelf niet bedingen of zich
verbinden.
Een vereniging zonder rechtspersoonlijkheid, zoals een tijdelijke vereniging,
kan niet als lasthebber worden aangesteld.
Een tijdelijke vereniging, die zelf geen rechtshandelingen kan stellen bij gebrek aan rechtspersoonlijkheid, kan niet optreden als lasthebber en in die hoedanigheid rechtshandelingen stellen voor rekening van en in naam van de lastgever.
In het bestreden arrest wordt geoordeeld dat de tijdelijke vereniging de lasthebber is van de betrokken vennoten-handelsvennootschappen en dit m.b.t. alles
wat nodig is voor het verwezenlijken van het doel van de tijdelijke vereniging.
Het hof van beroep oordeelt dat het gebrek aan rechtspersoonlijkheid van de
tijdelijke vereniging niet betekent dat de vereniging onbestaand zou zijn. Het hof
verwijst naar artikel 47 van de wet op de vennootschappen en artikel 175, eerste
lid, van de wet op de vennootschappen die bepalen dat de tijdelijke handelsvennootschap een vennootschap is, respectievelijk dat de tijdelijke vereniging een
vereniging is.
In zoverre het bestreden arrest oordeelt dat het gebrek aan rechtspersoonlijkheid van de tijdelijke vereniging of de tijdelijke handelsvennootschap niet belet
dat deze vereniging of vennootschap geldig wordt aangesteld als lasthebber en
dus in naam en voor rekening van een ander persoon rechtshandelingen kan stellen, miskent het de betekenis en de draagwijdte van het gebrek aan rechtspersoonlijkheid zoals bepaald in de artikelen 3 en 175 van de Vennootschapswet en
2 en 47 Wetboek van Vennootschappen (schending van de artikelen 3 en 175 van
de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen zoals vastgesteld bij
koninklijk besluit van 30 november 1935, d.i. titel IX van boek I van het Wetboek van Koophandel, zoals deze bestonden voor de opheffing door de wet van 7
mei 1999, thans 2, §1, en 47, van het Wetboek van Vennootschappen van 7 mei
1999).
Het hof van beroep leidt uit de overeenkomst van tijdelijke vereniging af dat
de tijdelijke vereniging in naam en voor rekening van de vennoten binnen het kader van de verwezenlijking van het doel, alle daartoe noodzakelijke rechtshandelingen mochten verrichten en de tijdelijke vereniging derhalve te beschouwen is
als lasthebber van de vennoten.
In zover het bestreden arrest aldus oordeelt dat een vereniging zonder rechtspersoonlijkheid geldig kan worden aangesteld door een lastgever om in zijn
naam en voor zijn rekening rechtshandelingen te stellen, schendt het arrest bovendien artikel 1984 van het Burgerlijk Wetboek.
In het bestreden arrest wordt de vordering van eiseres, die gegrond was op artikel 46 van de Arbeidsongevallenwet, afgewezen, omdat eerste verweerster als
vennoot van de tijdelijke vereniging geniet van de immuniteit van artikel 46, §1,
4°, van de Arbeidsongevallenwet, daar zij aangesproken werd in haar hoedanigheid van vennoot van de lasthebber (de tijdelijke vereniging) van de werkgever

Nr. 35 - 22.1.07

HOF VAN CASSATIE

147

(eerste verweerster).
Door te oordelen dat de tijdelijke vereniging, die een vereniging zonder rechtspersoonlijkheid is en dus niet geldig kan worden aangesteld om rechtshandelingen te verrichten in naam en voor rekening van de werkgever, kan beschouwd
worden als lasthebber van de werkgever in de zin van artikel 46, §1, 4°, van de
Arbeidsongevallen-wet, schendt het arrest bovendien artikel 46, §1, van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971.
Tweede onderdeel
De rechter beoordeelt de aard en de draagwijdte van een tussen partijen gesloten overeenkomst, maar hij mag de bewijskracht van de akte die de overeenkomst inhoudt, daarbij niet schenden. Bovendien mag de rechter bij zijn beoordeling de wettelijke bepalingen inzake de betrokken overeenkomsten niet schenden.
Lastgeving is een handeling waarbij een persoon aan een ander de macht geeft
om iets voor de lastgever en in zijn naam te doen (artikel 1984 van het Burgerlijk
Wetboek).
Een lastgevingsovereenkomst is een overeenkomst waarbij een persoon belast
wordt voor een ander een rechtshandeling te stellen.
Het bestreden arrest oordeelt dat uit de overeenkomst van tijdelijke vereniging
van 30 september 1991 blijkt dat tussen de vennoten (waaronder de eerste verweerster) en de tijdelijke vereniging een lastgevingsovereenkomst werd gesloten
en dat de tijdelijke vereniging, als lasthebber, in naam en voor rekening van de
vennoten vermocht alle voor de verwezenlijking van het doel van de tijdelijke
vereniging noodzakelijke rechtshandelingen te verrichten.
Het hof van beroep leidt dit af uit de artikelen 4 en 6, meer bepaald punt 6.3,
artikel 7 en artikel 13, meer bepaald punt B, van de overeenkomst van tijdelijke
vereniging van 30 september 1991.
De volgens het hof van beroep relevante stukken van deze artikelen worden in
het bestreden arrest overgenomen.
In artikel 4 wordt het doel van de tijdelijke vereniging en de verdeling van de
te verwezenlijken werken omschreven. Uit deze bepaling, waarin onder meer
wordt gesteld dat vier vennoten zullen samenwerken door de gezamenlijke en solidaire inbreng en samenvoeging van hun financiële, administratieve en technische middelen, alsmede van hun personeel en materieel, volgens de in artikel 13
beschreven modaliteiten, kan niet worden afgeleid dat de tijdelijke vereniging
rechtshandelingen zou moeten stellen in naam en voor rekening van de vennoten.
Artikel 6 handelt over het directiecomité (functie, taak, bevoegdheden). In artikel 6.3 wordt gesteld dat het voltallig/beperkt directiecomité over de ruimste bevoegdheden beschikt ten aanzien van beheer, administratie en beschikking, inclusief de bevoegdheid om dadingen en compromissen aan te gaan met het oog
op de uitvoering van de overeenkomst. Ook uit deze bepaling kan geenszins worden afgeleid dat de tijdelijke vereniging (op zich) aangesteld werd als lasthebber
van iedere vennoot (waaronder de eerste verweerster).
In artikel 7 worden de taken, de samenstelling en de vervanging van een lid
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van het dagelijks beheerteam beschreven. Uit deze bepaling blijkt dat het dagelijks beheersteam de leiding voert over het geheel der werken onder het gezag
van het beperkt directiecomité. Dit houdt echter geenszins in dat de tijdelijke
vereniging als lasthebber van de vennoten rechtshandelingen zou moeten stellen.
Artikel 13 B bepaalt dat het personeel van de vennoten ter beschikking wordt
gesteld van de tijdelijke vereniging, dat het personeel op de loonlijst van de vennoot blijft staan en dat de tijdelijke vereniging aan de vennoot een vergoeding
betaalt. Onder artikel 13 C wordt gesteld dat er naar gestreefd wordt dat de vennoten een inbreng doen van arbeiderspersoneel in verhouding tot hun deelname
in de tijdelijke vereniging. Ook uit deze bepalingen kan niet worden afgeleid dat
de tijdelijke vereniging aangesteld wordt als lasthebber van de vennoten.
In zover het bestreden arrest uit de overeenkomst van tijdelijke vereniging van
30 september 1991 en, meer bepaald uit de in het arrest aangehaalde bepalingen,
afleidt dat de tijdelijke vereniging in naam en voor rekening van de vennoten
binnen het kader van de verwezenlijking van het doel, alle daartoe noodzakelijke
rechtshandelingen mocht verrichten, geeft het aan de bewoordingen van deze
overeenkomst een uitlegging die daarmee onverenigbaar is en schendt het derhalve de bewijskracht van deze overeenkomst, en meer bepaald van de in het arrest aangehaalde bepalingen (schending van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van
het Burgerlijk Wetboek).
Het bestreden arrest dat uit de overeenkomst van tijdelijke vereniging van 30
september 1991, waaruit niet blijkt dat de tijdelijke vereniging zelf werd aangesteld om rechtshandelingen te stellen in naam en voor rekening van de vennoten,
afleidt dat de tijdelijke vereniging werd aangesteld als lasthebber van de vennoten, is niet wettig verantwoord (schending van artikel 1984 van het Burgerlijk
Wetboek).
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
(...)
Het middel zelf
Eerste onderdeel
5. Krachtens artikel 1384, derde lid, van het Burgerlijk Wetboek, zijn de meesters en zij die anderen aanstellen aansprakelijk voor de schade door hun dienstboden en aangestelden veroorzaakt in de bediening waartoe zij hen gebezigd
hebben.
6. De aansteller in de zin van deze bepaling, is de persoon die, voor eigen rekening, in feite gezag en toezicht op de daden van een ander kan uitoefenen.
7. Het arrest stelt vast dat aan de tijdelijke handelsvennootschap alles wat betrekking heeft op de uitvoering van de eerste fase van de renovatiewerken, gedelegeerd werd door de respectieve vennoten, waaronder de eerste verweerster, en
dat de tijdelijke handelsvennootschap de volledige bevoegdheid heeft met betrekking tot alles wat de verwezenlijking van de bovenbeschreven werken betreft, ook met betrekking tot het personeel dat door de vennoten ter beschikking
wordt gesteld van de vereniging.
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8. Het arrest oordeelt dat "een en ander (neer)komt op een overeenkomst van
lastgeving door de vennoten (lastgevers) aan de tijdelijke vereniging
(lasthebber): in naam en voor rekening van de vennoten vermocht de tijdelijke
vereniging binnen het kader van de verwezenlijking van het doel, alle daartoe
noodzakelijke rechtshandelingen te verrichten".
Het arrest stelt voorts vast dat "binnen deze bevoegdheid de tijdelijke handelsvennootschap het feitelijk gezag over (de werknemer van de eerste verweerster)
heeft uitgeoefend en daarbinnen is ook het arbeidsongeval geschied".
Uit deze overwegingen blijkt, volgens de appelrechter, dat de tijdelijke handelsvennootschap het feitelijk gezag over de werknemer van eerste verweerster
uitoefende in naam en voor rekening van de vennoten.
9. Het arrest verantwoordt op grond van deze vaststellingen en overwegingen
zijn beslissing dat niet de eerste verweerster, maar wel de tijdelijke handelsvennootschap, als aansteller te beschouwen is in de zin van artikel 1384, derde lid,
van het Burgerlijk Wetboek en op die grond aansprakelijk is, niet naar recht en
schendt deze wettelijke bepaling.
Het onderdeel is in zoverre gegrond.
Overige grieven
10. Gelet op de beslissing in het antwoord op het eerste middel over de aansprakelijkheid van de tijdelijke vereniging, vertonen de overige grieven geen belang meer.
Omvang van de cassatie
11. De vernietiging van de beslissing dat de eerste verweerster niet kan worden
aangesproken door de eiseres, dient uitgebreid te worden tot de beslissing van
het bestreden arrest dat "er uiteraard geen aanleiding (is) tot vraagstelling naar de
dekkingsverplichting door (de tweede verweerster), B.A.-verzekeraar van (de
eerste verweerster)" en tot de beslissing dat de vrijwaringseis van de tweede verweerster tegen de NV Monument-Vandekerckhove ongegrond is bij gebreke aan
voorwerp.
12. Geen van deze gedingvoerende partijen kon immers een ontvankelijk cassatieberoep tegen deze beslissingen instellen, zodat die beslissingen, wat de omvang van de cassatie betreft, niet onderscheiden zijn van de bij dit arrest vernietigde beslissingen.
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.
Ontvangt de eis tot tussenkomst door de tweede verweerster ingesteld tegen de
NV Monument-Vandekerckhove en verklaart het arrest bindend voor de in tussenkomst opgeroepen partij.
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Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.
22 januari 2007 – 3° kamer – Voorzitter en verslaggever: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve, advocaat-generaal – Advocaten: mrs.
Simont, Kirkpatrick en Heenen.

Nr. 36
3° KAMER - 22 januari 2007

1º ARBEIDSOVEREENKOMST — VERJARING - TERMIJN - DUUR - LOONVORDERING RECHTSVORDERING - EX DELICTO - EX CONTRACTU - GEVOLG
2º BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - VERJARING - TERMIJN - DUUR ARBEIDSOVEREENKOMST - LOONVORDERING - MISDRIJF
3º LOON — BESCHERMING - MISDRIJF - ARBEIDSOVEREENKOMST - LOONVORDERING RECHTSVORDERING - BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - VERJARING - TERMIJN
4º LOON — RECHT OP LOON - ACHTERSTALLIG LOON - HERSTEL IN NATURA BRUTOBEDRAGEN - SOCIALE ZEKERHEIDSBIJDRAGEN - BEDRIJFSVOORHEFFING
5º INTERESTEN — ALLERLEI - BETALING VAN LOONACHTERSTALLEN - RECHTSVORDERING SCHADEVERGOEDING TOT HERSTEL IN NATURA - GEEN WETTELIJKE INTEREST VERSCHULDIGD
1º, 2º en 3º Artikel 26 van de wet van 17 april 1878 houdende Voorafgaande Titel van het
Wetboek van Strafvordering is van toepassing op elke burgerlijke rechtsvordering die
gestoeld is op feiten die het bestaan van een misdrijf doen blijken, zelfs wanneer die
feiten eveneens een contractuele tekortkoming van de werkgever uitmaken en het
voorwerp van de vordering in de uitvoering van die contractuele verbintenis bestaat als
herstel van de geleden schade1. (Artt. 3, 4 en 26, V.T.Sv.2; Art. 15,
Arbeidsovereenkomstenwet)
4º De vordering tot betaling van brutobedragen van achterstallig loon bij wijze van herstel in
natura sluit ook de vergoeding in voor de schade ingevolge de niet betaling van de
sociale zekerheidsbijdragen en de bedrijfsvoorheffing. (Artt. 1382 en 1383, B.W.)
5º Artikel 10, Loonbeschermingswet is niet van toepassing op ingevolge het misdrijf "niet
betaling van het op gezette tijden verschuldigd loon" als herstel in natura toegekend
loonbedrag. (Art. 10, vóór wijziging bij wet van 26 juni 2002, Loonbeschermingswet)
(SCHOLA EUROPAEA, OPENBARE INSTELLING T. V.; V. t/SCHOLA EUROPAEA, OPENBARE INSTELLING)

ARREST

(A.R. S.04.0088.N - S.04.0169.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen een arrest, op 15 oktober 2003 gewezen
1 Cass. (Verenigde kamers), 23 okt. 2006, A.R. S.05.0010.F, nr. 501 met concl. eerste adv.-gen. J.F.
LECLERCQ; zie Cass. 2 april 2001, A.R. S.00.0090.F, nr. 193.
2 Artt. 3 en 4 in hun versie zowel vóór als na de wijziging bij wetten van 11 juni 1994 en 28 maart
2000 en art. 26 in zijn versie zoals van kracht zowel vóór als na wijziging bij wet van 10 juni 1998
van de wet van 17 april 1878, Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering.
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door het Arbeidshof te Antwerpen.
Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Anne De Raeve heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
A. Zaak S.04.0088.N
De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de Grondwet;
- artikel 15, eerste lid, van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten;
- de artikelen 3, 4, dit laatste artikel in zijn versie zowel vóór als na de wijziging bij wetten van 11 juli 1994 en 28 maart 2000, en 26, dit laatste artikel in
zijn versie zoals van kracht zowel vóór als na de wijziging bij wet van 10 juni
1998, van de wet van 17 april 1878 houdende de Voorafgaande Titel van het
Wetboek van Strafvordering;
- artikel 1138, 2° en 4°, van het Gerechtelijk Wetboek;
- het algemeen rechtsbeginsel betreffende de autonomie der procespartijen, genaamd het "beschikkingsbeginsel";
- de artikelen 1382, 1383 en 2262bis van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het arbeidshof verklaart in het aangevochten arrest het door de eiseres tegen
het vonnis, gewezen door de eerste kamer van de Arbeidsrechtbank te Turnhout
op 24 juni 2002, ingestelde hoger beroep in de zaak gekend onder A.R. 2020551
en het incidenteel beroep, ingesteld door verweerster, ontvankelijk en gedeeltelijk gegrond, verleent verweerster akte van de uitbreiding en wijziging van haar
vordering, verklaart de nieuwe vordering ontvankelijk en gedeeltelijk gegrond en
vernietigt het voornoemd vonnis van de Arbeidsrechtbank te Turnhout.
Opnieuw rechtsprekende over de door verweerster ingestelde vorderingen, zoals gewijzigd en uitgebreid, verklaart het arbeidshof de vordering in betaling van
achterstallig loon ontvankelijk en gegrond en veroordeelt de eiseres tot betaling
van 67.129,99 euro achterstallig loon, te verminderen met de wettelijk voorgeschreven inhoudingen voor de sociale zekerheid en de bedrijfsvoorheffing, in zoverre verschuldigd, het overeenstemmende nettogedeelte te vermeerderen met de
gerechtelijke interesten vanaf 15 oktober 2003.
Tevens veroordeelt het arbeidshof de eiseres tot afgifte van een verbeterd
werkloosheidsattest C4 binnen de 14 dagen na de betekening van het arrest en tot
afgifte van een corresponderende loonrekening en een fiscale fiche 281.10 met
betrekking tot de in het arrest toegekende bedragen binnen de wettelijk voorgeschreven termijn.
Het arbeidshof aanvaardt in het bestreden arrest (p. 6) volgende feitelijke gegevens als bewezen:
"Mevrouw V.D.B. is in dienst geweest van Schola Europaea van 15 september
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1972 tot 8 september 1998 als docente, in het kader van verschillende opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor een bepaalde tijd, telkens in het kader van
een deeltijdse betrekking.
De eerste overeenkomst werd gesloten op 18 december 1972 voor één jaar
vanaf 15 september 1972, de laatste op 15 september 1997, voor een bepaalde
tijd tot en met 8 september 1998.
Wat de bezoldiging betreft verwijzen de voorgelegde arbeidsovereenkomsten
naar het barema geldend voor de docenten in de middelbare school of naar de zogeheten 'regeling welke van toepassing is op docenten met beperkte leeropdrachten'.
Bedoelde regeling, waarvan niet ter discussie staat dat zij bindend was voor
partijen tijdens de ganse duur van de tewerkstelling, kent aan de docenten met
beperkte leeropdracht die door de directeur van de school zijn aangeworven, een
bezoldiging toe gelijk aan een welbepaald bedrag per jaar, voor elk lesuur per
week.
Het staat niet ter discussie dat Schola Europaea tijdens de ganse duur van de
tewerkstelling van mevrouw V.D.B. een bedrag betaalde gelijk aan het aantal per
week gepresteerde uren, vermenigvuldigd met het voor haar geldende basisbedrag, verminderd met 14 pct.
Met een aangetekende brief van 21 oktober 1997 betekende Schola Europaea
een opzeggingstermijn aan mevrouw V.D.B., ingaand op 1 november 1997 om te
eindigen op 8 september 1998".
Onder de titel "achterstallig loon" sub 2.4.1 stelt het arbeidshof vervolgens
vooreerst het bestaan van een misdrijf vast. Het arbeidshof overweegt dat de verweerster "betaling van achterstallig loon (vordert), ondergeschikt schadevergoeding als herstel van de schade die zij geleden heeft ingevolge het door (de eiseres) gepleegde misdrijf bestaande uit het niet (correct) betalen van het overeengekomen loon, strafbaar gesteld bij artikel 42 Loonbeschermingswet, misdrijf dat
zij kwalificeert als een voortgezet misdrijf" en beslist dat de verweerster het bestaan van zowel het materieel als het moreel bestanddeel van dit sociaalrechterlijk misdrijf bewijst (arrest, pp. 11-13, nr. 2.4.1).
Vervolgens stoelt het arbeidshof zijn beslissing op volgende motieven:
"2.4.2 Vordering ex delicto
In aanvullende beroepsconclusie heeft mevrouw V.D.B. duidelijk, ondubbelzinnig en in hoofdorde betaling gevorderd van 67.129,99 euro achterstallig loon
als herstel in natura van de schade geleden ingevolge het door Schola Europaea
gepleegde (voortgezet) misdrijf, strafbaar gesteld bij artikel 42 Loonbeschermingswet en, in ondergeschikte orde, eenzelfde bedrag als schadevergoeding bij
equivalent.
Beide vorderingen strekken tot herstel van de schade die het gevolg is van het
door Schola Europaea gepleegde misdrijf, bestaande uit het niet correct betalen
van het overeengekomen loon.
Anders dan Schola Europaea voorhoudt kan een werknemer in het kader van
een vordering ex delicto, zowel de betaling vorderen van de lonen, waarvan de
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niet-betaling precies het misdrijf vormt waarop zijn vordering steunt, als een
schadevergoeding bij equivalent.
Niets verplicht het slachtoffer van een sociaalrechtelijk misdrijf immers het
herstel van zijn schade bij equivalent te vorderen, hij kan evenzeer opteren voor
een herstel in natura.
(vgl. Eliaerts, L., "Loon als schadevergoeding ex delicto", Soc. Kron. 1995,
257-261 en de aldaar geciteerde rechtspraak en rechtsleer; Rauws, W., "De verjaring in het arbeidsrecht", in CBR jaarboek 2001-2002, Antwerpen Apeldoorn,
Maklu, 2002, 318 e.v. en de aldaar geciteerde rechtspraak en rechtsleer).
2.4.3 Verjaring
De verjaringstermijn van de burgerlijke vordering ex delicto bedroeg voor de
inwerkingtreding van de wet van 10 juni 1998 vijf jaar, te rekenen van de dag
waarop het misdrijf is gepleegd, zonder te kunnen verjaren voor de strafvordering (vgl. artikel 26 van de Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering oud).
Bij wet van 10 juni 1998 werd artikel 26 van de Voorafgaande Titel van het
Wetboek van Strafvordering vervangen door de volgende tekst:
'De burgerlijke rechtsvordering volgend uit een misdrijf verjaart volgens de regels van het Burgerlijk Wetboek of van de bijzondere wetten die van toepassing
zijn op de rechtsvordering tot vergoeding van de schade. Zij kan echter niet verjaren voor de strafvordering'.
In dit verband dient erop gewezen te worden dat, overeenkomstig het bepaalde
in artikel 46 van de Loonbeschermingswet, de strafvordering wegens overtreding
van artikel 42 van diezelfde wet, verjaart door verloop van vijf jaar na het feit
waaruit de vordering is ontstaan.
Voor het bepalen van het aanvangstijdstip van de verjaringstermijn van de
strafvordering moet de datum waarop het misdrijf werd gepleegd in aanmerking
worden genomen, met als gevolg dat een onderscheid moet worden gemaakt tussen ogenblikkelijke, voortdurende en voortgezette misdrijven.
Bij een ogenblikkelijk misdrijf neemt de verjaringstermijn een aanvang op het
ogenblik waarop het strafbare feit werd gepleegd, bij een voortdurend misdrijf
op het ogenblik dat de strafbare toestand heeft opgehouden en bij een voortgezet
misdrijf op het ogenblik dat het laatste strafbare feit werd gepleegd, op voorwaarde dat, behoudens stuiting of schorsing van de verjaring, de termijn tussen
de verschillende feiten niet langer was dan de verjaringstermijn zelf. (De Nauw
A., 'De verjaring van de rechtsvordering ex delicto in het sociaal recht'; in Rigaux M., 'Actuele problemen van het arbeidsrecht 4' Antwerpen-Apeldoorn,
Maklu uitgevers, 1994, 13 en de aldaar geciteerde rechtspraak).
Een voortgezet misdrijf is een misdrijf dat bestaat uit verschillende strafbare
gedragingen, handelingen, of onthoudingen van dezelfde aard of van verschillende aard die geacht worden samen slechts één misdrijf uit te maken wegens de
eenheid van misdadig opzet in hoofde van de dader, dit is wanneer zij onderling
verbonden zijn door eenheid van doel en verwezenlijking en in die zin door één
feit, te weten één complexe gedraging, zijn opgeleverd.
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Onder eenheid van misdadig opzet wordt daarbij niet bedoeld opzet in contrast
tot onachtzaamheid, maar wel het plan, de bedoeling of de ingesteldheid van de
dader waarvan de veelheid van strafbare gedragingen de uitdrukking is (vgl. Dupont L., 'Het begrip voortgezet misdrijf, de problematiek van de verjaring van de
burgerlijke rechtsvordering ex delicto m.b.t. het arbeidsovereenkomstenrecht';
Soc. Kron. 1988, 362).
Eenheid van opzet bestaat in het sociaal strafrecht uit een bepaald doel of een
plan waarvan de veelheid van misdrijven de uitvoering vormen en kan bijvoorbeeld voortvloeien uit de mondelinge of schriftelijke overeenkomst of uit het betalingssysteem dat afwijkt van de wettelijke of reglementaire bepalingen waarvan de niet-naleving wordt gesanctioneerd.
(vgl. Verougstraete, W., 'De verjaring van de burgerlijke vordering die het gevolg is van een misdrijf', Soc. Kron. 1981, 49) .
Bovenstaande overwegingen m.b.t. het voorgezet misdrijf blijven onverkort
gelden na de wijziging van artikel 65 van het Strafwetboek bij wet van 11 juni
1994. Bedoelde wetswijziging vormt immers een wettelijke grondslag voor en
een bevestiging van de vroeger jurisprudentieel tot stand gekomen notie van het
voortgezet misdrijf.
(Van den Wijngaert, C., o.c., 182-183).
Dat het ingevolge deze bepaling thans mogelijk is, niettegenstaande de vastgestelde samenloop van de strafbare gedragingen, meerdere straffen uit te spreken
doet daaraan geen afbreuk.
Eveneens bij wet van 10 juni 1998 werden de regels betreffende de algemene
termijnen van verjaring in het Burgerlijk Wetboek gewijzigd.
Het nieuwe artikel 2262bis van het Burgerlijk Wetboek bepaalt thans dat de
rechtsvorderingen tot vergoeding van schade op grond van buitencontractuele
aansprakelijkheid verjaren door verloop van 5 jaar te rekenen vanaf de dag volgend op die waarop de benadeelde kennis heeft gekregen van de schade of van
de verzwaring ervan en van de identiteit van de daarvoor aansprakelijke persoon
met als maximum een termijn van 20 jaar te rekenen vanaf de dag volgend op die
waarop het feit waardoor de schade is veroorzaakt zich heeft voorgedaan.
De verjaring loopt niet meer tegen de eisende partij wanneer zij tijdig haar burgerlijke vordering heeft ingesteld en dit totdat een in kracht van gewijsde gegane
beslissing het geding heeft beëindigd (vgl. inmiddels opgeheven artikel 27 van
de Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering, en artikel 2244 van
het Burgerlijk Wetboek).
Voor rechtsvorderingen ontstaan voor de inwerkingtreding van de wet van 10
juni 1998 beginnen de nieuwe verjaringstermijnen slechts te lopen vanaf haar inwerkingtreding, zonder dat de totale duur van de verjaringstermijn meer mag bedragen van 30 jaar.
In casu kan bezwaarlijk worden betwist dat de bij elke loonbetaling gepleegde
misdrijven hun oorsprong vinden in een door Schola Europaea gehanteerd systeem, dit blijkt overduidelijk uit de neergelegde nota's m.b.t. de berekening van
de wedden van het niet gedetacheerd onderwijzend personeel.
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Er is dan ook sprake van eenheid van opzet, zodat mevrouw V.D.B. de verschillende strafbare gedragingen terecht kwalificeert als één voortgezet misdrijf.
De strafbare gedragingen hebben zich voorgedaan vanaf de datum waarop het
loon voor de maand september 1972 moest worden betaald tot en met de datum
waarop het loon voor de maand september 1998 moest worden betaald, datum
die zich evident niet voor september 1998 situeert.
De vordering tot herstel van de door deze strafbare gedragingen veroorzaakte
schade werd ingesteld bij conclusies neergelegd ter griffie van (het hof van beroep) op 6 februari 2003 en derhalve voor het verstrijken van de verjaringstermijn van de strafvordering, zodat deze vordering noch geheel noch gedeeltelijk
verjaard is.
2.4.4 Gevorderde bedragen
Nu, om de hiervoor uiteengezette redenen, vaststaat dat mevrouw V.D.B.
maandelijks een lager loon ontving dan het loon waarop zij recht had, is het evident dat zij schade heeft geleden.
Bedoelde schade bestaat uiteraard, doch niet uitsluitend, uit de gederfde nettoinkomsten.
Ook het feit dat de loontekorten niet het voorwerp hebben uitgemaakt van bijdragestorting in het socialezekerheidsstelsel voor werknemers heeft noodzakelijk
nadelige repercussies, inzonderheid voor het vaststellen van de rechten die mevrouw V.D.B. uit dit socialezekerheidsstelsel kan putten.
Dat de door mevrouw V.D.B. gevorderde loonbedragen corresponderen met
het verschil tussen het volgens de 'Regeling van toepassing op docenten met beperkte leeropdracht' verschuldigde loon en het effectief betaalde loon staat als
zodanig niet ter discussie.
Deze vaststelling verantwoordt volkomen de toekenning van de gevorderde
loonachterstallen als herstel van de schade in natura" (arrest, pp. 14-17).
Voorts stelt het arbeidshof vast dat "de verplichting tot betaling van de loonachterstallen en opzeggingsvergoeding waartoe (de eiseres) werd veroordeeld
(...) tot gevolg (heeft) dat zij gehouden is tot afgifte van een verbeterd werkloosheidsattest C4, een corresponderende loonrekening en een fiscale fiche 281.10".
(arrest, p. 21, nr. 2.7)
Grieven
1. Krachtens artikel 15, eerste lid, van de Arbeidsovereenkomstenwet van 3
juli 1978 verjaren de rechtsvorderingen die uit de arbeidsovereenkomst ontstaan
één jaar na het eindigen van de arbeidsovereenkomst of vijf jaar na het feit waaruit deze vordering is ontstaan, zonder dat deze termijn één jaar na het eindigen
van de arbeidsovereenkomst mag overschrijden.
Deze bepaling is van toepassing op de door de werknemer tegen de werkgever
ingestelde vordering met als voorwerp de uitvoering van contractuele verbintenissen, zoals bv. het betalen van het contractueel overeengekomen loon, zelfs als
de werknemer die vordering tevens gegrond heeft op het feit dat de werkgever de
strafwet heeft overtreden door die verbintenissen niet na te komen.
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2.1 De rechtsvordering tot herstel van een door een misdrijf veroorzaakte schade behoort overeenkomstig artikel 3 van de Voorafgaande Titel van het Wetboek
van Strafvordering aan hen die de schade hebben geleden. Luidens artikel 4 van
de Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering kan de burgerlijke
rechtsvordering terzelfder tijd en voor dezelfde rechters worden vervolgd als de
strafvordering of afzonderlijk (voor de burgerlijke rechter) worden vervolgd.
Op de burgerlijke vordering tot schadevergoeding, spruitend uit een misdrijf,
is de verjaringstermijn van artikel 26 van de Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering van toepassing.
2.2 Overeenkomstig artikel 26 van de Voorafgaande Titel van het Wetboek
van Strafvordering, zoals van kracht vóór de wijziging bij wet van 10 juni 1998,
verjaart de burgerlijke vordering volgend uit een misdrijf door verloop van vijf
jaren, te rekenen van de dag waarop het misdrijf is gepleegd, zij kan echter niet
verjaren voor de strafvordering.
Sinds de wijziging bij wet van 10 juni 1998 bepaalt artikel 26 van de Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering dat de burgerlijke rechtsvordering volgend uit een misdrijf verjaart volgens de regels van het Burgerlijk Wetboek of van de bijzondere wetten die van toepassing zijn op de rechtsvordering
tot vergoeding van schade; zij kan echter niet verjaren voor de strafvordering.
Naar luid van artikel 2262bis van het Burgerlijk Wetboek, ingevoegd bij wet
van 10 juni 1998, verjaren alle rechtsvorderingen tot vergoeding van schade op
grond van buitencontractuele aansprakelijkheid door verloop van vijf jaar vanaf
de dag volgend op die waarop de benadeelde kennis heeft gekregen van de schade of van de verzwaring ervan en van de identiteit van de daarvoor aansprakelijke persoon. Deze vorderingen verjaren in ieder geval door verloop van 20 jaar
vanaf de dag volgend op die waarop het feit waardoor de schade is veroorzaakt,
zich heeft voorgedaan.
2.3 Zoals het arbeidshof in het bestreden arrest (p. 14, voorlaatste alinea), vaststelt, verjaart de strafvordering wegens het misdrijf van niet-betaling van loon
door het verloop van 5 jaar na het feit waaruit de vordering is ontstaan.
Wanneer, zoals in casu door het arbeidshof wordt beslist (arrest, pp. 15-16), de
verschillende strafbare gedragingen wegens eenheid van opzet geacht worden
een voortgezet misdrijf uit te maken, begint de verjaring van de strafvordering
met betrekking tot dit misdrijf slechts te lopen vanaf het laatste strafbare feit, d.i.
in casu de datum waarop het loon voor september 1998 diende te worden betaald, welke datum zich niet vóór september 1998 situeert.
Indien door de eiseres een voortgezet misdrijf werd gepleegd door het niet-betalen van loon, diende de rechtsvordering tot herstel van de schade veroorzaakt
door dit misdrijf derhalve te worden ingesteld binnen de termijn van vijf jaar
vanaf de datum waarop het loon voor september 1998 diende te worden betaald.
3. De rechtsvordering wegens niet-betaling van loon kan als een rechtsvordering ex delicto in de zin van artikel 3 van de Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering worden omschreven en is derhalve aan de bij artikel 26
van de Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering voorgeschreven
verjaringstermijn onderworpen, op voorwaarde, primo, dat de rechter vaststelt
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dat de niet-betaling van het loon een misdrijf is, secundo, dat de rechtsvordering
niet strekt tot de nakoming van de contractuele verbintenis tot betaling van loon,
maar tot vergoeding van de schade die voortvloeit uit het misdrijf van niet-betaling van loon, en dus strekt tot het verkrijgen van schadevergoeding.
Eerste onderdeel
4.1 Luidens artikel 149 van de Grondwet dient elk vonnis of arrest met redenen te worden omkleed.
Wanneer een rechterlijke beslissing een tegenstrijdigheid bevat tussen de motieven of in het beschikkend gedeelte, dan wel tussen de motieven en het beschikkend gedeelte, worden de elkaar tegensprekende motieven en/of beslissingen geacht elkaar onderling op te heffen, zodat deze beslissing niet regelmatig
met redenen is omkleed en artikel 149 van de Grondwet schendt. Voor zover de
rechterlijke beslissing een tegenstrijdigheid in de beschikkingen bevat, miskent
ze tevens artikel 1138, 4°, van het Gerechtelijk Wetboek.
4.2 Het arbeidshof beslist in het bestreden arrest enerzijds
- dat verweerster in hoofdorde 67.129,99 euro achterstallig loon als herstel in
natura van de schade geleden ingevolge het door de eiseres gepleegde misdrijf
vordert en, in ondergeschikte orde, eenzelfde bedrag als schadevergoeding bij
equivalent,
- dat beide vorderingen strekken tot herstel van de schade die het gevolg is van
het door de eiseres gepleegde misdrijf, bestaande uit het niet correct betalen van
het overeengekomen loon,
- dat de werknemer, in het kader van een vordering ex delicto, betaling kan
vorderen van lonen, daar niets het slachtoffer van een sociaalrechtelijk misdrijf
verplicht te opteren voor herstel van zijn schade bij equivalent en hij derhalve
evenzeer voor herstel in natura kan optreden (lees: opteren) (arrest, p. 14, nr.
2.4.2),
- dat verweerster, die maandelijks een lager loon ontving dan datgene waarop
zij recht had, schade heeft geleden en de toekenning van de gevorderde loonachterstallen als herstel van de schade in natura verantwoord voorkomt (arrest, pp.
16-17, nr. 2.4.4).
Uit deze overwegingen in het motiverend gedeelte van het arrest blijkt dat verweerster lastens de eiseres aanspraak kan maken op "loonachterstal als herstel in
natura" van de schade uit het misdrijf.
Het arbeidshof beslist anderzijds dat de eiseres gehouden is tot afgifte van een
verbeterd werkloosheidsattest C4, een corresponderende loonrekening en een fiscale fiche 281.10 omwille van "de verplichting tot betaling van de loonachterstallen" (arrest, p. 21, nr. 2.7) en verklaart in het dispositief van het arrest (p. 23,
tweede en derde alinea) verweersters "vordering in betaling van achterstallig
loon ontvankelijk en gegrond" en veroordeelt vervolgens de eiseres uitdrukkelijk
tot betaling van achterstallig loon.
Door enerzijds te beslissen dat verweerster vanwege de eiseres aanspraak kan
maken op achterstallig loon als herstel in natura van de schade voortvloeiend uit
het door de eiseres begane misdrijf, doch de eiseres anderzijds te veroordelen tot
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betaling van eigenlijke loonachterstallen, houdt het bestreden arrest tegenstrijdige beschikkingen in of bevat het minstens een tegenstrijdigheid tussen zijn motieven en/of tussen de motieven en zijn beschikkend gedeelte, zodat het niet regelmatig is gemotiveerd (schending van artikel 149 van de Grondwet) en tevens
artikel 1138, 4°, van het Gerechtelijk Wetboek schendt.
Tweede onderdeel
5.1 Uit het hoger uiteengezette, sub nrs. 1 t.e.m. 3, welke argumentatie hierbij
als uitdrukkelijk hernomen dient te worden aangezien, volgt dat de vordering van
de werknemer, ertoe strekkende de werkgever te veroordelen tot betaling van
achterstallig loon, een vordering tot uitvoering van contractuele verbintenissen
uitmaakt die onderworpen is aan de in artikel 15 van de Arbeidsovereenkomstenwet gestelde verjaringstermijn, zelfs al wordt de vordering mede gestoeld op het
in de Loonbeschermingswet voorziene misdrijf niet-betaling van loon.
Deze vordering dient te worden ingesteld binnen één jaar na het eindigen van
de arbeidsovereenkomst of vijf jaar na het feit waaruit deze vordering is ontstaan, zonder dat deze termijn één jaar na het eindigen van de arbeidsovereenkomst mag overschrijden.
Dergelijke vordering diende in casu derhalve binnen één jaar na 8 september
1998 (einddatum van de arbeidsovereenkomst; arrest, p. 6, in medio) te worden
ingesteld en kon slechts betrekking hebben op loonachterstal verschuldigd in de
periode van vijf jaar voorafgaand aan het instellen van de vordering.
5.2 Het arbeidshof veroordeelt de eiseres tot betaling aan verweerster van achterstallig loon verschuldigd voor de ganse tewerkstellingsperiode (1972-1998),
dit is tot uitvoering van haar uit de arbeidsovereenkomst voortvloeiende verbintenissen (arrest, p. 23, tweede en derde alinea).
Deze vordering diende derhalve, overeenkomstig artikel 15 van de Arbeidsovereenkomstenwet, door verweerster te worden ingesteld binnen één jaar na 8
september 1998, en kon slechts betrekking hebben op loonachterstallen verschuldigd in de periode van vijf jaar voorafgaand aan het instellen van die vordering.
5.3. Het arbeidshof stelt uitdrukkelijk vast dat verweerster bij dagvaarding betekend op 1 juni 1999 betaling van achterstallig vakantiegeld vorderde en zij in
de procedure in eerste aanleg op geen enkel ogenblik aanspraak heeft gemaakt
op betaling van achterstallig loon (arrest, p. 3, tweede alinea en p. 10).
De eiseres heeft, aldus het arbeidshof, slechts in haar aanvullende beroepsconclusie haar vordering overeenkomstig de artikelen 807 en 1042 van het Gerechtelijk Wetboek gewijzigd en betaling gevorderd van achterstallig loon (arrest, p.
10, derde en tweede laatste alinea).
Deze aanvullende beroepsconclusie werd op 6 februari 2003 ter griffie ingediend (arrest, p. 2, in fine).
5.4 De vordering van verweerster, ertoe strekkende de eiseres te veroordelen
tot betaling van achterstallig loon, werd aldus méér dan één jaar na de beëindiging van de arbeidsovereenkomst ingesteld, zodat deze vordering overeenkomstig artikel 15 van de Arbeidsovereenkomstenwet verjaard was en het arbeidshof
de eiseres niet wettig kon veroordelen tot betaling van achterstallig loon.
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5.5 Zelfs indien zou dienen geoordeeld te worden - quod non - dat de vordering strekkende tot betaling van achterstallig loon virtueel begrepen was in de
vordering tot betaling van achterstallig vakantiegeld, hetgeen tot gevolg zou hebben dat de verjaringstermijn overeenkomstig artikel 2244 van het Burgerlijk
Wetboek gestuit werd door de dagvaarding van 1 juni 1999, is de beslissing
waarbij de eiseres veroordeeld wordt tot betaling van 67.129,99 euro achterstallig loon d.i. het niet-uitbetaalde loon tijdens de ganse tewerkstellingsperiode
(1972-1998), niet naar recht verantwoord.
De vordering strekkende tot betaling van achterstallig loon dient immers, zoals
hoger uiteengezet, te worden ingesteld binnen vijf jaar na het feit waaruit deze
vordering is ontstaan.
De op 1 juni 1999 betekende dagvaarding kon derhalve slechts de verjaring
stuiten met betrekking tot de vordering strekkende tot betaling van achterstallig
loon voor de periode van vijf jaar voorafgaand aan 1 juni 1999. De vordering tot
betaling van loon verschuldigd vóór 1 juni 1994 was derhalve alleszins verjaard.
5.6 Door de eiseres te veroordelen tot betaling van 67.129,99 euro achterstallig
loon om reden dat de door artikel 26 van de Voorafgaande Titel van het Wetboek
van Strafvordering bepaalde verjaringstermijn niet was verstreken, schendt het
arbeidshof derhalve de artikelen 3, 4 (dit laatste artikel in zijn versie zowel vóór
als na de wijziging bij wetten van 11 juli 1994 en 28 maart 2000) en 26 (dit laatste artikel in zijn versie zoals van kracht zowel vóór als na de wijziging bij wet
van 10 juni 1998) van de Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering, 15 van de Arbeidsovereenkomstenwet en 2262bis van het Burgerlijk Wetboek.
Derde onderdeel
6.1 De vordering tot betaling van achterstallig loon is een vordering tot uitvoering van een uit de arbeidsovereenkomst ontstane contractuele verbintenis, zodat
de verjaring van deze vordering beheerst wordt door artikel 15 van de Arbeidsovereenkomstenwet en niet door artikel 26 van de Voorafgaande Titel van het
Wetboek van Strafvordering, zelfs indien de vordering tevens gegrond is op het
feit dat de werkgever de strafwet heeft overtreden door die verbintenis niet na te
komen.
Het is de werknemer derhalve niet mogelijk in het kader van een vordering ex
delicto vanwege de werkgever betaling van achterstallig loon te vorderen. De
vordering ex delicto strekt immers tot herstel van de door een misdrijf veroorzaakte schade.
Deze burgerlijke vordering tot herstel van de door een misdrijf veroorzaakte
schade, zoals bedoeld in de artikelen 3 en 26 van de Voorafgaande Titel van het
Wetboek van Strafvordering, kan alleen schadeherstel - bij equivalent of in natura - opleveren, terwijl de vordering tot uitvoering van de loonverbintenis strekt
tot werkelijk rechtsherstel.
Het is voor de werknemer derhalve niet mogelijk een burgerlijke vordering ex
delicto tegen de werkgever in te stellen strekkende tot herstel in natura van de
schade veroorzaakt door het door de werkgever gepleegde misdrijf, waarbij dit
schadeherstel (d.i. het voorwerp van de vordering) bestaat uit de betaling van
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achterstallig loon.
6.2 In zoverre het Hof zou oordelen dat het arbeidshof de eiseres niet veroordeelt tot betaling van eigenlijke loonachterstallen - quod non - doch wel tot betaling van achterstallig loon als herstel in natura van de schade geleden door het
door de eiseres gepleegde misdrijf, is de aangevochten beslissing derhalve evenmin naar recht verantwoord.
Een vordering strekkende tot betaling van loon, d.i. tot uitvoering van een uit
de arbeidsovereenkomst voortvloeiende verbintenis, heeft, zoals hiervoor uiteengezet, immers niet tot voorwerp het herstel, het weze in natura, van de schade
voortvloeiend uit het misdrijf, doch strekt tot rechtsherstel.
De vordering strekkende tot betaling van achterstallig loon is derhalve, ook al
wordt zij mede gesteund op een misdrijf en wordt het achterstallig loon ten onrechte als herstel in natura van de door dit misdrijf veroorzaakte schade omschreven, een vordering ex contractu onderworpen aan de verjaringstermijn bepaald in
artikel 15 van de Arbeidsovereenkomstenwet en niet aan de verjaringstermijn bepaald in artikel 26 van de Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering.
Door de eiseres te veroordelen tot betaling van achterstallig loon, het weze als
herstel in natura, ten belope van 67.129,99 euro, en te beslissen dat deze vordering niet was verjaard, schendt het arbeidshof derhalve, zoals sub nrs. 5.1 t.e.m.
5.6 uiteengezet, welke argumentatie hierbij als uitdrukkelijk hernomen dient te
worden aangezien, de artikelen 3, 4 (dit laatste artikel in zijn versie zowel vóór
als na de wijziging bij wetten van 11 juli 1994 en 28 maart 2000) en 26 (dit laatste artikel in zijn versie zoals van kracht zowel vóór als na de wijziging bij wet
van 10 juni 1998) van de Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering, 15 van de Arbeidsovereenkomstenwet en 2262 bis van het Burgerlijk Wetboek.
Vierde onderdeel
7.1 Indien het Hof zou aannemen dat het arbeidshof de eiseres in het aangevochten arrest veroordeelt tot betaling van schadevergoeding, het weze als herstel in natura of bij equivalent van de schade veroorzaakt door het door de eiseres gepleegde misdrijf, is de beslissing evenmin naar recht verantwoord.
7.2 Luidens artikel 149 van de Grondwet dient elk vonnis of arrest met redenen te worden omkleed.
De rechter is ingevolge deze grondwetsbepaling verplicht te antwoorden op
alle precieze en relevante middelen die partijen op regelmatige wijze in hun besluiten hebben aangevoerd.
7.3 Verweerster vorderde vanwege de eiseres betaling van een bedrag van
67.129,99 euro als achterstallig loon, en in ondergeschikte orde als schadevergoeding (syntheseberoepsconclusie, p. 23), zijnde het brutobedrag van het haar
ten onrechte niet uitbetaalde loon (syntheseberoepsconclusie, p. 18, in fine).
De eiseres voerde in haar beroepsbesluiten aan dat de door verweerster ingevolge het misdrijf geleden schade niet kan worden gelijkgesteld met het brutobedrag van het niet betaalde loon.
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De eiseres stelde desbetreffend, enerzijds, dat krachtens artikel 14 van de wet
van 27 juni 1969 op het loon sociale zekerheidsbijdragen verschuldigd zijn door
de werknemer, terwijl die bijdrage overeenkomstig artikel 19, §2, 2°, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 niet verschuldigd is op de schadevergoeding die verweerster vordert. De werknemersbijdrage van 13,07 pct. kan aldus
geen deel uitmaken van de schade die verweerster beweert te hebben geleden en
moet van het gevorderde bedrag worden afgetrokken.
De eiseres stelde, anderzijds, dat de schadevergoeding anders wordt belast dan
loon dat in de loop van de tewerkstelling tijdig wordt betaald. Dat loon wordt immers belast aan een marginaal tarief, in de hoogste schijf, terwijl een schadevergoeding als achterstal zal worden belast met een gemiddeld tarief, wat aan de
verweerster een aanzienlijk voordeel zal verschaffen (syntheseconclusie, p. 12,
in fine).
Het arbeidshof veroordeelt de eiseres tot betaling van "schadevergoeding" van
67.129,99 euro, d.i. het brutobedrag van het haar niet uitbetaalde loon en stoelt
deze beslissing op volgende gronden:
"Nu, om de hiervoor uiteengezette redenen, vaststaat dat mevrouw V.D.B.
maandelijks een lager loon ontving dan het loon waarop zij recht had, is het evident dat zij schade heeft geleden.
Bedoelde schade bestaat uiteraard, doch niet uitsluitend, uit de gederfde netto
inkomsten.
Ook het feit dat de loontekorten niet het voorwerp hebben uitgemaakt van bijdragestorting in het socialezekerheidsstelsel voor werknemers heeft noodzakelijk
nadelige repercussies, inzonderheid voor het vaststellen van de rechten die mevrouw V.D.B. uit dit socialezekerheidsstelsel kan putten.
Dat de door mevrouw V.D.B. gevorderde loonbedragen corresponderen met
het verschil tussen het volgens de 'Regeling van toepassing op docenten met beperkte leeropdracht' verschuldigde loon en het effectief betaalde loon staat als
zodanig niet ter discussie.
Deze vaststelling verantwoordt volkomen de toekenning van de gevorderde
loonachterstallen als herstel van de schade in natura" (arrest, pp. 16-17, nr.
2.4.4).
Het arbeidshof verstrekt aldus geen antwoord op de hoger uiteengezette precieze en relevante middelen in besluiten van de eiseres en schendt aldus, ten eerste artikel 149 van de Grondwet.
8.1 Ingevolge het algemeen rechtsbeginsel betreffende de autonomie der procespartijen, "beschikkingsbeginsel" genaamd, en artikel 1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek, is het de rechter verboden aan een partij een vergoeding toe
te kennen die door deze niet werd gevorderd.
8.2 Uit het bestreden arrest (pp. 16-17, geciteerd supra nr. 7.3) blijkt dat de
schade van verweerster, die gelijk is aan het brutobedrag van de haar niet uitbetaalde lonen, en tot vergoeding waarvan de eiseres veroordeeld wordt, bestaat
uit:
- enerzijds, de gederfde netto-inkomsten, en,
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- anderzijds, de schade uit de nadelige repercussies die voortvloeien uit het feit
dat de loontekorten niet het voorwerp van een bijdragestorting in de sociale zekerheid hebben uitgemaakt, inzonderheid voor de rechten die verweerster uit dit
stelsel kan putten.
In besluiten stelde de verweerster dat zij aanspraak maakte op brutobedragen
omdat zij betaling van loon als herstel in natura vorderde en dat op de gevorderde bedragen in die hypothese ook sociale zekerheidsbijdragen verschuldigd zijn
(syntheseberoepsconclusie, p. 18, in fine).
Zij vorderde evenwel geen vergoeding voor de schade uit de nadelige repercussies die zouden voortvloeien uit het feit dat de loontekorten niet het voorwerp
van een bijdragestorting in de sociale zekerheid hebben uitgemaakt.
Door de eiseres derhalve te veroordelen tot betaling van een vergoeding voor
de door verweerster gederfde netto-inkomsten, evenals voor schade uit nadelige
repercussies ten gevolge van het feit dat de loontekorten niet het voorwerp van
een bijdragestorting in het sociale zekerheidsstelsel voor werknemers hebben uitgemaakt, zodat de totale door de eiseres verschuldigde vergoeding gelijk is aan
het niet betaalde brutoloon, kent het arbeidshof aan de verweerster een niet-gevorderde vergoeding toe en schendt aldus, ten tweede het algemeen rechtsbeginsel betreffende de autonomie der procespartijen, "beschikkingsbeginsel" genaamd en artikel 1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek.
9.1 Overeenkomstig de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek,
verplicht elke daad, nalatigheid of onvoorzichtigheid van de mens, waardoor aan
een ander schade wordt veroorzaakt, degene door wiens schuld de schade is ontstaan, deze te vergoeden.
De rechter schendt de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek
wanneer hij aan het slachtoffer van een onrechtmatige daad een vergoeding toekent die meer bedraagt dan de geleden schade.
9.2 Het arbeidshof veroordeelt de eiseres tot betaling van het door verweerster
gevorderde bedrag, gelijk aan het niet-betaalde brutoloon om reden dat haar
schade niet uitsluitend bestaat uit de gederfde netto-inkomsten, doch tevens uit
nadelige repercussies ten gevolge van het feit dat de loontekorten niet het voorwerp van een bijdragestorting in het sociale zekerheidsstelsel hebben uitgemaakt,
zonder evenwel vast te stellen dat de schade voortvloeiend uit deze nadelige repercussies gelijk is aan het verschil tussen het door verweerster gevorderde bedrag (het niet-betaalde brutoloon) en de schade uit de gederfde netto-inkomsten.
Door aldus na te laten de schade uit nadelige repercussies ten gevolge van het
feit dat de loontekorten niet het voorwerp van een bijdragestorting in het sociale
zekerheidsstelsel hebben uitgemaakt te begroten, kon het arbeidshof, ten derde,
niet wettig de eiseres veroordelen tot betaling van het bedrag, gelijk aan het verschil tussen het gederfde brutoloon en het nettoloon, nu uit het bestreden arrest
niet blijkt dat dit bedrag overeenstemt met de geleden schade en dat aldus niet
meer wordt toegekend dan de door verweerster geleden schade (schending van
de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek).
Minstens laat het gebrek aan vaststelling omtrent de omvang van de schade uit
nadelige repercussies ten gevolge van het feit dat de loontekorten niet het voor-
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werp van een bijdragestorting in het sociale zekerheidsstelsel hebben uitgemaakt,
het Hof niet toe zijn wettigheidscontrole op het bestreden arrest uit te oefenen, en
schendt het bestreden (arrest) artikel 149 van de Grondwet, alsmede de artikelen
1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek.
B. Zaak nr. S.04.0169.N
De eiseres voert in haar verzoekschrift drie middelen aan.
1. Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 2, zowel in de versie van toepassing vóór als in die van toepassing ná de wijziging ervan bij wet van 22 mei 2001, en 10, in de versie van toepassing vóór de wijziging ervan bij wet van 26 juni 2002, van de wet van 12
april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers;
- de artikelen 1146 en 1153, zowel in de versie van toepassing vóór als in die
van toepassing ná de wijziging ervan bij wet van 23 november 1998, van het
Burgerlijk Wetboek;
- voor zoveel als nodig de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek
en 4, eerste lid, van de wet van 17 april 1878 houdende de Voorafgaande Titel
van het Wetboek van Strafvordering.
Aangevochten beslissingen
In de bestreden beslissing verklaart het arbeidshof, rechtsprekend over de vordering van de verweerster, het hoger beroep van de verweerster ontvankelijk en
gedeeltelijk gegrond, het incidenteel beroep van de eiseres ontvankelijk en gedeeltelijk gegrond. Het arbeidshof verleent de eiseres akte van de uitbreiding en
wijziging van haar vordering en verklaart de nieuwe vordering ontvankelijk en
gedeeltelijk gegrond. Het vonnis van 24 juni 2002 wordt vernietigd. Opnieuw
rechtsprekend, verklaart het arbeidshof de vordering in betaling van achterstallig
vakantiegeld en daarop becijferde interest ongegrond. De vordering tot betaling
van achterstallig loon verklaart het arbeidshof ontvankelijk en gegrond als volgt:
de verweerster wordt veroordeeld tot betaling van 67.129,99 euro achterstallig
loon, te verminderen met de wettelijk voorgeschreven inhoudingen voor de sociale zekerheid en de bedrijfsvoorheffing, in zoverre verschuldigd, het overeenstemmend netto gedeelte te vermeerderen met de gerechtelijke interest vanaf de
datum van uitspraak. Het arbeidshof beslist daartoe op grond van de volgende
motieven:
"2.4.5. Interesten
Moratoire interesten zijn de interesten die overeenkomstig artikel 1153 van het
Burgerlijk Wetboek verschuldigd zijn wegens vertraging in de uitvoering van
een verbintenis die een geldsom tot voorwerp heeft, die loopt vanaf de ingebrekestelling en die wordt berekend aan de wettelijke rentevoet.
(...)
De wettelijke interest is een moratoire interest die loopt van rechtswege.
De vergoedende interest daarentegen is een vorm van schadeloosstelling, toegekend bij toepassing van artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek en bestemd
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om de schade te vergoeden die aan de benadeelde wordt berokkend door de laattijdige schadeloosstelling door de schadeveroorzaker.
Om aanspraak te kunnen maken op vergoedende interesten dient het slachtoffer het bewijs te leveren van een fout, een schade en een oorzakelijk verband tussen beide.
De feitenrechter bepaalt op onaantastbare wijze de rentevoet van de toegekende vergoedende interesten.
(...)
Inzake aansprakelijkheid buiten overeenkomst mag de rechter de moratoire interest niet doen lopen op het bedrag van een schuldvordering inzake schadevergoeding, voor de uitspraak van de beslissing tot toekenning ervan.
(...)
Vermits de vordering van (de eiseres) ex delicto werd gesteld en strekt tot herstel van de schade ingevolge een door (de verweerster) gepleegd sociaalrechtelijk misdrijf, is op de in hoofdsom gevorderde bedragen geen wettelijke moratoire interest verschuldigd, zoals gevorderd.
Om aanspraak te kunnen maken op de eveneens gevorderde vergoedende interesten dient (de eiseres) het bewijs te leveren van het bestaan en de omvang van
een bijkomende schade die zij heeft geleden als gevolg van het ingeroepen sociaalrechtelijk misdrijf, inzonderheid wegens het uitstel van de schadeloosstelling
waarop zij recht had op het ogenblik waarop de schade is ontstaan.
Het bestaan van een dergelijke schade wordt door (de verweerster) formeel betwist.
Het (arbeidshof) kan slechts vaststellen dat (de eiseres) de door (de verweerster) in dit kader ontwikkelde argumentatie nergens tegemoetkomt en dat zij met
name niet bewijst, zelfs niet aanvoert dat zij een schade heeft geleden die de toekenning van de vergoedende interesten zou kunnen verantwoorden.
Derhalve dienen enkel de gerechtelijke interesten te worden toegekend vanaf
de uitspraak van dit arrest". (blz. 17 t.e.m. 18, bovenaan, van het bestreden arrest).
Grieven
Schadevergoeding is krachtens artikel 1146 van het Burgerlijk Wetboek dan
eerst verschuldigd wanneer de schuldenaar in gebreke is gesteld zijn verbintenis
na te komen, behalve indien hetgeen de schuldenaar zich verbonden heeft te geven of te doen, niet kon gegeven of gedaan worden dan binnen een bepaalde tijd
die hij heeft laten voorbij gaan.
Krachtens artikel 1153 van het Burgerlijk Wetboek bestaat, inzake verbintenissen die alleen betrekking hebben op het betalen van een geldsom, de schadevergoeding wegens vertraging in de uitvoering nooit in iets anders dan in de wettelijke interest. Die schadevergoeding is verschuldigd zonder dat de schuldeiser
enig verlies hoeft te bewijzen. Zij is verschuldigd te rekenen van de dag van aanmaning tot betaling, behalve ingeval de wet ze van rechtswege doet lopen. De
principiële verplichting tot ingebrekestelling is dus niet vereist wanneer een bij-
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zondere wettelijke bepaling de schuldeiser vrijstelt van die verplichting.
Artikel 10 van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het
loon der werknemers, hieronder afgekort als Loonbeschermingswet, bepaalt dat
voor het loon van rechtswege rente verschuldigd is met ingang van het tijdstip
waarop het eisbaar wordt. Onder loon wordt, krachtens artikel 2 van de Loonbeschermingswet, onder meer verstaan, het loon in geld waarop de werknemer ingevolge zijn dienstbetrekking recht heeft ten laste van de werkgever. Artikel 10
van de Loonbeschermingswet is van toepassing op het loon betaald in geld en is
dwingend in het voordeel van de werknemer.
Uit de samenlezing van artikel 1153 van het Burgerlijk Wetboek en artikel 10
van de Loonbeschermingswet volgt dat de werknemer zijn werkgever niet in gebreke moet stellen opdat de werkgever interest zou verschuldigd zijn op het nietbetaalde of te weinig betaalde loon. Die interest loopt vanaf het verschuldigd zijn
van het loon. Het volstaat dat de interest gevorderd wordt.
2. De eiseres vorderde "in eerste orde betaling van loon (...) bij wijze van herstel in natura" (blz. 18, onderaan, van de "syntheseberoepsconclusie" neergelegd
ter griffie op 7 april 2003). Het arbeidshof stelt in het bestreden arrest vast dat de
eiseres "duidelijk, ondubbelzinnig en in hoofdorde betaling (heeft) gevorderd
van 67.129,99 euro achterstallig loon als herstel in natura van de schade geleden
ingevolge het door (de verweerster) gepleegde (voortgezet) misdrijf, strafbaar
gesteld bij artikel 42 Loonbeschermingswet en, in ondergeschikte orde, eenzelfde bedrag als schadevergoeding bij equivalent" (blz. 14, eerste alinea, van het bestreden arrest). Het arbeidshof kent de gevorderde loonachterstallen toe als herstel van de schade in natura (blz. 17, bovenaan, van het bestreden arrest), en veroordeelt de verweerster bijgevolg tot betaling van "(67.129,99 euro) achterstallig
loon, te verminderen met de wettelijk voorgeschreven inhoudingen voor de sociale zekerheid en de bedrijfsvoorheffing, in zoverre verschuldigd, het overeenstemmende netto gedeelte te vermeerderen met de gerechtelijke interesten vanaf
heden" (blz. 23, bovenaan, van het bestreden arrest).
De eiseres vorderde aldus en het arbeidshof veroordeelt de verweerster dus
met toepassing van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek en 4,
eerste lid, van de wet van 17 april 1878 houdende de Voorafgaande Titel van het
Wetboek van Strafvordering, tot betaling van eigenlijk loon, weze het als een
herstel in natura van de schade veroorzaakt door het misdrijf bestaande in het
niet correct betalen van het loon door de verweerster.
De eiseres vorderde in regelmatig ter griffie van het arbeidshof neergelegde
conclusies "het bedrag van 67.129,99 euro (...) als achterstallig loon (...) en in
subsidiaire orde als schadevergoeding, telkens te vermeerderen met de wettelijke
c.q. vergoedende en gerechtelijke interesten, zodat zij voor zoveel als nodig incidenteel beroep aantekent tegen het eerste vonnis" (blz. 11, voorlaatste alinea, van
de "aanvullende beroepsconclusie" neergelegd ter griffie op 6 februari 2003; blz.
23, derde laatste alinea, van de "syntheseberoepsconclusie" neergelegd ter griffie
op 7 april 2003, onderstreping toegevoegd).
Aangezien het arbeidshof de verweerster veroordeelt tot betaling van een bedrag aan loon - als herstel in natura van de schade veroorzaakt door het misdrijf
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van het niet correct betalen van het verschuldigde loon - en de eiseres de vermeerdering van dat bedrag met wettelijke interest vorderde, oordeelt het arbeidshof niet wettig dat op de in hoofdsom gevorderde bedragen geen wettelijke moratoire interest verschuldigd is.
Het arbeidshof steunt de afwijzing van de vordering tot toekenning van de
wettelijke interest niet wettig op de overweging dat de eiseres haar vordering ex
delicto heeft gesteld (schending van de artikelen 2 en 10 van de Loonbeschermingswet, en van de artikelen 1146 en 1153 van het Burgerlijk Wetboek).
De eiseres heeft haar vordering inderdaad op een misdrijf gesteund, maar vorderde in de eerste plaats herstel in natura, wat het arbeidshof haar ook toekende.
Herstel in natura brengt in deze zaak mee dat de verweerster het achterstallige
loon moet betalen, niet als uitvoering van haar contractuele verbintenis, maar als
een vorm van herstel van de door haar fout veroorzaakte schade, namelijk in natura. Het herstel in natura van de schade veroorzaakt door het misdrijf bestaande
in het niet correct betalen van het verschuldigde loon, bestaat uiteraard (o.m.) in
het betalen van het nog verschuldigde loon. Aangezien het gaat om loon waarvan
niet wordt betwist dat het valt onder het loonbegrip van artikel 2 van de Loonbeschermingswet, vindt artikel 10 van de Loonbeschermingswet eveneens toepassing en is daarop van rechtswege interest verschuldigd vanaf de dag waarop het
eisbaar wordt.
Het arbeidshof oordeelt niet wettig dat, vermits de eiseres haar vordering ex
delicto stelde en die vordering strekte tot herstel van de schade ingevolge een
door de verweerster gepleegd sociaalrechtelijk misdrijf, op de in hoofdsom gevorderde bedragen geen wettelijke moratoire interest verschuldigd is, en veroordeelt de verweerster bijgevolg niet wettig tot betaling van slechts gerechtelijke
interest op 67.129,99 euro achterstallig loon, te verminderen met de wettelijk
voorgeschreven inhoudingen voor de sociale zekerheid en de bedrijfsvoorheffing, in zoverre verschuldigd (schending van alle in de aanhef van het middel genoemde wetsbepalingen).
Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet van 17 februari 1994;
- artikel 1154 van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 746 van het Gerechtelijk Wetboek;.
- voor zoveel als nodig artikel 39 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten.
Aangevochten beslissingen
In de bestreden beslissing verklaart het arbeidshof, rechtsprekend over de vordering van de verweerster, het hoger beroep van de verweerster ontvankelijk en
gedeeltelijk gegrond, het incidenteel beroep van de eiseres ontvankelijk en gedeeltelijk gegrond. Het arbeidshof verleent de eiseres akte van de uitbreiding en
wijziging van haar vordering en verklaart de nieuwe vordering ontvankelijk en
gedeeltelijk gegrond. Het vonnis van 24 juni 2002 wordt vernietigd. Opnieuw
rechtsprekend, verklaart het arbeidshof de vordering tot betaling van een opzeg-
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gingsvergoeding ontvankelijk en als volgt gegrond: de verweerster wordt veroordeeld tot betaling van 17.162,76 euro opzeggingsvergoeding, te verminderen met
de wettelijk voorgeschreven inhoudingen voor de sociale zekerheid en de bedrijfsvoorheffing, in zoverre verschuldigd, het overeenstemmende nettogedeelte
te vermeerderen met de wettelijke en gerechtelijke interest. De eiseres wordt afgewezen van het meer of anders gevorderde. Het arbeidshof beslist daartoe op
grond van de volgende motieven:
"(...)
Mits de juiste waarde toe te kennen aan bovenstaande elementen is ook het (arbeidshof) van oordeel dat (de verweerster) een opzeggingstermijn van 28 maanden in acht had moeten nemen zodat zij gehouden is tot betaling van een aanvullende opzeggingsvergoeding van 19 maanden, hetzij 17.162,72 euro.
Op het overeenstemmende netto bedrag van deze aanvullende opzeggingsvergoeding, inzonderheid na inhouding van de wettelijk voorgeschreven werknemersbijdrage voor de sociale zekerheid en de bedrijfsvoorheffing, zijn overeenkomstig artikel 10 van de Loonbeschermings-wet wettelijke interesten verschuldigd". (blz. 21, eerste en tweede alinea, van het bestreden arrest). Van het meer
of anders gevorderde wordt de eiseres afgewezen.
Grieven
1. Artikel 1154 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat vervallen interest van
kapitalen interest kan opbrengen, ofwel ten gevolge van een gerechtelijke aanmaning ofwel ten gevolge van een bijzondere overeenkomst, mits de aanmaning
of overeenkomst betrekking heeft op interest die ten minste voor een geheel jaar
verschuldigd is. Die mogelijkheid tot kapitalisatie geldt voor conventionele, moratoire, wettelijke en gerechtelijke interest. Artikel 1154 van het Burgerlijk Wetboek kan aldus toepassing krijgen ten aanzien van wettelijke interest op een vergoeding die wordt toegekend wegens de onregelmatige beëindiging van een arbeidsovereenkomst, en derhalve een verbintenis uit overeenkomst betreft.
De neerlegging van een conclusie ter griffie kan beschouwd worden als een
handeling die gelijkwaardig is aan de bij artikel 1154 van het Burgerlijk Wetboek vereiste gerechtelijke aanmaning, wanneer in die conclusie de aandacht van
de schuldenaar wordt gevestigd op de kapitalisatie van de interest. Overigens bepaalt artikel 746 van het Gerechtelijk Wetboek dat de neerlegging van conclusies
ter griffie geldt als betekening.
2. De eiseres wijdde in elk van haar conclusies neergelegd voor het arbeidshof
een apart hoofdstuk aan de kapitalisatie van de interest, en vroeg uitdrukkelijk
aan het arbeidshof te zeggen voor recht dat de reeds vervallen interest, zowel die
op de vergoeding wegens onrechtmatige inhoudingen op het loon en die op het
vakantiegeld als de reeds vervallen interest op de opzeggingsvergoeding zou
worden gekapitaliseerd (blz. 9, onderaan, en blz. 10, onderaan, van de beroepsconclusie neergelegd ter griffie op 3 december 2002; blz. 10 en 12 van de aanvullende beroepsconclusie neergelegd ter griffie op 6 februari 2003; blz. 22 en
24 van de syntheseberoepsconclusie neergelegd ter griffie op 7 april 2003). De
conclusies van de eiseres vestigden aldus de aandacht van de verweerster op haar
vordering tot kapitalisatie van de reeds vervallen interest.
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Het arbeidshof stelt vast dat de verweerster met een aangetekende brief van 21
oktober 1997 een opzeggingstermijn betekende aan de eiseres, ingaand op 1 november 1997 om te eindigen op 8 september 1998 (blz. 6, zesde alinea, van het
bestreden arrest). Het arbeidshof overweegt voorts dat de verweerster een opzeggingstermijn van 28 maanden had moeten in acht nemen, zodat de eiseres gerechtigd is op een aanvullende opzeggingsvergoeding van 17.162,72 euro. Het
arbeidshof vervolgt dat "op het overeenstemmende netto bedrag van deze aanvullende opzeggingsvergoeding, inzonderheid na inhouding van de wettelijk
voorgeschreven werknemersbijdrage voor de sociale zekerheid en de bedrijfsvoorheffing, (...) overeenkomstig artikel 10 Loonbeschermingswet wettelijke interesten verschuldigd (zijn)" (blz. 21, tweede alinea, van het bestreden arrest), en
veroordeelt de verweerster tot het voornoemde.
Het recht op een aanvullende opzeggingsvergoeding ontstond in deze zaak
krachtens artikel 39 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten op 21 oktober 1997, zijnde het tijdstip waarop aan de eiseres een te korte opzeggingstermijn werd betekend. De aanmaningen tot kapitalisatie van de
reeds vervallen interest, gedaan in de regelmatig voor het arbeidshof neergelegde
conclusies van 3 december 2002, 6 februari 2003 en 7 april 2003, hebben dan
ook betrekking op interest die ten minste voor een geheel jaar verschuldigd is.
Aangezien de eiseres van het meer of anders gevorderde wordt afgewezen,
miskent het arbeidshof artikel 1154 van het Burgerlijk Wetboek. Tevens schendt
het arbeidshof artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet, aangezien het niet
antwoordt op de vordering van de eiseres tot kapitalisatie van de reeds vervallen
interest, die zij in regelmatig ter griffie van het arbeidshof neergelegde conclusies stelde.
Het arbeidshof veroordeelt de verweerster niet wettig enkel tot betaling van
17.162,72 euro opzeggingsvergoeding, te vermeerderen met de wettelijk voorgeschreven inhoudingen voor de sociale zekerheid en de bedrijfsvoorheffing, in zoverre verschuldigd, het overeenstemmende netto gedeelte te vermeerderen met
de wettelijke en de gerechtelijke interest, en wijst de eiseres niet wettig af van
het meer of anders gevorderde (schending van alle in de aanhef van het middel
vermelde wetsbepalingen).
Derde middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet van 17 februari 1994;
- de artikelen 1017, eerste lid, en 1024 van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
In de bestreden beslissing verklaart het arbeidshof, rechtsprekend over de vordering van de verweerster, het hoger beroep van de verweerster ontvankelijk en
gedeeltelijk gegrond, het incidenteel beroep van de eiseres ontvankelijk en gedeeltelijk gegrond. De kosten van beide instanties worden voor drie vierden ten
laste van de verweerster gelegd en voor een vierde ten laste van de eiseres.
Aan de zijde van de verweerster worden de kosten vereffend op 200,79 euro
rechtsplegingsvergoeding arbeidsrechtbank, 55,77 euro uitgaven-vergoeding, en
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273,67 euro rechtsplegingsvergoeding arbeidshof.
Aan de zijde van de eiseres worden de kosten vereffend op 122,19 euro dagvaardingskosten, 200,79 euro rechtsplegingsvergoeding eerste aanleg, en 273,67
euro rechtsplegingsvergoeding hoger beroep.
Grieven
1. Artikel 1017, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat ieder
eindvonnis, tenzij bijzondere wetten anders bepalen, de in het ongelijk gestelde
partij in de kosten verwijst. In principe zijn de kosten verhaalbaar die noodzakelijk werden gemaakt door het geding of die noodzakelijk waren voor de beslechting ervan.
Krachtens artikel 1024 van het Gerechtelijk Wetboek, komen de kosten van
tenuitvoerlegging ten laste van de partij tegen wie de uitvoering wordt gevorderd.
De kosten van betekening van een vonnis zijn kosten die noodzakelijk gemaakt werden door het geding en kunnen principieel worden teruggevorderd. Alleen een spontaan en onmiddellijk aanbod van volledige regeling of de vrijwillige uitvoering van het vonnis vóór de betekening en zonder aanmaning, maken
een betekening overbodig en dus zonder verhaal.
2. Het arbeidshof stelt vast dat het op tegenspraak gewezen vonnis van 24 juni
2002 van de Arbeidsrechtbank te Turnhout aan de verweerster werd betekend op
3 september 2002 (blz. 2 van het bestreden arrest, onder Stukken van de rechtspleging). De eiseres vorderde de verweerster te veroordelen tot de kosten van het
geding in beide instanties, aan de zijde van de eiseres begroot op 122,41 euro
dagvaardingskosten, 200,79 euro rechtsplegingsvergoeding eerste aanleg, 156,69
euro betekeningskosten, en 267,71 euro rechtsplegingvergoeding hoger beroep.
Het arbeidshof gaat niet in op de vordering van de eiseres (om) de verweerster
te veroordelen tot betaling van de betekeningkosten van het vonnis van 24 juni
2002. Het arbeidshof wijst de eiseres af "van het meer of anders gevorderde".
Aangezien het arbeidshof die vordering van de eiseres zonder meer afwijst,
zonder vast te stellen dat die betekeningkosten nodeloze of overbodige kosten
zijn of dat de betekening van het vonnis niet noodzakelijk was voor de definitieve beslechting van het geschil, schendt het arbeidshof artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet en de artikelen 1017, eerste lid, en 1024 van het Gerechtelijk
Wetboek.
Het bestreden arrest wijst de eiseres niet wettig af van het meer of anders gevorderde en begroot de kosten aan de zijde van de eiseres niet wettig op 122,19
euro dagvaardingskosten, 200,79 euro rechtsplegingsvergoeding eerste aanleg,
en 273,67 euro rechtsplegingsvergoeding hoger beroep (schending van artikel
149 van de gecoördineerde Grondwet en van de artikelen 1017, eerste lid, en
1024 van het Gerechtelijk Wetboek).
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
A. Samenvoeging
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De cassatieberoepen S.04.0088.N en S.04.0169.N zijn tegen hetzelfde arrest
gericht.
Zij dienen te worden gevoegd.
B. Cassatieberoep S.04.0088.N
(...)
Tweede en derde onderdeel
3. Krachtens artikel 26 van de wet van 17 april 1878, houdende de Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering, zoals te dezen van toepassing,
verjaart de burgerlijke rechtsvordering volgend uit een misdrijf na verloop van
vijf jaar vanaf de dag waarop het misdrijf is gepleegd, zonder dat zij kan verjaren
voor de strafvordering.
Deze bepaling is van toepassing op elke burgerlijke rechtsvordering die gestoeld is op feiten die het bestaan van een misdrijf doen blijken, zelfs wanneer
die feiten eveneens een contractuele tekortkoming van de verweerder uitmaken
en het voorwerp van de vordering in de uitvoering van die contractuele verbintenis bestaat als herstel voor de geleden schade.
4. De onderdelen die ervan uitgaan dat een rechtsvordering tot veroordeling
van achterstallig loon, ongeacht het feit dat de eiser uitdrukkelijk aanvoert dat de
vordering op het misdrijf "niet-betaling van het loon op gezette tijden" is gestoeld, geen rechtsvordering tot herstel in natura is maar een contractuele rechtsvordering tot uitvoering van de loonverbintenis, waarop de vijfjarige verjaringstermijn van artikel 15 van de Arbeidsovereenkomstenwet van toepassing is, falen
naar recht.
Vierde onderdeel
5. In zoverre het onderdeel aanvoert dat het arrest de eiseres louter veroordeelt
tot betaling van het bruto achterstallig loon, mist het feitelijke grondslag.
6. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat de verweerster de betaling van brutobedragen aan achterstallig loon vorderde bij wijze van
herstel in natura.
Deze vordering sluit ook de vergoeding in voor de schade ingevolge de nietbetaling van de sociale zekerheidsbijdragen en de bedrijfsvoorheffing.
7. De appelrechters oordelen dat de gevorderde schade "uiteraard, doch niet
uitsluitend uit de gederfde netto-inkomsten" bestaat en dat "het feit dat de loontekorten niet het voorwerp hebben uitgemaakt van bijdragestorting in het sociaal
zekerheidsstelsel voor werknemers (...) noodzakelijk repercussies (heeft), inzonderheid voor het vaststellen van de rechten die (de verweerster) uit dit sociaal zekerheidsstelsel kan putten".
8. Door de eiseres te veroordelen tot het betalen aan de verweerster van het
door haar gevorderd brutobedrag van de niet-betaalde lonen, te verminderen met
de aan de bevoegde instellingen over te maken op dit loon verschuldigde bedrijfsvoorheffing en socialezekerheidsbijdragen, kent het arrest het gevorderd
herstel in natura toe en wordt de verweerster teruggeplaatst in de toestand waarin
zij zich zou hebben bevonden indien het misdrijf niet was gepleegd.
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9. Zodoende verwerpt en beantwoordt het arrest het in het onderdeel bedoelde
verweer, schendt het de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek en
artikel 1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek niet en miskent het evenmin het
algemeen rechtsbeginsel betreffende de autonomie der procespartijen.
Het onderdeel kan in zoverre niet worden aangenomen.
C. Het cassatieberoep S.04.0169.N.
Eerste middel
10. Krachtens artikel 10 van de Loonbeschermingswet is op het loon van
rechtswege interest verschuldigd met ingang van het tijdstip waarop het eisbaar
wordt.
Deze wetsbepaling is niet van toepassing op ingevolge het misdrijf "niet-betaling van het op gezette tijden verschuldigd loon" als herstel in natura toegekend
loonbedrag.
Het middel faalt naar recht.
Tweede middel
11. Het arrest antwoordt niet op de door de eiseres op 3 december 2002 aan het
arbeidshof overgelegde conclusie strekkende tot de kapitalisatie van de interest
op de gevorderde opzeggingsvergoeding.
Het middel is gegrond.
Derde middel
12. De eiseres heeft geconcludeerd zoals in het middel is weergegeven.
Het arrest beantwoordt dit verweer niet.
Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Voegt de zaken S.04.0088.N en S.04.0169.N.
Inzake S.04.0088.N.
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.
(...)
Inzake S.04.0169.N.
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uitspraak doet over de vordering
van de eiseres tot kapitalisatie van de interest op de opzeggingsvergoeding en
uitspraak doet over de kosten.
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
Veroordeelt de eiseres in een derde van de kosten.
Houdt de overige kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest
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Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Arbeidshof te Brussel.
22 januari 2007 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Dirix – Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Geinger en van Eeckhoutte.

Nr. 37
3° KAMER - 22 januari 2007

1º ARBEIDSOVEREENKOMST — VERJARING - TERMIJN - DUUR - ARBEID - LOON NIET-BETALING - MISDRIJF - SCHADE - HERSTELPLICHT - VORDERING IN RECHTE - BURGERLIJKE
RECHTSVORDERING

2º VONNISSEN EN ARRESTEN — BURGERLIJKE ZAKEN — SOCIAAL
PROCESRECHT - VORDERING IN RECHTE - GEVORDERDE ZAAK - VOORWERP LOONVORDERING - UITVOERING VAN CONTRACTUELE VERBINTENIS - VORDERING EX DELICTO
1º Wanneer de niet-betaling van het loon voor overwerk een misdrijf vormt, kan de
werknemer een vordering tot herstel van de door dat misdrijf veroorzaakte schade
instellen, al bestaat de vergoeding van de geleden schade in de betaling van het loon
zelf, en zelfs al vormt de niet-betaling van het loon bijgevolg een tekortkoming aan de
verbintenissen die uit de arbeidsovereenkomst voortvloeien en bestaat de gevorderde
zaak in de uitvoering van die verplichtingen; die rechtsvordering verjaart volgens de bij
artikel 26, V.T.Sv. bepaalde voorschriften1. (Artt. 3, 4 en 26, V.T.Sv.; Art. 15,
Arbeidsovereenkomstenwet)
2º Wijzigen het voorwerp van de vordering van verweerder niet de appelrechters die
oordelen dat het onvolledig of niet betalen van het overloon een misdrijf is en dat de
vordering van de verweerder dient te worden aangezien als een burgerlijke vordering
voortspruitend uit een misdrijf2. (Art. 26, V.T.Sv.; Artt. 42 en 46, Loonbeschermingswet;
Artt. 56 tot 61, C.A.O.-Wet; Art. 1138, 2°, Ger.W.)
(''T MEUBELHOF nv T. S.)

ARREST

(A.R. S.04.0165.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 21 april 2004 gewezen door
het Arbeidshof te Antwerpen.
Afdelingsvoorzitter Robert Boes heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Anne De Raeve heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
1 Artt. 3 en 4 in hun versie zowel vóór als na de wijziging bij wetten van 11 juni 1994 en 28 maart
2000 en art. 26 in zijn versie zoals van kracht zowel vóór als na wijziging bij wet van 10 juni 1998
van de wet van 17 april 1878, Voorafgaande Titel van het Wet van Strafvordering.
2 Cass. 23 okt. 2006, Verenigde kamers, A.R. S.05.0010.F, nr. 501, met concl. eerste adv.-gen. J.F.
LECLERCQ.
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Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht en maakt er deel van uit.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste onderdeel
1. Krachtens artikel 807 van het Gerechtelijk Wetboek, kan een vordering die
voor de rechter aanhangig is, worden uitgebreid of gewijzigd indien de nieuwe,
op tegenspraak genomen conclusies berusten op een feit of akte in de dagvaarding aangevoerd, zelfs indien hun juridische omschrijving verschillend is.
2. De verweerder voerde in de dagvaarding van 3 januari 1996 aan dat hij bij
de eiseres in dienst was van 18 februari 1991 tot 3 februari 1995 en vorderde betaling van achterstallig loon. In de conclusie van 8 juli 1997 vorderde hij betaling
van loon voor overuren wegens strafbare overtreding van de Loonbeschermingswet en van de Arbeidswet wegens het niet betalen van loon voor overuren voor
prestaties geleverd tussen 1 maart 1994 en 31 januari 1995.
3. De tewerkstelling bij de eiseres en de niet-betaling van het verschuldigde
loon, waarbij ook voorbehoud werd gemaakt voor het verhogen van de gevorderde bedragen, zijn de in de dagvaarding aangevoerde feiten op grond waarvan zowel betaling van loon als van loon voor overuren wordt gevorderd.
4. Het onderdeel dat er van uitgaat dat de vordering tot schadeloosstelling wegens het niet betalen van loon voor overuren of overloon niet steunt op een feit
of een akte in de dagvaarding aangevoerd, mist feitelijke grondslag in zoverre
het de schending van de artikelen 13, 807 en 1042 van het Gerechtelijk Wetboek
aanvoert.
5. In zoverre het onderdeel de miskenning van bewijskracht van akten aanvoert is het afgeleid uit de tevergeefs aangevoerde schending van de artikelen 13,
807 en 1042 van het Gerechtelijk Wetboek en is het niet ontvankelijk.
Tweede onderdeel
6. Krachtens artikel 26 van de wet van 17 april 1878, houdende de Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering, zoals te dezen van toepassing,
verjaart de burgerlijke rechtsvordering volgend uit een misdrijf na verloop van
vijf jaar vanaf de dag waarop het misdrijf is gepleegd, zonder dat zij kan verjaren
voor de strafvordering.
Deze bepaling is van toepassing op elke burgerlijke rechtsvordering die gestoeld is op feiten die het bestaan van een misdrijf doen blijken, zelfs wanneer
die feiten eveneens een contractuele tekortkoming van de verweerder uitmaken
en het voorwerp van de vordering in de uitvoering van die contractuele verbintenis bestaat, als herstel van de geleden schade.
7. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan blijkt dat de verweerder
bij conclusie neergelegd op 8 juli 1997 voor de eerste rechter betaling van overuren heeft gevorderd op grond van de artikelen 42 en 46 van de Loonbeschermingswet en de artikelen 56 tot 61 van de wet van 5 december 1968 betreffende
de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités.
8. Die wettelijke bepalingen zijn strafbepalingen die, onder meer, het niet of
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het onvolledig betalen van overloon strafbaar stellen.
9. De appelrechters oordelen dat het onvolledig of niet betalen van het overloon een misdrijf is en dat de vordering van de verweerder derhalve dient te worden aangezien als een burgerlijke vordering voortspruitend uit een misdrijf.
10. Door aldus te oordelen wijzigen de appelrechters het voorwerp van de vordering van de verweerder niet.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen in zoverre het de schending van
artikel 1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek aanvoert.
11. Voor het overige gaat het onderdeel er geheel van uit dat de vordering van
de verweerder een contractuele vordering is tot uitvoering van een uit de arbeidsovereenkomst ontstane verbintenis en mist het in zoverre feitelijke grondslag.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.
22 januari 2007 – 3° kamer – Voorzitter en verslaggever: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve, advocaat-generaal – Advocaten: mrs.
van Eeckhoutte en Geinger.

Nr. 38
3° KAMER - 22 januari 2007

ARBEIDSOVEREENKOMST — EINDE — OPZEGGING - ARBEIDSOVEREENKOMST
VOOR BEPAALDE TIJD - SCHRIFTELIJKE VASTSTELLING - DWINGENDE WETSBEPALING - BESCHERMING
VAN DE WERKNEMER

Artikel 9, eerste en tweede lid van de Arbeidsovereenkomstenwet is een dwingende
bepaling ten gunste van de werknemer, maar niet ten gunste van de werkgever1. (Art. 9,
Arbeidsovereenkomstenwet)
(VAN DEN MEERENDONCK nv T. W.)

ARREST

(A.R. S.05.0041.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 15 november 2004 gewezen
door het Arbeidshof te Antwerpen.
Raadsheer Ghislain Londers heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Anne De Raeve heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
1 Cass. 20 sept. 1993, A.R. S.93.0014.N, nr. 358.

Nr. 38 - 22.1.07

HOF VAN CASSATIE

175

De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 9, inzonderheid eerste en tweede lid, 39, §1, 40, §1, en 82 van de
wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten;
- artikel 1325 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissing
In de bestreden beslissing verklaart het arbeidshof, rechtsprekend over de oorspronkelijke vordering van de verweerder, het hoger beroep van de eiseres ontvankelijk doch ongegrond en bevestigt dienvolgens het vonnis van de Arbeidsrechtbank te Antwerpen van 26 juni 2003. Het arbeidshof beslist dat onder meer
op grond van de volgende motieven:
"2.3.2. arbeidsovereenkomst voor (on)bepaalde duur?
Op goede gronden naar dewelke het (arbeidshof) verwijst en die hierbij als
hernomen worden aangezien, heeft de eerste rechter in het bestreden vonnis (blz.
6 en 7. punt '1.2.aard') aanvaard dat tussen partijen schriftelijk een akkoord werd
vastgesteld omtrent de duur van de arbeidsovereenkomst en dit voor de indiensttreding van (de verweerder).
Het is dan ook terecht dat werd aanvaard dat partijen verbonden waren door
een arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur".
De overwegingen van het vonnis van de arbeidsrechtbank waarnaar het arbeidshof verwijst en die het herneemt en de daarop volgende conclusie van de arbeidsrechtbank luiden als volgt:
"1.2. Aard.
(De verweerder) houdt voor dat gelet op het e-mailbericht van 29 december
1999 er tussen partijen een arbeidsovereenkomst bestond van bepaalde duur. (De
eiseres) betwist dit in ondergeschikte orde en stelt dat hoogstens een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur kan hebben bestaan tussen partijen.
Artikel 9 van de wet van 3 juli 1978 op de arbeidsovereenkomsten schrijft
voor dat een arbeidsovereenkomst voor een bepaalde tijd voor iedere werknemer
afzonderlijk schriftelijk moet worden vastgesteld, uiterlijk op het tijdstip dat hij
in dienst treedt.
De sanctie bij afwezigheid van een tijdig opgesteld geschrift waaruit blijkt dat
het om een overeenkomst van bepaalde tijd gaat, staat eveneens in dit artikel: de
voorwaarden van een overeenkomst voor onbepaalde tijd gelden.
Er zijn dus drie vormvoorwaarden.
Het contract moet schriftelijk worden vastgesteld, voor elke werknemer individueel en uiterlijk bij de indiensttreding. Deze vormvereisten zijn dwingend ten
gunste van de werknemer. Zolang de bestaansreden voor deze bescherming aanwezig is, kan hij er geen afstand van doen.
Het geschrift is geen louter bewijsmiddel, doch een op straffe van nietigheid
voorgeschreven vormvoorwaarde.
Dit heeft onder meer tot gevolg dat de gewone bewijsregels niet gelden en dat
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het vereiste geschrift niet kan worden vervangen door een getuigenis, een begin
van schriftelijk bewijs, een eed, een bekentenis of vermoedens.
Dit heeft eveneens tot gevolg dat de bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek betreffende het schriftelijk bewijs niet toepasselijk zijn. Zo moet het geschrift niet
noodzakelijk in een akte voor notaris of onderhands opgemaakt worden zoals artikel 1341 Burgerlijk Wetboek het voorschrijft. Niettemin moet het akkoord van
partijen om een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd te sluiten, blijken uit de
overgelegde stukken; desgevallend kan het dus uit de briefwisseling blijken.
Ook artikel 1325 van het Burgerlijk Wetboek dat partijen verplicht wederkerige overeenkomsten op te maken in evenveel exemplaren als er partijen zijn met
een onderscheiden belang is niet van toepassing op dit geschrift (...).
De arbeidsovereenkomst wordt schriftelijk vastgesteld als bedoeld in artikel 9
van de Arbeidsovereenkomstenwet wanneer de partijen hun akkoord met de
overeenkomst schriftelijk betuigen. Een zodanig akkoord blijkt uit de handtekening van iedere partij op de geschreven overeenkomst of op een van de geschriften die de overeenkomst vormen.
Deze bepaling vereist derhalve dat de werknemer het geschrift ondertekent uiterlijk bij zijn indiensttreding. Bij ontstentenis hiervan is er geen rechtsgeldige
schriftelijke vaststelling. (...).
Met een e-mail bericht van 28 december 1999 bevestigt de heer Luc Geunes
aan (de verweerder) dat tussen hen een contract zal gelden van bepaalde duur
volgens Belgische wetgeving voor een totale duur van 12 maanden.
Met een e-mail bericht van 30 december 1999 stelt (de verweerder) dat het
voorstel van 28 december 1999 volgens afspraak is. Zijn enige zorg is de factuur
voor consultancy. Aangezien hij daar ook nog belasting moet op betalen, komt
hij niet aan het nettoloon zoals ze hebben afgesproken.
Uit deze briefwisseling tussen partijen blijkt dat er een akkoord bestaat over de
duur van de arbeidsovereenkomst namelijk 12 maanden.
Uit de getuigenverklaring van de heer Geunes blijkt dat het de bedoeling was
om (de verweerder) slechts tijdelijk in België te werk te stellen in afwachting dat
hij naar Engeland zou gaan.
2. Opzeggingsvergoeding
Vermits de rechtbank aanvaardt op basis van de uitgewisselde e-mailberichten
dat er tussen partijen een arbeidsovereenkomst werd afgesloten voor bepaalde
duur namelijk twaalf maanden, dient toepassing te worden gemaakt van artikel
40 van de wet van 3 juli 1978 op de arbeidsovereenkomsten".
Grieven
1. Artikel 9 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten,
hieronder afgekort als Arbeidsovereenkomstenwet, bepaalt dat de arbeidsovereenkomst voor een bepaalde tijd of voor een duidelijk omschreven werk voor iedere werknemer afzonderlijk schriftelijk moet worden vastgesteld, uiterlijk op
het tijdstip waarop de werknemer in dienst treedt. Is er geen geschrift waaruit
blijkt dat de arbeidsovereenkomst voor een bepaalde tijd of voor een duidelijk
omschreven werk gesloten is, dan gelden voor deze arbeidsovereenkomst dezelf-

Nr. 38 - 22.1.07

HOF VAN CASSATIE

177

de voorwaarden als voor de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.
De verplichting de arbeidsovereenkomst voor een bepaalde tijd schriftelijk
vast te stellen, houdt in dat het geschrift moet ondertekend zijn. De handtekening
van iedere partij op de geschreven overeenkomst of op een van de geschriften die
de overeenkomst vormen, is immers de uiting van het akkoord van de partijen
met de inhoud van die overeenkomst.
2. De eiseres voerde voor het arbeidshof aan dat het geschrift houdende een arbeidsover-eenkomst voor een bepaalde tijd niet alleen moet worden vastgesteld
uiterlijk op het tijdstip van de indiensttreding van de werknemer, maar ook uiterlijk op dat tijdstip moet worden ondertekend, en dat in deze zaak, aangezien niet
aan het geschriftvereiste van artikel 9 van de Arbeidsovereenkomstenwet voldaan is, de beweerde arbeidsovereenkomst tussen de partijen geen arbeidsovereenkomst voor een bepaalde tijd kan zijn (blz. 13, punt a, van de beroepsakte
neergelegd ter griffie van het arbeidshof op 28 augustus 2003, blz. 13-14, punt a,
van de "syntheseconclusies" neergelegd ter griffie van het arbeidshof op 11 juni
2004).
Na te hebben beslist dat tussen de partijen een arbeidsovereenkomst was tot
stand gekomen, overweegt het arbeidshof onder verwijzing naar en met herneming van wat de eerste rechter aanvaardde op de bladzijden 6 en 7 van zijn vonnis, dat tussen partijen schriftelijk een akkoord werd vastgesteld omtrent de duur
van de arbeidsovereenkomst voor de indiensttreding van de verweerder, en dat
dan ook terecht werd aanvaard dat tussen de partijen een arbeidsovereenkomst
voor een bepaalde tijd bestond.
De aanvaarding, door de eerste rechter, dat tussen partijen een schriftelijk een
akkoord werd vastgesteld omtrent de duur van de overeenkomst berust op volgende overwegingen:
"Met een e-mail bericht van 28 december 1999 bevestigt de heer Luc Geunes
aan (de verweerder) dat tussen hen een contract zal gelden van bepaalde duur
volgens Belgische wetgeving voor een totale duur van 12 maanden.
Met een e-mail bericht van 30 december 1999 stelt (de verweerder) dat het
voorstel van 28 december 1999 volgens afspraak is. Zijn enige zorg is de factuur
voor consultancy. Aangezien hij daar ook nog belasting moet op betalen, komt
hij niet aan het netto loon zoals ze hebben afgesproken".
Het arbeidshof stelt niet vast dat en gaat niet na of de e-mails waarop de eerste
rechter steunt en wiens vaststellingen en overwegingen dienaangaande het arbeidshof herneemt, om tot de schriftelijke vaststelling van een akkoord omtrent
de duur van de arbeidsovereenkomst en dienvolgens het verbonden zijn van de
partijen door een arbeidsovereenkomst voor een bepaalde tijd te besluiten, ook
ondertekend zijn door de partijen of ten minste hun elektronische handtekening
dragen. Aldus stelt het arbeidshof niet vast dat en gaat het arbeidshof niet na of
in deze zaak wel aan het schriftvereiste van artikel 9 van de Arbeidsovereenkomstenwet is voldaan en schendt het bijgevolg die wettelijke bepaling.
Door, na te hebben beslist dat de eerste rechter op goede gronden, naar dewelke het verwijst en die daarbij als hernomen worden aangezien, heeft aanvaard dat
tussen partijen schriftelijk een akkoord werd vastgesteld omtrent de duur van de
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arbeidsovereenkomst en dit voor de indiensttreding van verweerder, zonder dat
de eerste rechter heeft vastgesteld of nagegaan en zonder zelf vast te stellen dat
of na te gaan of dat geschrift ondertekend is door de partijen, te oordelen dat
"dan ook terecht" werd aanvaard dat partijen verbonden waren door een arbeidsovereenkomst voor een bepaalde tijd en op grond daarvan het vonnis van de eerste rechter te bevestigen dat eiseres veroordeelt tot betaling aan verweerder van
een opzeggingsvergoeding van 20.160,21 euro, schendt het arbeidshof ook de artikelen 39, §1, 40, §1, en 82 van de Arbeidsovereenkomstenwet.
Aldus beslist het arbeidshof niet wettig dat terecht (door de eerste rechter)
werd aanvaard dat de verweerder en de eiseres verbonden waren door een arbeidsovereenkomst voor een bepaalde tijd, bevestigt dienvolgens niet wettig het
vonnis van de arbeidsrechtbank van 26 juni 2003 in de mate dat het de eiseres
veroordeelt tot betaling aan de verweerder van een opzeggingsvergoeding van
20.160,21 euro (schending van de artikelen 9, inzonderheid eerste en tweede lid,
39, §1, 40, §1, en 82 van de Arbeidsovereenkomstenwet, en, voor zoveel als nodig, van artikel 1325 van het Burgerlijk Wetboek).
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1. Overeenkomstig artikel 9, eerste lid, van de Arbeidsovereenkomstenwet
moet de arbeidsovereenkomst voor een bepaalde tijd of voor een duidelijk omschreven werk voor iedere werknemer afzonderlijk schriftelijk worden vastgesteld, uiterlijk op het tijdstip waarop de werknemer in dienst treedt.
Krachtens het tweede lid van die wettelijke bepaling gelden, bij gebrek aan
zulk geschrift, voor deze arbeidsovereenkomsten dezelfde voorwaarden als voor
de arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd.
2. Het arrest oordeelt dat:
- de eiseres aanvoert dat overeenkomstig artikel 9 van de Arbeidsovereenkomstenwet hoogstens een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur tussen de
partijen bestond omdat niet voldaan was aan de in het eerste lid bepaalde schriftvereiste;
- de sanctie bij ontstentenis van het bedoeld geschrift is dat de voorwaarden
van een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur gelden, dit overeenkomstig
het tweede lid van voormeld artikel;
- artikel 9 een dwingende wetsbepaling is ten gunste van de werknemer;
- uit de briefwisseling (e-mails) tussen de partijen blijkt dat er een schriftelijk
akkoord was over de duur van de arbeidsovereenkomst, namelijk twaalf maanden;
- met betrekking tot de toe te kennen opzeggingsvergoeding niet artikel 9,
tweede lid, van de Arbeidsovereenkomstenwet van toepassing is, maar artikel 40
van deze wet.
3. Het middel bekritiseert het arrest niet in zoverre het oordeelt dat de partijen
verbonden waren door een arbeidsovereenkomst, maar wel in zoverre het oordeelt dat deze overeenkomst voor bepaalde duur werd gesloten en schriftelijk
vastgesteld werd voor de indiensttreding van de verweerder en de opzeggings-
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vergoeding dienvolgens overeenkomstig artikel 40 van de Arbeidsovereenkomstenwet diende bepaald te worden, dit op grond dat de appelrechters niet hebben
onderzocht of dit geschrift wel ondertekend was door de partijen.
4. Artikel 9, eerste en tweede lid, van de Arbeidsovereenkomstenwet is een
dwingende bepaling ten gunste van de werknemer, maar niet ten gunste van de
werkgever.
Hieruit volgt dat de eiseres als werkgever deze wetsbepaling niet vermocht in
te roepen om te vorderen dat de naar de termen van de per e-mails tussen de partijen gesloten arbeidsovereenkomst van 12 maanden, zoals door het arrest vastgesteld, zou worden beschouwd als een arbeidsovereenkomst van onbepaalde
duur, zodat artikel 40, eerste lid, van de Arbeidsovereenkomstenwet geen toepassing zou vinden en de door de eerste rechters toegekende opzeggingsvergoeding
tot de helft zou worden herleid.
5. Op grond van deze in de plaats gestelde reden is de beslissing dat de eiseres
de betaling verschuldigd was van een opzeggingsvergoeding, gelijk aan het lopend loon en de voordelen verworven krachtens de arbeidsovereenkomst voor
zes maanden, naar recht verantwoord.
Het middel kan niet tot cassatie leiden en is mitsdien niet ontvankelijk.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.
22 januari 2007 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Londers – Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve, advocaat-generaal –
Advocaat: mr. van Eeckhoutte.

Nr. 39
3° KAMER - 22 januari 2007

1º ARBEIDSOVEREENKOMST — VERPLICHTINGEN - WERKGEVER - BETALEN VAN
LOON - NIET-BETALING - RECHTSVORDERING EX DELICTO - STRAFRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID
- WERKGEVER - AANGESTELDEN - LASTHEBBERS - VEROORDELING TOT BETALING
2º LOON — RECHT OP LOON - WERKGEVER - NIET-BETALING VAN LOON RECHTSVORDERING EX DELICTO - STRAFRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID - VEROORDELING TOT
BETALING - WERKGEVER - AANGESTELDEN - LASTHEBBERS
1º en 2º De vordering tot betaling van achterstallig loon als herstel in natura van de door
het misdrijf "niet betaling van het verschuldigde loon" veroorzaakte schade kan niet
alleen tegen de werkgever worden ingesteld maar ook tegen een aangestelde of
lasthebber die zich in de zin van artikel 42 van de Loonbeschermingswet aan dit misdrijf
schuldig heeft gemaakt. (Art. 20, eerste lid, 3°, Arbeidsovereenkomstenwet; Art. 2, eerste
lid, 1°, Loonbeschermingswet; Art. 42, vóór en na de wijziging bij wet van 13 feb. 1998,
Loonbeschermingswet)
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(L. T. M.)

ARREST

(A.R. S.05.0095.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 21 december 2004 gewezen
door het Arbeidshof te Antwerpen.
Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Anne De Raeve heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert in een verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet;
- de artikelen 15, eerste lid, en 20, 3°, van de wet van 3 juli 1978 betreffende
de arbeidsovereenkomsten;
- de artikelen 2, eerste lid, 1°, 42, 1°, dit laatste artikel in zijn versie zoals van
kracht vóór en na de wijziging bij wet van 13 februari 1998, van de wet van 12
april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers;
- artikel 56, eerste lid, 1°, van de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités;
- de artikelen 3, 4, dit laatste artikel in zijn versie zowel vóór als na de wijziging bij wetten van 11 juli 1994, 28 maart 2000 en 13 april 2005, en 26, dit laatste artikel in zijn versie zoals van kracht zowel vóór als na de wijziging bij wet
van 10 juni 1998, van de wet van 17 april 1878 houdende de Voorafgaande Titel
van het Wetboek van Strafvordering;
- de artikelen 1165, 1382, 1383 en 2262bis van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 1138, 4°, van het Gerechtelijk Wetboek;
- artikel 14 van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van
28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders;
- artikel 19, §2, 2°, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, in zijn
versie zoals van kracht zowel vóór als na de wijziging bij koninklijk besluit van
10 juni 2001.
Aangevochten beslissing
Het Arbeidshof te Antwerpen, afdeling Antwerpen, verklaart in het arrest van
21 december 2004 het door de verweerster tegen het vonnis van de Arbeidsrechtbank te Antwerpen van 5 december 2003 aangetekende hoger beroep ontvankelijk en reeds als volgt gegrond.
Het Arbeidshof vernietigt het beroepen vonnis, behoudens in zoverre het met
betrekking tot de vordering inzake vervoerskosten afstand van vordering heeft
vastgesteld en, opnieuw rechtsprekende, verklaart de oorspronkelijke vordering
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van de verweerster, zoals herleid, ontvankelijk en reeds als volgt gegrond.
Het arbeidshof veroordeelt de eiser tot betaling van 8.426,10 euro saldo loonbijpassing, te verminderen met de wettelijk voorgeschreven bijdragen voor de
sociale zekerheid en de bedrijfsvoorheffing, voor zover deze verschuldigd zijn,
het overeenstemmend netto gedeelte te vermeerderen met de vergoedende interest vanaf de eisbaarheid en de gerechtelijke interest, met dien verstande dat de
betalingen die door het faillissement worden verricht op het door de eiser verschuldigde in mindering worden gebracht.
Alvorens recht te spreken over de vordering met betrekking tot de toeslag voor
zaterdag- en zondagprestaties en het verschuldigde vakantiegeld bij uitdiensttreding op de eisuitbreiding inzake loon voor weekendwerk, laat het arbeidshof de
verweerster toe door alle middelen van recht, getuigen inbegrepen, het bewijs te
leveren van het feit: "dat zij over de gehele tewerkstellingsperiode van juli 1990
tot en met januari 1999 om de 14 dagen een weekend diende te presteren van 16
uren of twee dagen van 8 uren (hetzij 24 weken op jaarbasis)", en laat de eiser
toe tot het tegenbewijs van hetzelfde feit door dezelfde rechtsmiddelen.
Het arbeidshof stoelt deze beslissing op volgende motieven:
"1. De rechtsplegingsstukken, onder meer:
- de dagvaarding van 10 oktober 2001, uitgebracht bij het ambt van W. Van
Orshaegen, gerechtsdeurwaarder te Lier;
2. Feiten en voorafgaande rechtspleging:
(De verweerster) is op 1 juli 1990 in dienst getreden van de NV Domenica met
een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur en dit in hoedanigheid van verpleegster (...).
Er bestaat geen betwisting tussen partijen dat de NV Domenica met betrekking
tot de tewerkstelling van (de verweerster) ressorteert onder het paritair comité nr.
305.02 voor de bejaarden-, rust- en verzorgingstehuizen.
Er bestaat evenmin betwisting tussen partijen dat (de eiser) de bestuurder was
van de NV Domenica.
Met aangetekende brief van 30 oktober 1998 betekende (de verweerster) een
opzeggingstermijn van drie maanden, ingaand op 1 november 1998 (...).
Op 4 augustus 2000 vorderde (de verweerster) ten aanzien van de NV Domenica, bij monde van haar vakorganisatie, de betaling van een weddebijpassing
voor de periode 1993 tot en met 1999, een toeslag voor weekendprestaties voor
de periode van 1990 tot en met januari 1999 en vervoersonkosten (...).
Bij vonnis van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen van 30 mei 2000
werd de NV Domenica in staat van faillissement verklaard.
(De verweerster) dagvaardde op 10 oktober 2001 (de eiser) voor de Arbeidsrechtbank te Antwerpen in betaling van:
- 411.366 BEF bruto (10.197,50 EUR) weddebijpassing 1993 tot en met 1998;
- 169.234 BEF bruto (4.195,20 euro) toeslag zaterdag- en zondagprestaties;
- 24.195 BEF bruto (599,78 euro) bijpassing dubbele en aanvullende vakantiegelden 1993 tot en met 1997;
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- 4.816 BEF bruto (119,39 euro) vakantiegeld op weddebijpassing 1998-1999;
- 25.047 BEF bruto (620,90 euro) vakantiegeld op toeslag zaterdag- en zondag-prestaties;
- 211.340 BEF (5.238,98 euro) vervoersonkosten 1990 tot en met 1999,
te vermeerderen met de wettelijke interest, de gerechtelijke interest en de kosten van het geding.
(De verweerster) vorderde verder de afgifte van loonfiches, individuele rekeningen, fiscale fiches 281.10 met betrekking tot de gevorderde bedragen, aanvullende vakantieattesten 1998-1999, onder verbeurte van een dwangsom van 1.000
BEF (24,79 euro) per ontbrekend document en per dag vertraging.
Met conclusie, ontvangen ter griffie van de Arbeidsrechtbank te Antwerpen op
10 oktober 2002, herleidde (de verweerster) haar vordering als volgt:
- 8.426,10 euro bruto, als saldo loonbijpassing periode 1990-1999 (lees 19931999);
- 2.248,20 euro bruto, als saldo loon voor weekendwerk periode 1990-1999;
- 231,05 euro bruto, als saldo vakantiegeld bij uitdiensttreding op de uitbreiding van eis inzake het loon voor weekendwerk,
bij wijze van schadeloosstelling als herstel in natura ex delicto, bedragen te
vermeerderen met de wettelijke interest op het netto-equivalent afgeleid van
voormelde brutobedragen, na afhouding van de wettelijke sociale en fiscale inhoudingen, interest slechts te lopen tot de faillissementsdatum.
(De verweerster) vordert verder (de eiser) minstens te veroordelen tot betaling
van een schadevergoeding bij equivalent ex delicto, gelijk aan het saldo inzake
loonbijpassing ten bedrage van 8.426,10 euro bruto en het saldo inzake loon voor
weekendprestaties ten bedrage van 2.248,20 euro bruto en het saldo vakantiegeld
bij uitdiensttreding op de uitbreiding van eis inzake het loon voor weekendwerk
ten bedrage van 231,05 euro bruto, bedragen te vermeerderen met de vergoedende interest op de netto equivalenten afgeleid van voornoemde bruto bedragen.
Bij vonnis van 5 februari 2003 werd de vordering van (de verweerster) ontvankelijk maar ongegrond verklaard.
Met (verzoekschrift), ontvangen ter griffie van het (arbeidshof) op 24 april
2003, stelde (de verweerster) hoger beroep in.
3. Eisen in hoger beroep:
Met conclusie, ontvangen ter griffie van het (arbeidshof) op 12 juli 2004, vordert (de verweerster) in hoofdorde, bij wijze van schadeloosstelling als herstel in
natura ex delicto, de veroordeling van (de eiser) tot betaling van:
- 8.426,10 euro bruto, als saldo loonbijpassing periode 1990-1999 (lees: 19931999);
- 2.248,20 euro bruto, als saldo loon voor weekendwerk in de periode 19901999;
- 231,05 euro bruto, als saldo vakantiegeld bij uitdiensttreding op de uitbreiding van (de) eis inzake het loon voor weekendwerk,
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te vermeerderen met wettelijke interest op het netto equivalent afgeleid van
voormelde bruto bedragen, na afhouding van de wettelijke sociale en fiscale inhoudingen, interest slechts te lopen tot de faillissementsdatum van de NV Domenica, hetzij 30 meí 2000.
Tevens vordert (de verweerster) de veroordeling van (de eiser) tot het afleveren van een loonafrekening, een individuele rekening en fiscale fiche 281.10 met
betrekking tot deze bedragen.
In ondergeschikte orde vordert (de verweerster) (de eiser) te veroordelen tot
het betalen van een schadevergoeding bij equivalent ex delicto, gelijk aan het
saldo inzake loonbijpassing ten bedrage van 8.426,10 euro bruto, het saldo inzake loon voor weekendprestaties ten bedrage van 2.248,20 euro bruto en het saldo
vakantiegeld bij uitdiensttreding op de uitbreiding van de eis inzake het loon
voor weekendwerk ten bedrage van 231,50 euro, te vermeerderen met de vergoedende interest op de netto- equivalenten afgeleid van deze brutobedragen.
Verder (de eiser) te veroordelen tot de kosten van het geding in beide aanleggen.
(De verweerster) vordert tenslotte haar toe te staan te bewijzen door alle middelen van recht, getuigen inbegrepen, dat zij gedurende gans de tewerkstellingsperiode van juli 1990 tot en met januari 1999 om de veertien dagen weekendwerk diende te doen en effectief ook presteerde.
Ter openbare terechtzitting van 16 november 2004 bevestigt (de verweerster),
bij monde van haar vakorganisatie, dat haar oorspronkelijke vorderingen beperkt
en herleid worden tot de bedragen zoals vermeld in het einddeel van de beroepsconclusie, ter griffie van het (arbeidshof) ontvangen op 12 juli 2004 (cfr. procesverbaal van terechtzitting van dezelfde datum).
(De eiser) vordert het hoger beroep van (de verweerster) ontvankelijk, toelaatbaar maar ongegrond te verklaren, dienvolgens het bestreden vonnis te bevestigen en (de verweerster) te veroordelen tot de kosten van het geding.
(...)
5. Ten gronde
5.1. Kwalificatie van de vordering
De eerste rechter kwalificeerde de door (de verweerster) gestelde vordering als
een vordering ex delicto, hetzij een rechtsvordering die haar oorsprong vindt in
een misdrijf en die door het slachtoffer van dit misdrijf wordt ingesteld tot herstel van de schade die door dit misdrijf wordt veroorzaakt.
De enige vraag die zich in dit kader opdringt is of de vordering van (de verweerster) steunt op een misdrijf en strekt tot herstel van de schade die door het
misdrijf werd veroorzaakt, dan wel op de miskenning van een contractuele verplichting en strekt tot uitvoering van contractuele verbintenissen.
Met conclusie, neergelegd ter griffie van de Arbeidsrechtbank te Antwerpen
op 10 oktober 2002, vorderde (de verweerster) in hoofdorde de betaling van
loonbijpassingen, toeslagen weekendwerk en vakantiegeld bij uitdiensttreding op
de uitbreiding van vordering inzake loon voor weekendwerk als herstel in natura
van de schade geleden ingevolge de door (de eiser) gepleegde misdrijven en, in
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ondergeschikte orde, eenzelfde bedrag als schadevergoeding bij equivalent.
Aldus heeft (de verweerster) duidelijk en ondubbelzinnig te kennen gegeven
dat hetgeen zij vorderde, strekt tot herstel in natura van de schade die zij heeft
geleden ingevolge een door (de eiser) gepleegd misdrijf.
Gelet op het voorgaande dient dan ook besloten te worden dat (de verweerster)
een vordering ex delicto heeft ingesteld.
5.2. Bestaan van een misdrijf
(De verweerster) vordert loonbijpassing en loontoeslag voor zaterdag- en zondagprestaties krachtens de strafrechtelijk beteugelde algemeen verbindend verklaarde CAO's (respectievelijk krachtens de CAO van 24 juni 1996 tot vaststelling van de arbeids- en beloningsvoorwaarden en de CAO van 18 december 1995
betreffende de betaling van een toeslag voor onregelmatige arbeidsprestaties).
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 42 van de Loonbeschermingswet
vormt het niet (tijdig) betalen van het verschuldigde loon door de werkgever, zijn
aangestelde of lasthebbers, een misdrijf.
Onder loon verstaat de Loonbeschermingswet onder meer "het loon in geld
waarop de werknemer ingevolge zijn dienstbetrekking recht heeft". Of dit recht
zijn oorsprong vindt in een individuele dan wel een collectieve arbeidsovereenkomst is daarbij niet relevant.
(...)
Evenmin kan het (arbeidshof) het standpunt van (de eiser), dat het misdrijf niet
aan hem kan worden toegeschreven, onderschrijven.
(...)
Het was bijgevolg (de eiser) op wie de verplichting rustte in te staan voor de
correcte naleving van sociaalrechtelijke verplichtingen van de (NV Domenica)
tegenover haar werknemers.
Hij bezat als natuurlijke persoon binnen de NV Domenica de bevoegdheid om
te waken over de correcte naleving van de sociale strafwetten ten aanzien van het
aldaar tewerkgestelde personeel.
(...)
Rest vervolgens de vraag of de constitutieve bestanddelen van een misdrijf
worden aangetoond door (de verweerster).
Met betrekking tot de gevorderde loonbijpassingen bewijst (de verweerster)
voldoende naar recht dat zij houder is van een brevet van gebrevetteerde verpleger A2, zoals vereist door voornoemde CAO van 24 juni 1996, zodat zij terecht
aanspraak kan maken op looncategorie 5 (schaal 2.43-2.55bis) van het verplegend en paramedisch personeel voor de periode van 1993 tot en met 1995 en op
looncategorie 6 (zelfde schaal) voor de periode van 1996 tot en met 1999 (...).
Aldus staat meteen het materieel element van voornoemd ingeroepen misdrijf
vast.
Met betrekking tot de gevorderde toeslag voor zaterdag- en zondagprestaties
en het daarop berekende vakantiegeld bij uitdiensttreding, kan het (arbeidshof)
hic et nunc slechts vaststellen dat de voorgebrachte stukken niet volstaan om te
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bewijzen dat (de verweerster) om de 14 dagen arbeidsprestaties in het weekend
diende te leveren (van 16 uren of 2 x 8 uren).
(...)
Het komt gepast voor in te gaan op het door (de verweerster) in ondergeschikte
orde geformuleerde bewijsaanbod, zoals hierna geherformuleerd.
(...)
Vermits (de eiser) geen geloofwaardige schulduitsluitingsgrond en rechtvaardigings-grond inroept, mag besloten worden dat ook het moreel bestanddeel van
het misdrijf vaststaat.
5.3. Geen verjaring van de vordering:
Tevergeefs doet (de eiser), onder verwijzing naar het arrest van het Hof van
Cassatie van 2 april 2001 (R. W. 2001-2002, 1321), in dit kader opmerken dat de
vorderingen van (de verweerster) rechtstreeks voorkomen uit de arbeidsovereenkomst en derhalve onderworpen zijn aan de verjaringstermijn van artikel 15 van
de Arbeidsovereen-komstenwet, zelfs als zij mee stoelen op het misdrijf van
niet-betaling van loon.
Dat (de verweerster) ten aanzien van (de eiser) enkel een schadevergoeding bij
wijze van equivalent kan vorderen, overtuigt evenmin en kan door het (arbeidshof) geenszins worden onderschreven.
Sub 5.1. van dit arrest heeft het (arbeidshof) beslist dat (de verweerster) een
vordering ex delicto heeft ingesteld en dat de desbetreffende vordering strekte tot
rechtstreeks herstel in natura van de schade die zij heeft geleden ingevolge een
door (de eiser) gepleegd misdrijf.
Op deze vordering vindt of kan de in artikel 15 van de Arbeidsovereenkomstenwet bedoelde verjaringstermijn evident geen toepassing vinden, doch wel de
verjaringstermijn van artikel 26 van de Voorafgaande Titel van het Wetboek van
Strafvordering welke nog niet was verstreken op het ogenblik van het inleiden
van de vordering, zoals terecht door de eerste rechter vastgesteld.
Het volstaat in dit verband te verwijzen naar de bespreking van W. Rauws omtrent de draagwijdte van voornoemd cassatiearrest ("Actualia inzake de verjaring
in het arbeidsrecht", R.W. 2002-2003, 371), waarbij het (arbeidshof) zich aansluit.
Zo benadrukt de heer Rauws dat het Hof van Cassatie niet noodzakelijk een
principiële uitspraak doet over de vraag of het loon zelf met een buitencontractuele vordering ex delicto kan worden opgeëist. Het Hof van Cassatie gaat er immers van uit dat voor de feitenrechter een vordering tot loonbetaling ex contractu
werd ingesteld.
Het Hof stelt expliciet dat in casu geen schadevergoeding, noch bij equivalent,
noch in natura, wordt gevorderd. De vordering berustte in de visie van het Hof
van Cassatie enkel op de overeenkomst, hoewel de werknemer ook een misdrijf
had ingeroepen.
In die zin achtte het Hof van Cassatie het voorwerp van de vordering op onwettige wijze gewijzigd en oordeelde dat ten onrechte de verjaringstermijn van
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artikel 26 van de Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering wegens een door misdrijf veroorzaakte schade werd toegepast.
Aldus is het Hof in deze van oordeel dat een werknemer in het kader van een
vordering ex delicto zowel de betaling kan vorderen van lonen als vorm van
schadeherstel ex delicto als de betaling van een schadevergoeding bij equivalent.
Het toekennen van het loon als herstel in natura van de schade veroorzaakt
door een arbeidsrechtelijk delict kadert in het gemene recht en plaatst de werknemer in een toestand waarin hij zou gebleven zijn wanneer het arbeidsrechtelijk
delict niet zou zijn begaan.
Niets verplicht het slachtoffer van een sociaalrechtelijk misdrijf immers het
herstel van zijn schade bij equivalent te vorderen, hij kan minstens evenzeer opteren voor een herstel in natura (L. Eliaerts, 'Loon als schadevergoeding ex delicto', Soc.Kron. 1995, 257-261, en de aldaar geciteerde rechtspraak en rechtsleer;
W. Rauws, 'De verjaring in het arbeidsrecht', in CBR-jaarboek 2001-2002, Antwerpen-Apeldoorn, Maklu, 2000, 318 e.v. en de aldaar geciteerde rechtspraak en
rechtsleer).
Het onderscheid tussen beide vormen van schadeherstel komt in deze overigens kunstmatig over nu de vordering van (de verweerster) uiteindelijk strekt tot
betaling van de (netto) geldsommen die haar ten onrechte niet werden betaald en
diezelfde geldsommen kunnen evident ook worden gevorderd als schadevergoeding bij equivalent.
Algemeen wordt bovendien aangenomen dat het herstel in natura de voorkeur
heeft op het herstel bij equivalent.
Een vordering tot herstel in natura kan derhalve tegen (de eiser) worden ingesteld.
(...)
5.5. Bewijs van het bestaan en de omvang van de schade - interest - sociale documenten.
Uit wat voorafgaat blijkt dat aan (de verweerster) over de periode van 1993 tot
en met januari 1999 steeds te weinig loon werd uitbetaald, nu zij als houder van
een brevet van verpleger A2 aan een hoger baremaloon diende te worden verloond.
Bijgevolg staat het nu reeds vast dat (de verweerster) ten gevolg hiervan schade heeft geleden.
Zoals al gezegd werd deze vordering cijfermatig niet betwist, zodat ook de
omvang van de schade in dit verband vaststaat.
(De eiser) doet evenwel terecht opmerken dat de omvang van deze schade, zoals ze thans bestaat, zou kunnen worden beïnvloed door de betalingen die mogelijk zullen worden verricht door het faillissement.
Het is aldus gepast rekening te houden met deze naar voren gebrachte hypothese, zoals in het einddeel van dit arrest bepaald.
Het voorgaande staat er evenwel niet aan in de weg dat (de verweerster) ten
laste van (de eiser) recht heeft op vergoeding van de door haar reeds vaststaande
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en geleden schade en hij bijgevolg nu reeds moet worden veroordeeld tot vergoeding van deze schade.
De bemerking van (de verweerster) omtrent de solidaire aansprakelijkheid van
de bestuurder en de vennootschap is niet relevant, nu uitsluitend ten aanzien van
de natuurlijke persoon-bestuurder een vordering ex delicto werd gesteld, terwijl
dit niet het geval is m.b.t. de ingediende schuldvordering in het faillissement van
de NV als rechtspersoon.
(De eiser) dient bijgevolg reeds veroordeeld te worden tot betaling van de
loonbijslagen als herstel in natura, onder aftrek van de sociale zekerheidsbijdragen en bedrijfsvoorheffing.
Vermits de vordering van (de verweerster) ex delicto werd gesteld en strekt tot
een herstel in natura van de schade ingevolge het door (de eiser) gepleegde misdrijf, is op de in hoofdsom gevorderde bedragen geen wettelijke interest verschuldigd en kan (de verweerster) derhalve enkel aanspraak maken op de vergoedende interest vanaf de respectievelijke data van eisbaarheid.
Om dezelfde reden kan niet ingegaan worden op de vordering tot afgifte van
sociale documenten".
Grieven
Eerste onderdeel
1. Luidens artikel 15, eerste lid, van de Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli
1978 verjaren de rechtsvorderingen die uit de arbeidsovereenkomst ontstaan één
jaar na het eindigen van de arbeidsovereenkomst of vijf jaar na het feit waaruit
deze vordering is ontstaan, zonder dat deze termijn één jaar na het eindigen van
de arbeidsovereenkomst mag overschrijden.
Deze bepaling is van toepassing op de door de werknemer ingestelde vordering met als voorwerp de uitvoering van contractuele verbintenissen, zoals bijvoorbeeld het betalen van het contractueel overeengekomen loon, zelfs als de
werknemer die vordering tevens gegrond heeft op het feit dat de strafwet werd
overtreden doordat die contractuele verbintenissen niet werden nagekomen.
2.1 De rechtsvordering tot herstel van een door een misdrijf veroorzaakte schade behoort overeenkomstig artikel 3 van de Voorafgaande Titel van het Wetboek
van Strafvordering aan hen die de schade hebben geleden. Luidens artikel 4 van
de Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering kan de burgerlijke
rechtsvordering terzelfdertijd en voor dezelfde rechters worden vervolgd als de
strafvordering of afzonderlijk (voor de burgerlijke rechter) worden vervolgd.
Op de burgerlijke vordering tot schadevergoeding, spruitend uit een misdrijf,
is de verjaringstermijn van artikel 26 van de Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering van toepassing.
2.2 Overeenkomstig artikel 26 van de Voorafgaande Titel van het Wetboek
van Strafvordering, zoals van kracht vóór de wijziging bij wet van 10 juni 1998,
verjaart de burgerlijke vordering volgend uit een misdrijf door verloop van vijf
jaren, te rekenen van de dag waarop het misdrijf is gepleegd; zij kan echter niet
verjaren vóór de strafvordering.
Sinds de wijziging bij wet van 10 juni 1998 bepaalt artikel 26 van de Vooraf-
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gaande Titel van het Wetboek van Strafvordering dat de burgerlijke rechtsvordering volgend uit een misdrijf verjaart volgens de regels van het Burgerlijk Wetboek of van de bijzondere wetten die van toepassing zijn op de rechtsvordering
tot vergoeding van schade; zij kan echter niet verjaren vóór de strafvordering.
Naar luid van artikel 2262bis van het Burgerlijk Wetboek, ingevoegd bij wet
van 10 juni 1998, verjaren alle rechtsvorderingen tot vergoeding van schade op
grond van buitencontractuele aansprakelijkheid door verloop van vijf jaar vanaf
de dag volgend op die waarop de benadeelde kennis heeft gekregen van de schade of van de verzwaring ervan en van de identiteit van de daarvoor aansprakelijke persoon. Deze vorderingen verjaren in ieder geval door verloop van 20 jaar
vanaf de dag volgend op die waarop het feit waardoor de schade is veroorzaakt,
zich heeft voorgedaan.
3. De rechtsvordering wegens niet-betaling van loon kan als een rechtsvordering ex delicto in de zin van artikel 3 van de Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering worden omschreven en is derhalve aan de bij artikel 26
van de Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering voorgeschreven
verjarings-termijn onderworpen, op voorwaarde, primo, dat de rechter vaststelt
dat de niet-betaling van het loon een misdrijf is, secundo, dat de rechtsvordering
niet strekt tot de nakoming van de contractuele verbintenis tot betaling van loon,
maar tot vergoeding van de schade die voortvloeit uit het misdrijf van niet-betaling van loon, en dus strekt tot het verkrijgen van schadevergoeding.
4. De vordering tot betaling van achterstallig loon is een vordering tot uitvoering van een uit de arbeidsovereenkomst ontstane contractuele verbintenis, zodat
de verjaring van deze vordering beheerst wordt door artikel 15 van de Arbeidsovereenkomstenwet en niet door artikel 26 van de Voorafgaande Titel van het
Wetboek van Strafvordering, zelfs indien de vordering tevens gegrond is op het
feit dat de strafwet werd overtreden doordat die contractuele verbintenis niet
werd nagekomen.
Het is de werknemer derhalve niet mogelijk in het kader van een vordering ex
delicto betaling van achterstallig loon te vorderen. De vordering ex delicto strekt
immers tot herstel van de door een misdrijf veroorzaakte schade.
Deze burgerlijke vordering tot herstel van de door een misdrijf veroorzaakte
schade, zoals bedoeld in de artikelen 3 en 26 van de Voorafgaande Titel van het
Wetboek van Strafvordering, kan alleen schadeherstel - bij equivalent of in natura - opleveren, terwijl de vordering tot uitvoering van de loonverbintenis strekt
tot werkelijk rechtsherstel.
Het is voor de werknemer derhalve niet mogelijk een burgerlijke vordering ex
delicto in te stellen, strekkende tot herstel in natura van de schade veroorzaakt
door het gepleegde misdrijf, waarbij dit schadeherstel (d.i. het voorwerp van de
vordering) bestaat uit betaling van achterstallig loon.
5. Uit hetgeen hiervoren werd uiteengezet volgt dat de vordering van de werknemer ertoe strekkende betaling te bekomen van achterstallig loon een vordering
tot uitvoering van contractuele verbintenissen uitmaakt, die onderworpen is aan
de in artikel 15 van de Arbeidsovereenkomstenwet gestelde verjaringstermijn,
zelfs al wordt de vordering mede gestoeld op het in de Loonbeschermingswet
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voorziene misdrijf van niet-betaling van loon.
Deze vordering dient te worden ingesteld binnen één jaar na het eindigen van
de arbeidsovereenkomst of vijf jaar na het feit waaruit deze vordering is ontstaan, zonder dat deze termijn één jaar na het eindigen van de arbeidsovereenkomst mag overschrijden.
Het arbeidshof stelt in het aangevochten arrest (p. 2, nr. 2) vast dat de verweerster, die op 1 juli 1990 in dienst van de NV Domenica was getreden, met aangetekende brief van 30 oktober 1998 een opzeggingstermijn van drie maanden, ingaand op 1 november 1998, heeft betekend zodat, zoals de verweerster zelf in
haar conclusie in beroep (p. 2, eerste alinea) stelt, de arbeidsovereenkomst op 31
januari 1999 ten einde kwam.
De vordering ertoe strekkende betaling te bekomen van achterstallig loon diende derhalve binnen één jaar na 31 januari 1999 te worden ingesteld.
Nu uit het aangevochten arrest (p. 3) blijkt dat de verweerster de eiser op 10
oktober 2001, dit is meer dan 2,5 jaar na de beëindiging van de arbeidsovereenkomst (arrest, p. 15, vierde alinea), voor de Arbeidsrechtbank te Antwerpen dagvaardde in betaling van achterstallig loon, kon het arbeidshof niet wettig beslissen dat de vordering van de verweerster niet verjaard was.
De omstandigheid dat het arbeidshof de eiser veroordeelt tot betaling van loonbijslagen als herstel in natura, doet hieraan geen afbreuk.
Een vordering strekkende tot betaling van loon, d.i. tot uitvoering van een uit
de arbeidsovereenkomst voortvloeiende verbintenis, heeft immers niet tot voorwerp het herstel, het weze in natura, van de schade voortvloeiend uit het misdrijf,
doch strekt tot rechtsherstel.
Een vordering strekkende tot betaling van achterstallig loon is derhalve, ook al
wordt zij mede gesteund op een misdrijf en wordt het achterstallig loon ten onrechte als herstel in natura van de door dit misdrijf veroorzaakte schade omschreven, een vordering ex contractu, onderworpen aan de verjaringstermijn bepaald
in artikel 15 van de Arbeidsovereenkomstenwet en niet aan de verjaringstermijn,
bepaald in artikel 26 van de Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering.
Het aangevochten arrest, dat beslist dat de vordering van de verweerster niet
verjaard is, schendt derhalve de artikelen 15, eerste lid, van de wet van 3 juli
1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, 3, 4, dit laatste artikel in zijn versie
zowel vóór als na de wijziging bij wetten van 11 juli 1994, 28 maart 2000 en 13
april 2005, en 26, dit laatste artikel in zijn versie zoals van kracht zowel vóór als
na de wijziging bij wet van 10 juni 1998, van de wet van 17 april 1878 houdende
de Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering en 2262bis van het
Burgerlijk Wetboek.
Tweede onderdeel
6.1 Ingevolge de tussen werkgever en werknemer gesloten arbeidsovereenkomst is de werkgever verplicht aan de werknemer het overeengekomen loon, in
overeenstemming met de loonreglementering in o.m. collectieve arbeidsovereenkomsten, te betalen.
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Uit artikel 20, 3°, van de Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978 blijkt immers dat de werkgever verplicht is het loon te betalen op de wijze, tijd en plaats
zoals overeengekomen. Ook uit de Loonbeschermingswet van 12 april 1965, in
het bijzonder uit artikel 2, eerste lid, 1°, van deze wet, blijkt dat het loon waarop
de werknemer ingevolge zijn dienstbetrekking recht heeft, ten laste valt van de
werkgever.
Een rechtssubject, andere dan de werkgever, kan ten aanzien van de werknemer niet gehouden zijn tot betaling van het loon waarop deze ingevolge zijn
dienstbetrekking recht heeft. De verplichting tot betaling van loon opleggen aan
een derde, niet-werkgever, zou ingaan tegen artikel 20, eerste lid, 3°, van de Arbeidsovereenkomstenwet en artikel 2, eerste lid, 1°, van de Loonbeschermingswet, en tegen artikel 1165 van het Burgerlijk Wetboek.
Luidens artikel 1165 van het Burgerlijk Wetboek kan een overeenkomst immers alleen gevolgen teweegbrengen tussen de contracterende partijen, kan zij
aan derden geen nadeel toebrengen en hun slechts tot voordeel strekken in het
geval, voorzien in artikel 1121 van het Burgerlijk Wetboek.
6.2 Het niet (of niet volledig) betalen van loon maakt overeenkomstig artikel
42, 1° van de Loonbeschermingswet een misdrijf uit. Luidens deze wetsbepaling
zijn strafbaar "de werkgever, zijn aangestelden of lasthebbers".
Het niet-betalen van een in een algemeen verbindend verklaarde collectieve arbeidsovereenkomst voorzien loon wordt in hoofde van "de werkgever, zijn aangestelden of lasthebbers" eveneens strafbaar gesteld door artikel 56, eerste lid,
1°, van de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités.
Aldus kan wegens niet-betaling van loon niet alleen de werkgever strafrechtelijk aansprakelijk worden gesteld, doch ook zijn aangestelden of lasthebbers en
indien de werkgever een rechtspersoon betreft, voor feiten gepleegd vóór de inwerkingtreding van de wet van 4 mei 1999 tot invoering van de strafrechtelijke
verantwoordelijkheid van rechtspersonen, de natuurlijke personen door wier tussenkomst de rechtspersoon gehandeld heeft.
6.3 De omstandigheid dat een persoon, andere dan de werkgever, strafrechtelijk aansprakelijk kan zijn wegens niet-betaling van loon, impliceert evenwel niet
dat deze persoon kan veroordeeld worden tot betaling van het ingevolge de tussen werkgever en werknemer gesloten arbeidsovereenkomst verschuldigde loon.
Deze persoon, niet-werkgever, is immers vreemd aan de contractuele relatie
tussen werkgever en werknemer en kan dus niet gehouden zijn tot uitvoering van
de contractuele verbintenis van de werkgever.
Zelfs indien zou worden aangenomen dat de werknemer in beginsel een burgerlijke vordering ex delicto kan instellen, strekkende tot betaling van loon als
herstel in natura van de schade, veroorzaakt door het misdrijf van niet-betaling
van loon - quod non - kan dergelijke vordering slechts worden ingesteld tegen de
werkgever en niet tegen diens aangestelde of lasthebbers of tegen de natuurlijke
personen door wier toedoen de werkgever-rechtspersoon heeft gehandeld.
De schade die de werknemer ingevolge het misdrijf van het niet-betalen van
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loon lijdt bestaat immers in het feit dat de werkgever zijn contractuele verplichting tot betaling van loon niet is nagekomen. De verplichting tot herstel in natura
van deze schade, met name tot uitvoering van de contractuele verplichting, kan
slechts bestaan in hoofde van diegene op wie de contractuele verplichting rust,
met name de werkgever, en niet in hoofde van diegene die, hoewel strafrechtelijk
aansprakelijk, niet (in eigen naam) de contractuele verplichting had het loon te
betalen.
7. Het arbeidshof stelt in het aangevochten arrest vast dat:
- de verweerster, die bij aangetekende brief van 30 oktober 1998 een opzegtermijn betekende van drie maanden ingaand op 1 november 1998, vanaf 1 juli
1990 in dienst was van de NV Domenica, waarvan de eiser bestuurder was (arrest, p. 2, nr. 2);
- de verweerster loonbijpassing en loontoeslag voor zaterdag- en zondagprestaties vordert krachtens strafrechtelijk beteugelde algemeen verbindend verklaarde
CAO's (arrest, p. 5, voorlaatste alinea);
- overeenkomstig het bepaalde in artikel 42 van de Loonbeschermingswet het
niet (tijdig) betalen van het verschuldigde loon door de werkgever, zijn aangestelde of lasthebbers, een misdrijf vormt; dat onder loon in de Loonbeschermingswet onder meer "het loon in geld waarop de werknemer ingevolge zijn
dienstbetrekking recht heeft" wordt verstaan en het daarbij irrelevant is of dit
recht zijn oorsprong vindt in een individuele dan wel collectieve arbeidsovereenkomst (arrest, p. 5, in fine);
- de verweerster bewijst dat zij ingevolge een CAO gerechtigd was op de gevorderde loonbijpassing (arrest, p. 9, zevende alinea), terwijl zij, alvorens recht
wordt gedaan over haar vordering betreffende de toeslag voor weekendwerk en
het vakantiegeld bij uitdiensttreding op de eisuitbreiding inzake loon voor weekendwerk, toegelaten wordt onder alle middelen van recht, getuigen inbegrepen,
te bewijzen "dat zij over de gehele tewerkstellingsperiode van juli 1990 tot en
met januari 1999 om de 14 dagen een weekend diende te presteren van 16 uren
of twee dagen van 8 uren (hetzij 24 weken op jaarbasis)" (arrest, p. 10 en p. 17);
- het misdrijf aan de eiser toerekenbaar is als bestuurder en gedelegeerd bestuurder van de NV Domenica, die als natuurlijke persoon binnen deze vennootschap de bevoegdheid bezat om te waken over de correcte naleving van de sociale strafwetten ten aanzien van het tewerkgestelde personeel (arrest, pp. 8-9);
- het moreel element van het misdrijf in hoofde van de eiser bewezen is (arrest,
pp. 10-11).
8. Nu het arbeidshof uitdrukkelijk vaststelt dat de verweerster ingevolge arbeidsovereen-komst van 1 juli 1990 werd tewerkgesteld door de NV Domenica
en derhalve deze vennootschap en niet de eiser werkgever was van de verweerster, kon het arbeidshof de eiser niet wettig veroordelen tot betaling aan de verweerster van loonbijpassing, ook niet als herstel in natura van de schade geleden
ingevolge het in hoofde van de eiser bewezen verklaarde misdrijf (schending van
de artikelen 1165, 1382, 1383 van het Burgerlijk Wetboek, 20, 3°, van de wet
van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, 2, eerste lid, 1°,42, 1°, dit
laatste artikel in zijn versie zoals van kracht vóór en na de wijziging bij wet van
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13 februari 1998, van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van
het loon der werknemers en 56, eerste lid, 1°, van de wet van 5 december 1968
betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités).
Derde onderdeel
9.1 Luidens artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet is elk vonnis of arrest
met redenen omkleed.
Wanneer een arrest tegenstrijdige motieven bevat of er een tegenstrijdigheid
tussen de motieven en het beschikkend gedeelte bestaat, worden de elkaar tegensprekende motieven of beslissingen geacht elkaar op te heffen en is het arrest
niet regelmatig met redenen omkleed.
Een arrest dat tegenstrijdige beschikkingen bevat schendt tevens artikel 1138,
4°, van het Gerechtelijk Wetboek.
9.2 Een arrest is op dubbelzinnige wijze gemotiveerd wanneer de redenen ervan of de beslissing op verscheidene wijzen kunnen worden uitgelegd en de beslissing volgens één van die uitleggingen wettig verantwoord is en volgens de
andere niet.
Ingevolge dergelijke dubbelzinnigheid verkeert het Hof in de onmogelijkheid
het hem opgedragen wettigheidstoezicht op de beslissing uit te oefenen, zodat de
beslissing niet regelmatig met redenen is omkleed en artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet schendt.
10. Naar luid van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek verplicht elke daad, nalatigheid of onvoorzichtigheid van de mens, waardoor aan
een ander schade wordt veroorzaakt, degene door wiens schuld de schade is ontstaan, deze te vergoeden.
De rechter schendt de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek indien hij aan het slachtoffer van een onrechtmatige daad een vergoeding toekent
die meer bedraagt dan de werkelijk geleden schade.
11. Naar luid van artikel 14 van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de
besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der
arbeiders, worden de bijdragen voor sociale zekerheid berekend op grond van het
loon van de werknemer. Het begrip loon wordt bepaald bij artikel 2 van de wet
van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers.
Evenwel kan de Koning het aldus bepaalde begrip, bij in ministerraad overlegd
besluit, verruimen of beperken.
Luidens artikel 19, §2, 2°, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot
uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28
december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, in zijn
versie zoals van kracht zowel vóór als na de wijziging bij koninklijk besluit van
10 juni 2001, worden met afwijking van artikel 2 van de wet van 12 april 1965
betreffende de bescherming van het loon der werknemers, de aan de werknemers
verschuldigde vergoedingen, wanneer de werkgever zijn wettelijke, contractuele
of statutaire verplichtingen niet nakomt, niet als loon aangemerkt.
Wanneer aan een werknemer op grond van het misdrijf van niet-betaling van
loon een vergoeding tot herstel van de door dit misdrijf geleden schade wordt
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toegekend, het weze in de vorm van loon als herstel in natura, zijn hierop derhalve geen sociale zekerheidsbijdragen verschuldigd.
12. Het arbeidshof beslist in het aangevochten arrest, enerzijds, dat de eiser
dient veroordeeld te worden tot betaling van loonbijslagen als herstel in natura,
onder aftrek van de sociale zekerheidsbijdragen en bedrijfsvoorheffing (arrest, p.
16, tweede alinea) en veroordeelt de eiser, anderzijds, tot betaling van het door
de verweerster gevorderde saldo loonbijpassing, te verminderen met de wettelijk
voorgeschreven bijdragen voor de sociale zekerheid en de bedrijfsvoorheffing,
voor zover deze verschuldigd zijn (arrest, p. 16, in fine).
Nu het arbeidshof, enerzijds, beslist dat de eiser dient veroordeeld te worden
tot betaling van loonbijslagen als herstel in natura, onder aftrek van de sociale
zekerheidsbijdragen en bedrijfsvoorheffing en de eiser, anderzijds, veroordeelt
tot betaling van het door de verweerster gevorderde saldo loonbijpassing, te verminderen met de wettelijk voorgeschreven bijdragen voor de sociale zekerheid
en de bedrijfsvoorheffing, voor zover deze verschuldigd zijn, waarbij in het ongewisse wordt gelaten of al dan niet bijdragen voor de sociale zekerheid en de
bedrijfsvoorheffing verschuldigd zijn, is het aangevochten arrest behept met een
tegenstrijdigheid tussen de motieven en de beslissing en is het derhalve niet regelmatig gemotiveerd (schending van artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet). Minstens bevat het aldus tegenstrijdige beslissingen en schendt het artikel
1138, 4°, van het Gerechtelijk Wetboek.
13. Door te beslissen dat de eiser dient veroordeeld te worden tot betaling van
de loonbijslagen als herstel in natura, onder aftrek van de sociale zekerheidsbijdragen en bedrijfsvoorheffing (arrest, p. 16, tweede alinea) beslist het arbeidshof
dat de door de verweerster ingevolge het aan de eiser ten laste gelegde misdrijf
geleden schade bestaat in loonbijslagen, verminderd met de sociale zekerheidsbijdragen en bedrijfsvoorheffing.
Vervolgens veroordeelt het arbeidshof de eiser tot betaling van het door de
verweerster gevorderde saldo loonbijpassing, te verminderen met de wettelijk
voorgeschreven bijdragen voor de sociale zekerheid en de bedrijfsvoorheffing,
voor zover deze verschuldigd zijn (arrest, p. 16, in fine).
Aangezien het arbeidshof in het ongewisse laat of al dan niet bijdragen voor de
sociale zekerheid en de bedrijfsvoorheffing verschuldigd zijn op de aan de verweerster toegekende vergoeding als herstel in natura van de geleden schade, is de
beslissing voor twee uitleggingen vatbaar.
Indien wordt aangenomen dat bijdragen voor de sociale zekerheid en de bedrijfsvoorheffing op de vergoeding verschuldigd zijn, veroordeelt het arbeidshof
de eiser tot betaling van een vergoeding gelijk aan de sub p. 16, tweede alinea
van het arrest vastgestelde schade en is de beslissing naar recht verantwoord.
Indien wordt aangenomen dat geen bijdragen voor de sociale zekerheid en de
bedrijfsvoorheffing op de vergoeding verschuldigd zijn, zodat zij volgens de beslissing sub p. 16, in fine van het arrest niet in mindering moeten worden gebracht van het saldo loonbijpassing, veroordeelt het arbeidshof de eiser tot betaling van een vergoeding die meer bedraagt dan de sub p. 16, tweede alinea van
het arrest vastgestelde schade en schendt het derhalve de artikelen 1382 en 1383
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van het Burgerlijk Wetboek die, zoals hoger uiteengezet sub nr. 10, uiteenzetting
die hier als hernomen wordt aangezien, de rechter verbieden aan het slachtoffer
van een onrechtmatige daad een vergoeding toe te kennen die meer bedraagt dan
de werkelijk geleden schade.
Het bestreden arrest is aldus op een dubbelzinnige redengeving gestoeld en
schendt artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet. Minstens stelt het aldus het
Hof in de onmogelijkheid om zijn wettigheidstoezicht op deze beslissing uit te
oefenen (schending van artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet).
14. Het arbeidshof veroordeelt de eiser tot betaling aan de verweerster van het
gevorderde saldo loonbijpassing als herstel in natura van de schade geleden ingevolge het ten laste van de eiser gelegde sociaalrechtelijk misdrijf, te verminderen
met de wettelijk voorgeschreven bijdragen voor de sociale zekerheid en de bedrijfsvoorheffing, voor zover deze verschuldigd zijn (arrest, p. 16, in fine).
Uit de artikelen 14 van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders en 19, §2, 2°, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders blijkt, zoals
hoger sub nr. 11 uiteengezet, uiteenzetting die hier als uitdrukkelijk hernomen
wordt aangezien, dat geen sociale zekerheidsbijdragen verschuldigd zijn op een
vergoeding, die wordt toegekend tot herstel van de door het misdrijf van niet-betaling van loon geleden schade.
De eiser wordt derhalve in het dispositief van het aangevochten arrest veroordeeld tot betaling van het door de verweerster gevorderde saldo loonbijpassing,
zonder dat bijdragen voor de sociale zekerheid in mindering dienen te worden
gebracht.
Het arbeidshof beslist evenwel sub p. 16, tweede alinea, van het bestreden arrest dat de eiser dient veroordeeld te worden tot betaling van de loonbijslagen als
herstel in natura, onder aftrek van de sociale zekerheidsbijdragen en beslist aldus
dat de door de verweerster geleden schade bestaat uit de loonbijslagen, te verminderen met de sociale zekerheidsbijdragen (en de bedrijfvoorheffing).
Door, enerzijds, te beslissen dat de geleden schade bestaat in de loonbijslagen
te verminderen met de sociale zekerheidsbijdragen en de eiser, anderzijds, te veroordelen tot betaling van de loonbijslagen, zonder dat de sociale zekerheidsbijdragen in mindering dienen te worden gebracht, kent het arbeidshof aan de verweerster een vergoeding toe die meer bedraagt dan de schade die wordt geleden
ingevolge het aan de eiser ten laste gelegde misdrijf, en schendt derhalve de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek en voor zoveel als nodig, de artikelen 14 van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28
december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders en 19,
§2, 2°, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de
wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, in zijn versie zoals van
kracht zowel vóór als na de wijziging bij koninklijk besluit van 10 juni 2001.
III. BESLISSING VAN HET HOF
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Beoordeling
Eerste onderdeel
(...)
Tweede onderdeel
2. Anders dan het onderdeel aanvoert, kan de vordering tot betaling van achterstallig loon als herstel in natura van de door het misdrijf "niet-betaling van het
verschuldigde loon" veroorzaakte schade niet alleen tegen de werkgever worden
ingesteld, maar ook tegen een aangestelde of lasthebber die zich in de zin van artikel 42 van de Loonbeschermingswet aan dit misdrijf schuldig heeft gemaakt.
Het onderdeel faalt naar recht.
Derde onderdeel
3. Enerzijds oordeelt het arrest dat de eiser veroordeeld dient te worden tot betaling van de loonbijslagen als herstel in natura, onder aftrek van socialezekerheidsbijdragen en bedrijfsvoorheffing.
Anderzijds veroordeelt het arrest de eiser tot betaling van het saldo loonbijpassing, te verminderen met de wettelijk voorgeschreven bijdragen voor de sociale
zekerheid en de bedrijfsvoorheffing, voor zover deze verschuldigd zijn.
4. Aldus houdt het arrest tegenstrijdige beschikkingen in omtrent de al dan niet
vermindering van het brutobedrag met de al dan niet in te houden en aan de bevoegde instellingen door te betalen socialezekerheidsbijdragen en de bedrijfsvoorheffing en schendt het zodoende artikel 149 van de Grondwet.
Het onderdeel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uitspraak doet over de bijdragen
voor de sociale zekerheid en de bedrijfsvoorheffing.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Arbeidshof te Brussel.
22 januari 2007 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Dirix – Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve, advocaat-generaal – Advocaat: mr. Geinger.

Nr. 40
3° KAMER - 22 januari 2007

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST - OVERTREDING VAN ALGEMEEN VERBINDEND
VERKLAARDE C.A.O. - REPRESENTATIEVE WERKNEMERSORGANISATIE - RECHTSVORDERING EX
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- HOEDANIGHEID - BELANG - VOORWAARDEN

Wanneer de door de organisatie ingestelde vordering strekkende tot het verkrijgen van een
schadevergoeding gesteund is op een misdrijf moet de organisatie blijk geven van een
persoonlijke schade. (Art. 3, V.T.Sv.; Art. 4, C.A.O.-Wet)
(LANDELIJKE BEDIENDENCENTRALE - NATIONAAL VERBOND VOOR KADERPERSONEEL, REPRESENTATIEVE
WERKNEMERSORGANISATIE T. EXXONMOBIL PETROLEUM & CHEMICAL bvba)

ARREST

(A.R. S.05.0120.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 23 mei 2005 gewezen door
het Arbeidshof te Antwerpen.
Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Anne De Raeve 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. Luidens artikel 3 van de Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering behoort de rechtsvordering tot herstel van schade aan hen die de schade
hebben geleden.
2. Volgens artikel 4 van de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités mogen de in artikel 3 van die
wet bedoelde representatieve werkgevers- en werknemers-organisaties in rechte
optreden in alle geschillen die uit de toepassing van deze wet kunnen ontstaan en
ter verdediging van de rechten welke hun leden putten in de door hen gesloten
overeenkomsten.
Wanneer de door de organisatie ingestelde vordering strekkende tot het verkrijgen van schadevergoeding gesteund is op een misdrijf, moet deze vordering
voldoen aan het vereiste van artikel 3 van de Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering. De organisatie moet met name blijk geven van een persoonlijke schade.
3. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan blijkt dat de eiseres
“een vordering ex delicto (instelt) wegens de overtreding van de algemeen verbindend verklaarde collectieve arbeidsovereenkomst (…) zodat zij op basis hiervan een vordering tot schadevergoeding (instelt) en herstel in natura nastreeft”.
De appelrechters oordelen dat wanneer de eiseres een burgerlijke vordering instelt op grond van een misdrijf, zij, afgezien van de verplichting een misdrijf te
bewijzen, gehouden is een concrete eigen schade, materiële dan wel morele, te
vorderen en te bewijzen en dat de schade waarvan het herstel wordt gevorderd
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geen persoonlijke schade van de eiseres is maar enkel de leden van de eiseres
treft.
4. Door op grond hiervan te beslissen dat de door de eiseres ingestelde vordering tot schadevergoeding niet ontvankelijk is omdat zij niet beantwoordt aan artikel 3 van de Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering, verantwoorden zij hun beslissing naar recht.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Tweede onderdeel
(...)
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.
22 januari 2007 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Dirix – Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. van Eeckhoutte en Geinger.

Nr. 41
2° KAMER - 23 januari 2007

CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — VORMEN — VORM EN TERMIJN
VOOR MEMORIES EN STUKKEN - TERMIJN VOOR MEMORIE
Niet ontvankelijk is de memorie die eiser in cassatie minder dan acht vrije dagen voor de
terechtzitting van het Hof heeft ingediend tot staving van zijn cassatieberoep in
strafzaken1. (Art. 420bis, Sv.)
(B.)

(A.R. P.06.1468.N)

23 januari 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Frère – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, procureur-generaal – Advocaat: mr. H. Vanheusden, Turnhout.

Nr. 42
2° KAMER - 23 januari 2007

1º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — VORMEN — VORM VAN HET
CASSATIEBEROEP EN VERMELDINGEN - AKTE VAN CASSATIEBEROEP - TAAL VAN
1 Cass. 27 aug. 2002, A.R. P.02.1106.N, nr. 412.
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- ONTVANKELIJKHEID VAN HET CASSATIEBEROEP

2º TAALGEBRUIK — GERECHTSZAKEN (WET 15 JUNI 1935) — IN CASSATIE
— STRAFZAKEN - AKTE VAN CASSATIEBEROEP - TAAL VAN DE RECHTSPLEGING - GEVOLG
1º en 2º Niet ontvankelijk is het cassatieberoep in strafzaken, ingesteld bij akte in een
andere taal dan deze van de rechtspleging1. (Artt. 27 en 40, Taalwet Gerechtszaken)
(I.)

ARREST

(A.R. P.07.0075.N)

23 januari 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Maffei – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, procureur-generaal.

Nr. 43
2° KAMER - 24 januari 2007

1º WEGVERKEER — WEGVERKEERSWET — WETSBEPALINGEN —
ARTIKEL 62 - MATERIËLE BEWIJSMIDDELEN DIE DOOR BEMANDE AUTOMATISCH WERKENDE
TOESTELLEN WORDEN OPGELEVERD - VASTSTELLINGEN - BIJZONDERE WETTELIJKE BEWIJSWAARDE VOORWAARDE - VOORAFGAANDE OPLEIDING
2º WEGVERKEER — WEGVERKEERSWET — WETSBEPALINGEN —
ARTIKEL 62 - ARTIKEL 62, EERSTE LID - BEWIJSKRACHT VAN PROCES-VERBAAL TOT BEWIJS
VAN HET TEGENDEEL - WETTELIJKE BEWIJSWAARDE - BEOORDELINGSVRIJHEID VAN DE
FEITENRECHTER

3º WEGVERKEER — WEGVERKEERSWET — WETSBEPALINGEN —
ARTIKEL 62 - MATERIËLE BEWIJSMIDDELEN DIE DOOR BEMANDE AUTOMATISCH WERKENDE
TOESTELLEN WORDEN OPGELEVERD - VASTSTELLINGEN - BIJZONDERE WETTELIJKE BEWIJSWAARDE VOORWAARDE - HANDLEIDING VAN HET RADARTOESTEL
1º De bijzondere wettelijke bewijswaarde, zolang het tegendeel niet is bewezen, die de wet
toekent aan de vaststellingen die, met betrekking tot overtredingen van de
Wegverkeerswet en haar uitvoeringsbesluiten, gesteund zijn op materiële bewijsmiddelen
die door bemande automatisch werkende toestellen zijn opgeleverd, is niet afhankelijk
van de voorwaarde dat de door de voormelde bevoegde persoon gevolgde opleiding
werd verstrekt door de fabrikant van het gebruikte radartoestel1. (Art. 62, eerste, tweede
en vierde lid, Wegverkeerswet; K.B. 11 okt. 1997)
2º De ambtenaren van de overheid die door de Koning zijn aangesteld om toezicht te
houden op de uitvoering van de Wegverkeerswet en haar uitvoeringsbesluiten, stellen de
overtredingen vast door processen-verbaal die bewijs opleveren zolang het tegendeel
niet is bewezen; de rechter moet de materiële vaststellingen die door de verbalisanten
persoonlijk binnen de perken van hun bevoegdheid zijn verricht, voor waar aannemen, tot
bewijs van het tegendeel2.
1 Cass. 25 sept. 2002, A.R. P.02.0998.F, nr. 481.
1 Zie Cass. 5 april 2006, A.R. P.05.1642.F, nr. 201.
2 Zie Cass. 15 jan. 1992, A.R. 9140, nr. 246.
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3º De bijzondere wettelijke bewijswaarde, zolang het tegendeel niet is bewezen, die de wet
toekent aan de vaststellingen die, met betrekking tot overtredingen van de
Wegverkeerswet en haar uitvoeringsbesluiten, gesteund zijn op materiële bewijsmiddelen
die door bemande automatisch werkende toestellen zijn opgeleverd, is niet afhankelijk
van het bewijs dat de handleiding van het radartoestel in het bezit was van de bevoegde
persoon die met een dergelijk toestel een overtreding heeft vastgesteld noch van het feit
dat die handleiding bij het strafdossier werd gevoegd. (Art. 62, eerste, tweede en vierde
lid, Wegverkeerswet; K.B. 11 okt. 1997)
(M.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.06.1195.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, dat op 23 juni 2006 door de
Correctionele Rechtbank te Hoei in hoger beroep is gewezen.
De eiseres 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. BESLISSING VAN HET HOF
Over het eerste middel:
Artikel 62, eerste en tweede lid, van de Wet van 16 maart 1968 betreffende de
politie over het wegverkeer kent een bijzondere wettelijke bewijswaarde toe, zolang het tegendeel niet is bewezen, aan de vaststellingen die, met betrekking tot
overtredingen van de voormelde wet en haar uitvoeringsbesluiten, gesteund zijn
op materiële bewijsmiddelen die door bemande automatisch werkende toestellen
zijn opgeleverd in aanwezigheid van een bevoegd persoon.
Die wettelijke bewijswaarde veronderstelt, naar luid van het vierde lid van hetzelfde artikel, dat het automatisch werkende toestel is goedgekeurd overeenkomstig de bepalingen in het Koninklijk besluit van 11 oktober 1997 betreffende de
goedkeuring en homologatie van de automatisch werkende toestellen gebruikt
om toezicht te houden op de naleving van de vermelde wet en haar uitvoeringsbesluiten.
Noch dit Koninklijk besluit noch de drie bijlagen ervan, maken de bijzondere
wettelijke bewijswaarde die bij het voormelde artikel 62 is bepaald, afhankelijk
van de voorwaarde dat de bevoegde persoon een opleiding kreeg door de fabrikant van het gebruikte radartoestel.
Het middel dat het tegendeel aanvoert, faalt naar recht.
Over het tweede middel:
In zoverre het middel een onderzoek van feitelijke gegevens vereist, waarvoor
het Hof niet bevoegd is, is het niet ontvankelijk.
Krachtens artikel 62, eerste lid, van de Wet betreffende de politie over het
wegverkeer, stellen de ambtenaren van de overheid, die door de Koning zijn aangesteld om toezicht te houden op de uitvoering van deze wet en haar uitvoerings-
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besluiten, de overtredingen vast door processen-verbaal die bewijs opleveren zolang het tegendeel niet is bewezen.
De rechter moet de materiële vaststellingen die door de verbalisanten persoonlijk binnen de perken van hun bevoegdheid zijn verricht, voor waar aannemen,
tot bewijs van het tegendeel.
Het tweede lid van het voormelde artikel 62 kent een bijzondere wettelijke bewijswaarde toe, zolang het tegendeel niet is bewezen, aan de vaststellingen die,
met betrekking tot overtredingen van deze wet en haar uitvoeringsbesluiten, gesteund zijn op materiële bewijsmiddelen die door bemande automatisch werkende toestellen zijn opgeleverd in aanwezigheid van een bevoegd persoon.
Geen enkele wettelijke of verordenende bepaling doet die bijzondere wettelijke bewijswaarde afhangen van het bewijs dat de gebruikershandleiding van het
radartoestel in het bezit was van de bevoegde persoon die met een dergelijk toestel een overtreding heeft vastgesteld, noch van het feit dat die handleiding bij
het strafdossier werd gevoegd.
In zoverre het middel het tegendeel aanvoert, faalt het naar recht.
Voor het overige zijn, zoals het vonnis deze beschrijft, de vaststellingen van de
verbalisanten, opgenomen in hun proces-verbaal, dat "alle maatregelen van plaatsing en opstelling van het materiaal voor de snelheidscontrole werden nageleefd
volgens de regels en voorschriften die in het gebruiksreglement van de Multanova zijn bepaald", materiële vaststellingen die bewijs opleveren zolang het tegendeel niet is bewezen, in de zin van het voormelde artikel 62.
Zonder bewijs van het tegendeel en door die vaststellingen voor waar aan te
nemen, schenden de appelrechters bijgevolg, noch het voormelde artikel 62,
noch het Koninklijk besluit van 11 oktober 1997 dat in het eerste middel is bedoeld.
In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.
24 januari 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Mathieu – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. P. Baudinet, Luik en D. Willems, Luik.

Nr. 44
2° KAMER - 24 januari 2007

1º HOGER BEROEP — STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN
INBEGREPEN) — BURGERLIJKE RECHTSVORDERING (BIJZONDERE
REGELS) - HOGER BEROEP VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ - UITBREIDING OF WIJZIGING VAN DE
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- VOORWAARDEN

2º BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - STRAFGERECHT - HOGER BEROEP VAN DE
BURGERLIJKE PARTIJ - UITBREIDING OF WIJZIGING VAN DE OORSPRONKELIJKE VORDERING VOORWAARDEN
1º en 2º De burgerlijke partij waaraan de eerste rechter het gevorderde heeft toegewezen,
behoudt een belang om een hoofdberoep in te stellen met het oog op de uitbreiding of
wijziging van de vordering die zij bij het strafgerecht aanhangig heeft gemaakt, voor
zover de uitbreiding of de wijziging gegrond blijft op het aan de beklaagde ten laste
gelegde misdrijf1.
(L. T. B.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.06.1343.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep, dat in de Duitse taal is gesteld, is gericht tegen een vonnis,
dat in diezelfde taal in hoger beroep is gewezen op 27 september 2006 door de
Correctionele Rechtbank te Eupen.
Bij beschikking van 19 oktober 2006 heeft de Eerste Voorzitter van het Hof
beslist dat de rechtspleging vanaf de terechtzitting in de Franse taal zal gebeuren.
De eiseres voert een middel aan in een memorie waarvan een voor eensluidend
verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
Raadsheer Benoît Dejemeppe heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Over het middel:
Overeenkomstig de artikelen 807 en 1042 van het Gerechtelijk Wetboek behoudt de burgerlijke partij waaraan de eerste rechter het gevorderde heeft toegewezen, een belang om een hoofdberoep in te stellen met het oog op de uitbreiding of wijziging van de vordering die zij met toepassing van de artikelen 3 en 4
van de Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering bij het strafgerecht aanhangig heeft gemaakt, voor zover de uitbreiding of de wijziging gegrond blijft op het aan de beklaagde ten laste gelegde misdrijf.
De eerste rechter heeft de verweerder schuldig verklaard aan vrijwillige slagen
en verwondingen die bij de eiseres een ziekte of persoonlijke arbeidsongeschiktheid hebben veroorzaakt. Hij heeft haar, bij wijze van schadevergoeding voor die
feiten, de vergoeding toegekend die zij vorderde.
Het bestreden vonnis verklaart het hoofdberoep van de eiseres niet ontvankelijk, op grond dat de eerste rechter is ingegaan op de volledige vordering die voor
hem is gebracht en dit hoger beroep alleen tot doel heeft om uitspraak te horen
doen over nieuwe vorderingen.
De appelrechters verantwoorden aldus hun beslissing niet naar recht.
1 Zie Cass. 16 okt. 2001, A.R. P.00.0207.N, nr. 548; Cass. 2 nov. 2005, A.R. P.05.1013.F, nr. 557.

202

HOF VAN CASSATIE

24.1.07 - Nr. 44

Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis.
Beveelt dat melding zal worden gemaakt van dit arrest op de kant van het vernietigde vonnis.
Veroordeelt de verweerder in de kosten.
Verwijst de zaak naar de Correctionele Rechtbank te Eupen, anders samengesteld, zitting houdende in hoger beroep.
24 januari 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Dejemeppe – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal –
Advocaat: mr. D. Barth, Eupen.

Nr. 45
2° KAMER - 24 januari 2007

1º BEROEPSGEHEIM - RECHTER - SCHENDING VAN HET BEROEPSGEHEIM - BEGRIP
2º MISDRIJF — RECHTVAARDIGING EN VERSCHONING —
RECHTVAARDIGING - NOODTOESTAND - BEGRIP
3º BELEDIGING EN SMAAD - SMAAD DOOR DADEN, GEBAREN OF BEDREIGINGEN - BEGRIP
1º Het geheim van de beraadslaging belet dat de rechter die eraan deelneemt zijn
persoonlijke mening kenbaar maakt door openlijk zijn onmin te doen kennen door zijn
weigering om het vonnis te ondertekenen; een dergelijke omstandigheid komt neer op de
schending van een geheim, bestraft door artikel 458, Sw.1. (Art. 458, Sw.)
2º Noodtoestand vormt alleen een rechtvaardigingsgrond als hij verschillende voorwaarden
vervult, te weten dat de waarde van hetgeen wordt prijsgegeven lager moet zijn dan of
althans gelijk moet zijn aan de waarde van het goed dat men wil vrijwaren, dat het te
vrijwaren recht of belang een dadelijk en ernstig gevaar moet lopen, dat het kwaad alleen
door het misdrijf kan worden voorkomen en dat de betrokkene de noodtoestand niet zelf
heeft doen ontstaan2. (Art. 71, Sw.)
3º Artikel 275, Sw. vereist niet dat de gesmade persoon getuige is van de tegen hem in zijn
aanwezigheid gerichte smaad3. (Art. 275, Sw.)
(M. T. M.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.06.1399.F)
1 R.P.D.B., v° Secret professionnel, nr. 70; Pandectes, v° Juge, nrs. 90 en 92.
2 Zie Cass. (ver. kamers) 5 april 1996, A.R. A.94.0002.F, nr. 111; Cass. 28 april 1999, A.R.
P.98.1596.F, nr. 245; Cass. 13 nov. 2001, A.R. P.00.0366.N, nr. 613 en concl. adv.-gen. DE SWAEF.
3 NYPELS en SERVAIS, Le Code pénal belge interprété, dl. II, Bruylant, 1897, nr. 20, p. 224; R. DEZEURE,
Outrage et violences à fonctionnaires, in Qualifications et jurisprudence pénale, Die Keure, p. 3.
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I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen de arresten, respectievelijk op 12 september en 10 oktober 2006 gewezen door het Hof van Beroep te Luik, correctionele kamer.
De eiser voert vijf middelen aan in een memorie waarvan een voor eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
Raadsheer Benoît Dejemeppe heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
A. Over het cassatieberoep ingesteld tegen het arrest van 10 oktober 2006:
1. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing op de strafvordering:
Over het eerste middel:
Het middel verwijt de appelrechters dat zij de artikelen 447, derde lid, van het
Strafwetboek, 479, 480, 481, 483, 484 en 485 van het Wetboek van Strafvordering schenden door de opschorting van de uitspraak niet te hebben bevolen ofschoon de eiser aangifte had gedaan van het aan de verweerder tenlastegelegde
feit en over die aangifte geen uitspraak was gedaan.
Sub telastleggingen 2 en 3 wordt de eiser vervolgd wegens laster en lasterlijke
aangifte omdat hij in een brief aan de ondervoorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Dinant heeft geschreven dat de verweerder, substituut Procureur
des Konings, op de terechtzitting heeft gelogen.
Zonder door het middel dienaangaande te worden bekritiseerd, vermeldt het
arrest, waarbij het zich op eisers conclusie grondt, dat deze het feit niet heeft betwist dat de verweerder, op het ogenblik van zijn tussenkomst op de terechtzitting van de Correctionele Rechtbank te Dinant van 14 juni 2005, slechts een inlichting had doorgegeven die hem door zijn hiërarchische overste was verstrekt
en die hij geenszins verplicht was, noch dat daar ook maar een reden toe was, om
na te trekken. Het arrest leidt daaruit af dat het onbelangrijk is of de aldus verstrekte inlichting al dan niet juist was.
Vermits de leugen een bewering inhoudt die willens en wetens onwaar is en de
eiser de verweerder niets dergelijks verweet, doch alleen het feit bode te zijn van
een inlichting, doorgegeven door een derde, en met de inhoud waarvan hij geen
uitstaans had, verantwoorden de appelrechters hun beslissing naar recht om de
strafvordering niet op te schorten tot over de aangifte uitspraak is gedaan.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Over het tweede middel:
Het middel voert aan dat de appelrechters de artikelen 6.1 en 6.3.d van het
Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden en 149 van de Grondwet schenden alsook dat zij het recht van verdediging
van de eiser miskennen, door hun weigering om verschillende getuigen ter zitting te horen.
Eerste onderdeel:
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Het arrest weigert het door de eiser gevorderde getuigenverhoor niet wegens
diens houding tijdens het voorbereidend onderzoek.
Die weigering is immers gegrond op de reden dat dit verhoor zonder belang
lijkt om de waarheid aan het licht te brengen "vermits het hof [van beroep] over
alle nuttige gegevens beschikt om tot zijn overtuiging te komen en de vragen
waarvan de [eiser] wenst dat zij aan de gevorderde getuigen worden gesteld, ofwel reeds beantwoord zijn zowel in het kader van het onderzoek dat door de onderzoeksraadsheer werd gevoerd als in het gevoegde dossier ten laste van E. D.,
ofwel totaal geen verband houden met de feiten van de zaak of zonder belang
zijn voor de beoordeling ervan".
Het onderdeel dat van een onjuiste lezing van het arrest uitgaat, mist feitelijke
grondslag.
Tweede onderdeel:
De appelrechters hebben eerst geoordeeld dat de eiser vruchteloos aanvoerde
dat het onderzoek partijdig of toch onvolledig was gevoerd, om reden van de
wijze van verweer waarvoor hij in die fase van de rechtspleging had gekozen.
Zij hebben vervolgens geoordeeld dat er op de openbare terechtzitting geen reden was om getuigen te horen omdat een dergelijk verhoor zonder belang leek
voor het aan het licht brengen van de waarheid.
De appelrechters omkleden aldus hun beslissing regelmatig met redenen, zonder dat zij in de dubbelzinnigheid vervallen die de eiser hen verwijt.
Het onderdeel mist feitelijke grondslag.
Over het derde middel:
Eerste onderdeel:
In zoverre het onderdeel eigenlijk aanvoert dat de loutere omstandigheid dat
een rechter openlijk zijn onmin doet kennen door zijn weigering om een vonnis
te ondertekenen, niet neerkomt op de schending van een geheim bestraft door artikel 458 van het Strafwetboek, faalt het naar recht.
Tweede onderdeel:
Het onderdeel voert aan dat het arrest de artikelen 149 van de Grondwet en 71
en 458 van het Strafwetboek schendt, door te beslissen dat de weigering van de
eiser om een vonnis te ondertekenen aan de beraadslaging waarvan hij heeft
deelgenomen, niet door noodtoestand wordt gerechtvaardigd.
Noodtoestand vormt alleen een rechtvaardigingsgrond als hij verschillende
voorwaarden vervult, te weten dat de waarde van hetgeen wordt prijsgegeven lager moet zijn dan of althans gelijk moet zijn aan de waarde van het goed dat men
wil vrijwaren, dat het te vrijwaren recht of belang een dadelijk en ernstig gevaar
moet lopen, dat het kwaad alleen door het misdrijf kan worden voorkomen en dat
de betrokkene de noodtoestand niet zelf heeft doen ontstaan.
In antwoord op de conclusie van de eiser waarin hij aanvoert dat zijn verzet tegen het ondertekenen van een vonnis gegrond was op "redenen van openbare
orde", en met name op "de weigering om in te stemmen met een 'valsheid'", verwerpt het arrest elke kans op een ernstig en dreigend kwaad voor de beklaagde E.
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D. door te oordelen dat er te dezen geen kwestie kon zijn van een onrechtvaardige, vooringenomen of "door welk gebrek dan ook aangetaste" veroordeling.
Door te oordelen dat de te wijzen beslissing niet door welk gebrek dan ook
mocht aangetast zijn, heeft het arrest de mogelijkheid van een ernstig en dreigend kwaad voor zowel een derde als voor de eiser, uitgesloten.
De appelrechters verantwoorden bijgevolg hun beslissing regelmatig met redenen en verantwoorden deze naar recht.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Over het vierde middel:
Het middel voert de schending aan van de artikelen 29, eerste lid, en 149 van
de Grondwet, 6.1, 6.3 en 8 van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van
de mens en de Fundamentele Vrijheden, 452 en 458 van het Strafwetboek, de regels betreffende het bewijs in strafzaken en de miskenning van het algemeen
rechtsbeginsel van eerbiediging van het recht van verdediging.
Eerste onderdeel:
In zoverre het onderdeel een schending aanvoert van artikel 6.3 van het voormelde verdrag, zonder te preciseren hoe het arrest die bepaling schendt, is het
niet ontvankelijk.
De eiser voert aan dat de appelrechters hun beslissing gronden op bewijsmateriaal dat op onregelmatige wijze uit de briefwisseling tussen de rechters tijdens
hun beraadslaging is gehaald.
Uit het arrest blijkt evenwel dat de feiten die de eiser worden tenlastegelegd
zich onmiddellijk tijdens en na de uitspraak van het vonnis van de correctionele
rechtbank hebben voorgedaan, m.a.w. nà de beraadslaging.
Het onderdeel dat op een verkeerde lezing van het arrest berust, mist in zoverre feitelijke grondslag.
De omstandigheid dat de mededelingen tussen magistraten in de raadkamer
door het beroepsgeheim zijn gedekt, staat aan de vaststelling van bestanddelen
van misdrijven die naar aanleiding daarvan zijn gepleegd, niet in de weg.
In zoverre het onderdeel het tegendeel aanvoert, faalt het naar recht.
Het arrest vermeldt dat "de [eiser], duidelijk, een maximale ruchtbaarheid
heeft willen geven aan zijn weigering om met het in zake E. D. uitgesproken
vonnis in te stemmen, waarvan niet alleen de wijze getuigt waarop het incident
heeft plaatsgevonden maar ook de eigenlijke woorden van de [eiser] in zijn brief
ter verantwoording, naar luid waarvan hij die wil openbaar wenste te maken [...];
dat het voor de hand ligt dat, door tijdens de openbare terechtzitting een brief aan
de voorzitter te overhandigen waarin hij, in de bewoordingen van zijn openbare
verklaring, de redenen van zijn daad uitlegt, daar wettig en noodzakelijk uit
voortvloeit dat de zittingsvoorzitter die brief aan het proces-verbaal van de terechtzitting toevoegt, wat reeds een voorspelbare en evidente publiciteit van zijn
uitlatingen met zich meebracht". Het voegt daaraan toe "dat uit de stukken waarop het hof [van beroep] vermag acht te slaan niet blijkt dat de [eiser] zich tegen
die voeging heeft verzet, aangezien niet gebleken en ook niet aangevoerd is dat

206

HOF VAN CASSATIE

24.1.07 - Nr. 45

hij de aangehaalde brief uitdrukkelijk als vertrouwelijk omschrijft of verzocht
heeft dat dit het geval zou zijn" en dat "rekening houdend met de aard van het incident en de uitlatingen in de brief ter rechtvaardiging, daaruit noodzakelijkerwijs volgde dat minstens de zetelende magistraten en hun respectieve korpsoversten [in] de bewoordingen ervan geïnteresseerd zouden zijn en geneigd om kennis ervan te nemen, temeer omdat diezelfde beschuldigingen reeds geuit werden
in de brief die [de andere rechter assessor] ter hand is gesteld".
Door met die redenen te oordelen dat de schrijver van de brief, waaraan deze
geen enkel vertrouwelijk karakter had toegekend, die brief niet tegen lekken
wenste te beschermen, doch integendeel openlijk de wil had laten blijken om de
inhoud ervan publiekelijk kenbaar te maken, schenden de appelrechters noch artikel 8 van het voormelde verdrag, noch artikel 29 van de Grondwet, noch de bewijsregels in strafzaken, noch miskennen zij het recht van verdediging van de eiser.
Voor het overige, om te beoordelen of een zaak eerlijk in de zin van artikel 6.1
van het voormelde verdrag werd behandeld, moet onderzocht worden of de zaak,
in zijn geheel, het voorwerp van een eerlijk proces uitmaakte. Vermits de eiser
de mogelijkheid heeft gehad om vrij, voor het vonnisgerecht, de gegevens tegen
te spreken die tegen hem door de vervolgende partij zijn aangebracht, kan hij
niet beweren dat hij geen recht op een eerlijk proces heeft gehad.
Het onderdeel kan in zoverre niet worden aangenomen.
Tweede onderdeel:
De eiser wordt vervolgd wegens feiten die, op 13 september 2005, tijdens de
terechtzitting van de Correctionele Rechtbank te Dinant zijn gepleegd.
Inderdaad neemt het arrest een verklaring van de eiser tegen de verweerder
over, gedaan op de terechtzitting van het hof van beroep van 15 mei 2006 en
waarbij hij de uitlatingen in zijn beide brieven aan zijn collega's op de terechtzitting van de correctionele rechtbank van 13 september 2005, bevestigt.
Uit de beslissing blijkt evenwel niet dat de eiser vervolgd en veroordeeld werd
wegens zijn verklaringen op de terechtzitting van het hof van beroep.
Het onderdeel dat op een verkeerde lezing van het arrest berust, mist feitelijke
grondslag.
Over het vijfde middel:
Eerste onderdeel:
De eiser werd schuldig verklaard aan smaad tegen een magistraat door daden,
gebaren of bedreigingen.
In zoverre het onderdeel aanvoert dat die veroordeling betrekking heeft op
smaad door woorden, berust het op een verkeerde lezing van het arrest en mist
het bijgevolg feitelijke grondslag.
Artikel 275 van het Strafwetboek vereist niet dat de gesmade persoon getuige
is van de tegen hem in zijn aanwezigheid gerichte smaad.
Door te vermelden dat de eiser de briefwisseling met de leugenachtige beschuldigingen tegen de verweerder heeft neergelegd tijdens de terechtzitting
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waar deze aanwezig was, dat hij dit feit willens en wetens heeft gepleegd opdat
die beschuldigingen deze zouden worden medegedeeld en dat de verweerder
daadwerkelijk kennis ervan heeft gekregen, stelt het arrest, zonder die bepaling
te schenden, het materieel bestanddeel van het misdrijf vast, dat bestaat in een uiting van misprijzen van aard om de aan de verweerder verschuldigde eerbied te
ondermijnen.
Het middel kan in zoverre niet worden aangenomen.
Tweede onderdeel:
Zoals blijkt uit het antwoord op het tweede onderdeel van het vierde middel,
berust dit onderdeel eveneens op een verkeerde lezing van het arrest en mist het
bijgevolg feitelijke grondslag.
Ambtshalve toezicht
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn
in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
2. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissingen op de burgerlijke rechtsvordering:
De eiser voert geen bijzonder middel aan.
B. Over het cassatieberoep tegen het arrest van 12 september 2006:
Over het eerste middel:
Om de redenen die hierboven in antwoord op dit middel onder A zijn uiteengezet, kan het middel niet worden aangenomen.
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 de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
24 januari 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Dejemeppe – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal –
Advocaten: mrs. T'Kint en A. Masset, Verviers.

Nr. 46
2° KAMER - 24 januari 2007

MINDERJARIGHEID - INVERDENKINGGESTELDE - BEPALING VAN DE LEEFTIJD - MEDISCH
ONDERZOEK - TOEPASSELIJKE BEPALINGEN
De bepalingen die toepasselijk zijn om een medisch onderzoek te doen verrichten met het
oog op de vaststelling van de leeftijd van een inverdenkinggestelde, zijn die van het
Wetboek van Strafvordering.
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(B.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.07.0050.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen een arrest, op 10 januari 2007 gewezen
door het Hof van Beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling.
De eiser voert een middel aan in een memorie waarvan een voor eensluidend
verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
Raadsheer Jocelyne Bodson heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
A. Over het eerste cassatieberoep:
Over het middel:
De eiser die van diefstal wordt verdacht en van zijn vrijheid is beroofd, werd
op verzoek van de procureur des Konings medisch onderzocht met het oog op
het vaststellen van zijn leeftijd en vervolgens werd tegen hem een bevel tot aanhouding uitgevaardigd.
Het middel voert de schending aan van de artikelen 149 van de Grondwet, 5, 6,
§1, en 7, §1, van Hoofdstuk 6, Titel XIII van de Programmawet (I) van 24 december 2002: Voogdij over niet-begeleide minderjarige vreemdelingen.
In zoverre het middel de schending aanvoert van artikel 149 van de Grondwet,
dat niet toepasselijk is op de onderzoeksgerechten die uitspraak doen inzake
voorlopige hechtenis, faalt het naar recht.
De eiser voerde in een conclusie aan dat alleen de dienst Voogdij van de nietbegeleide minderjarige vreemdelingen, waarvan sprake in de artikelen 6 en 7 van
Titel XIII, Hoofdstuk 6, Afdeling 4 van de Programmawet (I) van 24 december
2002, bevoegd was om het medisch onderzoek noodzakelijk voor de vaststelling
van zijn leeftijd te laten uitvoeren.
Op die conclusie antwoorden de appelrechters dat "die bepalingen alleen van
toepassing zijn op de persoon die in één van de voorwaarden verkeert die bij artikel 5 van de voormelde wet zijn bepaald, ofwel wanneer deze de erkenning van
de hoedanigheid van vluchteling vraagt, ofwel wanneer deze niet voldoet aan de
voorwaarden inzake toegang tot en verblijf op het grondgebied vastgesteld in de
wetten betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en
de verwijdering van vreemdelingen; dat te dezen alleen de bepalingen van het
Wetboek van Strafvordering toepasselijk zijn om de botleeftijd van de inverdenkinggestelde te bepalen".
De appelrechters omkleden aldus hun beslissing regelmatig met redenen en
verantwoorden deze naar recht.
Het middel kan in zoverre niet worden aangenomen.
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 de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
24 januari 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: mevr. Bodson – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal – Advocaat: mr. G-A Mindana, Brussel.

Nr. 47
1° KAMER - 25 januari 2007

DERDENVERZET - DAGVAARDING - APPELGERECHT - ONTVANKELIJKHEID
1º Derdenverzet ten principale is niet ontvankelijk wanneer het tegen het beroepen vonnis
met dagvaarding voor de appelrechter wordt gebracht1. (Art. 1125, Ger.W.)
(D. T. ASSOCIATION DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LOUISE 351 et crts)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.05.0522.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis, op 1 juni 2005 in hoger beroep
gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel.
Raadsheer Albert Fettweis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert in zijn memorie een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1068, inzonderheid eerste lid, 1122 en 1125 van het Gerechtelijk
Wetboek;
- de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden vonnis verklaart het derdenverzet dat de eiser voor de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel heeft gebracht niet-ontvankelijk.
Het verantwoordt die beslissing op grond van al zijn redenen die geacht worden hier integraal te zijn weergegeven, inzonderheid op grond van de onder1 Zie concl. O.M. in Pas., 2007, nr. 47.
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staande redenen:
"Uit [de artikelen 1122 en 1125 van het Gerechtelijk Wetboek] volgt dat derdenverzet, met dagvaarding, gebracht wordt voor de rechter die de bestreden beslissing heeft gewezen.
Derdenverzet kan incidenteel bij schriftelijke conclusie worden gebracht voor
de rechter die de gelijke of de meerdere is van de rechter die de bestreden beslissing heeft gewezen. Om dit te doen, moet men partij zijn bij het geschil dat voor
die gelijke of meerdere rechter aanhangig is.
Artikel 1125, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek bevestigt immers, door
te zeggen dat derdenverzet wordt ingesteld door neerlegging van een schriftelijke
conclusie, dat een dergelijke akte slechts kan worden ingesteld door een partij in
de zaak voor het hoofdgeding (Hof van Beroep te Bergen, 14 januari 1998,
J.L.M.B., 1999, p 497).
In casu is [de eiser] geen partij in het appelgeding dat ingesteld is tegen het
vonnis van de vrederechter van het tweede kanton Brussel van 11 oktober 2000.
[Hij] kan niet redelijkerwijs staande houden dat hij partij in die zaak is geworden door de instelling van zijn - niet-ontvankelijke - dagvaarding tot derdenverzet en dat hij bijgevolg een schriftelijke conclusie kan neerleggen waarbij hij incidenteel derdenverzet instelt tegen het beroepen vonnis.
Ten overvloede herinnert de rechtbank eraan dat een agressieve tussenkomst
niet in hoger beroep kan gebeuren. Dit is hier het geval, aangezien [de eiser] er
geen genoegen mee neemt de tenietdoening van het vonnis van 11 oktober 2000
te vorderen, maar vordert dat de vereniging van mede-eigenaars wordt veroordeeld om hem 5.000 euro schadevergoeding te betalen voor haar foutieve gedrag".
Grieven
Eerste onderdeel
Artikel 1122 van het Gerechtelijk Wetboek luidt als volgt:
"Ieder die niet behoorlijk is opgeroepen of niet in dezelfde hoedanigheid in de
zaak is tussengekomen, kan derdenverzet doen tegen een, zij het voorlopige, beslissing die zijn rechten benadeelt en die gewezen is door een burgerlijk gerecht,
of door een strafgerecht in zover dit over burgerlijke belangen uitspraak heeft gedaan".
Artikel 1125 van het Gerechtelijk Wetboek luidt als volgt:
"Derdenverzet wordt, met dagvaarding aan alle partijen, gebracht voor de
rechter die de bestreden beslissing heeft gewezen. Het kan incidenteel bij schriftelijke conclusie worden gebracht voor de rechter bij wie het geschil aanhangig
is, indien deze de gelijke of de meerdere is van de rechter die de bestreden beslissing heeft gewezen, voor zover alle partijen tussen wie deze beslissing is gevallen, in het geding zijn. Bij niet-nakoming van de in dit artikel gestelde regels
wordt het derdenverzet niet toegelaten".
En artikel 1068, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, bepaalt:
"Hoger beroep tegen een eindvonnis of tegen een vonnis alvorens recht te doen
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maakt het geschil zelf aanhangig bij de rechter in hoger beroep".
Door de devolutieve kracht van het hoger beroep, zoals die is neergelegd in artikel 1068 van het Gerechtelijk Wetboek, neemt de appelrechter kennis van het
geschil met alle feitelijke en rechtskwesties die het bevat. Er zijn verschillende
uitzonderingen op die devolutieve kracht, maar geen enkele ervan is van toepassing in de huidige zaak. Het Gerechtelijk Wetboek heeft in geen enkele andere
uitzondering op de devolutieve werking van het hoger beroep voorzien, welke
uitzondering uitsluitend de eerste rechter de mogelijkheid zou bieden om opnieuw van de zaak kennis te nemen in geval van derdenverzet tegen zijn beslissing, waartegen naderhand hoger beroep is ingesteld, op gevaar af dat hij een uitspraak doet die strijdig is met de uitspraak die het hof van beroep later gedaan
zou hebben of zou doen.
Derdenverzet is een autonoom rechtsmiddel, dat ingesteld is ten behoeve van
derden, waarvan de uitoefening niet kan worden beperkt door het hoger beroep
dat een procespartij heeft ingesteld.
Het moet, in de regel, met dagvaarding worden gedaan.
Die dagvaarding kan weliswaar worden ingesteld voor de rechter die het bedoelde vonnis heeft uitgesproken, ook al is daartegen hoger beroep ingesteld, zolang de appelrechter over dat hoger beroep geen uitspraak heeft gedaan, wanneer
degene die derdenverzet doet het voordeel van de dubbele aanleg van rechtspraak over zijn eigen vordering wil genieten. Hieruit volgt niet dat die dagvaarding slechts voor de eerste rechter zou kunnen worden ingesteld en dat zij niet
mag worden ingesteld voor de appelrechter die heeft kennisgenomen van het
door het derdenverzet beoogde vonnis. Aangezien die appelrechter, overeenkomstig artikel 1125, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, bevoegd is om uitspraak te doen over derdenverzet dat incidenteel gedaan is bij schriftelijke conclusie van een van de partijen bij het appelgeding, is hij eveneens bevoegd om
uitspraak te doen over derdenverzet dat ingesteld is tegen het beroepen vonnis
dat naar hem is verwezen door een partij die nog niet betrokken is bij het appelgeding, en zulks bij hoofdvordering, via dagvaarding, waarbij degene die derdenverzet doet in dat geval afziet van het voordeel van de dubbele aanleg van rechtspraak.
De dagvaarding tot derdenverzet, die de eiser voor de appelrechters heeft gebracht, strekte inderdaad ertoe het vonnis 11 oktober 2000 dat naar hen verwezen
was, te doen vernietigen. De door de eiser voor de appelrechters gebrachte conclusie had slechts tot doel de met die dagvaarding ten principale ingestelde vordering tot derdenverzet te bevestigen.
Het bestreden vonnis, in zoverre dit het bij dagvaarding van 13 december 2004
ingestelde derdenverzet niet-ontvankelijk verklaart, schendt bijgevolg de regel
van de devolutieve werking van het hoger beroep die neergelegd is in artikel
1068, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek en schendt bovendien de artikelen
1122 en 1125, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek.
Bovendien, doordat het bestreden vonnis oordeelt dat het derdenverzet van de
eiser incidenteel bij schriftelijke conclusie is ingesteld en het niet-ontvankelijk
verklaart met toepassing van artikel 1125, tweede lid, van het Gerechtelijk Wet-
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boek, past het die regel toe op een geval waarmee het geen verband houdt en
schendt het bijgevolg die regel.
De overweging, volgens welke de bij dagvaarding van 13 december 2004 ingestelde vordering niet-ontvankelijk is in zoverre zij ertoe strekt de verweerster
de eiser 5000 euro te doen betalen, verantwoordt niet naar recht de beslissing
waarbij het bestreden vonnis de hoofdvordering die ertoe strekt het vonnis van
11 oktober 2000, via derdenverzet, te doen vernietigen, niet-ontvankelijk verklaart.
Door om die reden de vordering niet-ontvankelijk te verklaren, maakt het bestreden vonnis een verkeerde toepassing van de artikelen 1122 en 1125 van het
Gerechtelijk Wetboek en schendt het ze bijgevolg.
(...)
III. BESLISSING VAN HET HOF
Eerste onderdeel
Artikel 1125 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat derdenverzet, met dagvaarding aan alle partijen, gebracht wordt voor de rechter die de bestreden beslissing heeft gewezen, dat het incidenteel bij schriftelijke conclusie kan worden gebracht voor de rechter bij wie het geschil aanhangig is, indien deze de gelijke of
de meerdere is van de rechter die de bestreden beslissing heeft gewezen, voor zover alle partijen tussen wie deze beslissing is gevallen in het geding zijn en dat
bij niet-nakoming van die regels het derdenverzet niet wordt toegelaten.
Krachtens die bepaling moet derdenverzet bij hoofdvordering, dat met dagvaarding is ingesteld, gebracht worden voor de rechter die de bestreden beslissing heeft gewezen, ook al is tegen die beslissing hoger beroep ingesteld waarover nog geen uitspraak is gedaan.
Het bestreden vonnis, dat vaststelt dat de eiser voor het appelgerecht derdenverzet heeft gedaan tegen het beroepen vonnis, verantwoordt naar recht zijn beslissing om dat rechtsmiddel niet-ontvankelijk te verklaren.
De overige overwegingen van het bestreden vonnis waartegen het onderdeel
opkomt zijn bijgevolg ten overvloede gegeven.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
(...)
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
25 januari 2007 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Storck, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Fettweis – Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal – Advocaat: mr. Mahieu.
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Nr. 48
1° KAMER - 25 januari 2007

1º LEVENSONDERHOUD - ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING VAN TAFEL EN BED ECHTSCHEIDINGSPROCEDURE - VOORLOPIGE MAATREGELEN - ECHTGENOOT ONDERHOUDSUITKERING - BEDRAG - VASTSTELLING - CRITERIA
2º ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING VAN TAFEL EN BED —
ECHTSCHEIDINGSPROCEDURE — VOORLOPIGE MAATREGELEN ECHTGENOOT - ONDERHOUDSUITKERING - BEDRAG - VASTSTELLING - CRITERIA
1º en 2º Het arrest dat oordeelt dat de onderhoudsuitkering die tijdens een
echtscheidingsprocedure, op grond van art. 213 B.W. wordt toegekend, de economisch
zwakste echtgenoot dezelfde levensstandaard moet verzekeren als zijn echtgenoot door
het eventuele evenwichtsgebrek tussen de inkomsten van de beide echtgenoten te
herstellen zodat elkeen over hetzelfde bedrag beschikt, is niet naar recht verantwoord,
aangezien uit de artt. 213, 217 en 221 B.W. volgt dat de bijdrage in de gezinslasten niet
impliceert dat de inkomsten van de echtgenoten op gelijke wijze onder elkaar worden
verdeeld1. (Art. 1280, Ger.W.; Artt. 213, 217 en 221, B.W.)
(G. T. T.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.06.0384.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 9 november 2005 gewezen
door het Hof van Beroep te Bergen.
Raadsheer Sylviane Velu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert in zijn memorie twee middelen aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 213, 217, 221 en 223 van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 1280 van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest hervormt de beroepen beschikking in kort geding, en
rechtdoende op het hoger beroep van de verweerster, veroordeelt het bijgevolg
de eiser tot betaling jegens haar van de bedragen van 174 euro per maand vanaf 1
oktober 2002 tot 31 december 2003, en van 342 euro per maand vanaf 1 januari
2004 en, uitspraak doende over de kosten van de beide aanleggen, compenseert
het die kosten tussen de partijen, op grond:
"dat, aangezien het huwelijk tijdens heel de echtscheidingsprocedure is blijven
bestaan, de in artikel 213 van het Burgerlijk Wetboek bedoelde verplichting tot
hulp, de grondslag vormt van de onderhoudsuitkering; (...) die verplichting impliceert dat de echtgenoten hun inkomsten verdelen, teneinde er een gelijkwaar1 Zie Cass. 25 nov. 2005, A.R. C.04.0592.F, nr. 628.
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dige levensstandaard op aan te houden en zodat de economisch zwakke echtgenoot dezelfde levenstandaard als zijn echtgenoot heeft (...); de op grond van artikel 213 van het Burgerlijk Wetboek vastgestelde uitkering tot levensonderhoud
moet de economisch zwakste echtgenoot dezelfde levensstandaard als die van
zijn echtgenoot garanderen door het eventuele gebrek aan evenwicht tussen de
inkomsten van de echtgenoten te herstellen zodat elk over hetzelfde bedrag beschikt en het vervolgens naar zijn eigen goeddunken kan besteden aan zijn gewone uitgaven; alvorens uitspraak te doen over de gegrondheid van een onderhoudsuitkering en het eventuele bedrag ervan te ramen, komt het er dus eerst op
aan concreet de levensstandaard van de echtgenoten te berekenen alsof er geen
scheiding was en hem te vergelijken met die van de gescheiden echtgenoten tijdens de litigieuze periode op grond van hun samengevoegde werkelijke netto-inkomsten en van de voordelen die zij genieten, dat alles verminderd met de nietsamendrukbare kosten; als blijkt dat de economisch zwakste echtgenoot inkomsten heeft die hem niet in staat stellen dezelfde levensstijl aan te houden als die
wanneer er geen scheiding was geweest, zal de andere echtgenoot eventueel een
onderhoudsbijdrage moeten betalen, voor zover zijn inkomsten uiteraard toereikend zijn om dergelijke hulp te bieden".
dat "de grondslag van de vordering tot onderhoudsuitkering [bestaat in] de verplichting tot hulp tussen echtgenoten, welke verplichting impliceert dat de echtgenoten, tot op de dag waarop de beslissing die de echtscheiding uitspreekt
kracht van gewijsde verkrijgt, het recht hebben de levensstandaard van hun echtgenoot te delen",
en, na te hebben geoordeeld dat de economische draagkracht van de eiser, tot
31 december 2003, 694 euro per maand bedroeg, met daaraan toe te voegen het
voordeel het pand te bewonen waarvan hij eigenaar is, zijnde een totaal van
1.041 euro, en vanaf 1 januari 2004, 1.377 euro, terwijl de verweerster slechts
over een maandelijks bedrag van 692 euro zou beschikken,
"dat de partijen, tijdens de periode van 1 oktober 2002 tot 31 december 2003,
samen beschikt zouden hebben over het bedrag van (...) 1.733 euro, of 866 euro
per echtgenoot", waaruit volgt dat, aangezien de verweerster slechts over 692
euro beschikt, de gelijkheid tussen echtgenoten die artikel 213 van het Burgerlijk
Wetboek impliceert, vereist dat de eiser, voor die periode, aan de verweerster een
maandelijkse onderhoudsbijdrage van 174 euro betaalt, terwijl dat bedrag, voor
de periode na 1 januari 2004, met hetzelfde oogmerk, verhoogd moet worden tot
342 euro per maand".
Grieven
De onderhoudsuitkering die tijdens het de echtscheidingsprocedure wordt toegekend door de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg, die zitting houdt
op grond van artikel 1280 van het Gerechtelijk Wetboek, is ongetwijfeld een wijze van uitvoering van de verplichting tot hulp tussen echtgenoten die elk van
hen, krachtens artikel 213 van het Burgerlijk Wetboek, moet nakomen.
De artikelen 217 en 221 van dat wetboek leggen de echtgenoten op, tijdens het
gemeenschappelijk leven, volgens hun respectieve mogelijkheden bij te dragen
in de gezinslasten en hun persoonlijke inkomsten bij voorrang voor die lasten te
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gebruiken. Daarbij kunnen zij het overschot besteden ofwel voor hetgeen noodzakelijk is voor de uitoefening van hun beroep, ofwel zelfs voor strikt persoonlijke uitgaven, die geen verband houden met de lasten van het huwelijk. Het gedeelte van de inkomsten dat niet gebruikt werd voor de voldoening van die lasten, is onderworpen aan de regels van het huwelijksvermogensstelsel.
Aldus moet het bedrag van de onderhoudsuitkering tijdens de echtscheidingsprocedure strikt vastgesteld worden met inachtneming van de behoeften en de inkomsten van elk van de echtgenoten en geraamd worden, niet in verhouding tot
de levensstandaard van de echtgenoten tijdens het gemeenschappelijk leven,
maar wel zodanig dat de uitkeringsgerechtigde echtgenoot in staat is de levensstandaard aan te houden die hij zou hebben gehad indien er geen scheiding was
geweest, hetgeen het bestreden arrest niet concreet vaststelt.
Krachtens artikel 217 van het Burgerlijk Wetboek, ontvangt elke echtgenoot
zijn inkomsten alleen en besteedt hij ze bij voorrang aan zijn bijdrage in de lasten van het huwelijk of aan andere doeleinden.
Bijgevolg kan uit die bepalingen, inzonderheid uit artikel 217 van het Burgerlijk Wetboek, niet worden afgeleid dat de inkomsten van de echtgenoten op gelijke wijze onder elkaar moeten worden verdeeld, en dat iedere echtgenoot aldus
het recht zou hebben op het genot, laat staan op het gebruik, van precies de helft
van de totale inkomsten van het echtpaar zodat tussen hen een "evenwicht" wordt
bereikt en geëerbiedigd, en dat in geval van scheiding van de echtgenoten, dat
exacte wiskundige evenwicht behouden zou moeten blijven, zodat "de economisch zwakke echtgenoot" het recht zou hebben om ten laste van de andere echtgenoot een bedrag te ontvangen waardoor hij, als dat bedrag bij zijn eigen inkomsten wordt gevoegd, over een bedrag beschikt dat gelijk is aan de helft van
de inkomsten van het echtpaar vóór de scheiding.
Hieruit volgt dat het bestreden arrest, dat oordeelt dat, om de onderhoudsuitkering te bepalen waarop de gescheiden echtgenoot ten laste van de andere aanspraak kan maken, de gezamenlijke inkomsten van de echtgenoten, vóór en na de
scheiding, in twee gelijke delen moeten worden verdeeld, aangezien elke echtgenoot recht heeft op een van de helften, erop wijst dat de eisende echtgenoot, na
de scheiding, niet langer een inkomen ontvangt dat de helft bereikt van de gezamenlijk beschouwde inkomsten, die bestonden vóór en na het verbreken van de
echtverbintenis, en bijgevolg beslist dat een onderhoudsbijdrage verschuldigd is
om dat wiskundige evenwicht tussen de inkomsten van de gescheiden echtgenoten te herstellen, die beslissing niet naar recht verantwoordt en de in het middel
aangewezen bepalingen schendt.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Eerste middel
De uitkering die tijdens een echtscheidingsgeding op grond van artikel 1280
van het Gerechtelijk Wetboek wordt toegekend door de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg, is een wijze van uitvoering van de plicht tot wederzijdse
hulp die door artikel 213 van het Burgerlijk Wetboek aan de echtgenoten wordt
opgelegd.
Krachtens artikel 221 van dat wetboek draagt iedere echtgenoot naar zijn ver-
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mogen bij in de lasten van het huwelijk.
Overeenkomstig artikel 217 van dat wetboek ontvangt iedere echtgenoot zijn
inkomsten alleen en besteedt ze bij voorrang aan zijn bijdragen in de lasten van
het huwelijk, kan hij het overschot besteden voor de aanschaf van goederen in
zoverre dit verantwoord is voor de uitoefening van zijn beroep en is wat er daarna overblijft onderworpen aan de regels van het huwelijksvermogensstelsel van
de echtgenoten.
Uit die bepalingen volgt dat de bijdrage in de lasten van het huwelijk niet impliceert dat de inkomsten van de echtgenoten op gelijke wijze onder elkaar worden verdeeld.
Het arrest dat oordeelt dat "de op grond van artikel 213 van het Burgerlijk
Wetboek vastgestelde uitkering tot levensonderhoud [...] de economisch zwakste
echtgenoot dezelfde levensstandaard als die van zijn echtgenoot [moet] garanderen door het eventuele gebrek aan evenwicht tussen de inkomsten van de echtgenoten te herstellen zodat elk over hetzelfde bedrag beschikt", verantwoordt zijn
beslissing niet naar recht.
Het middel is, in zoverre, gegrond.
Wat de overige grieven betreft:
Er bestaat geen grond tot onderzoek van het tweede middel dat niet tot ruimere
cassatie kan leiden.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre dit het hoger beroep ontvankelijk verklaart.
Beveelt dat van dit arrest melding wordt gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.
25 januari 2007 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Storck, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: mevr. Velu – Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal – Advocaat: mr. T'Kint.

Nr. 49
1° KAMER - 26 januari 2007

1º OVEREENKOMST — EINDE - ONTBINDING - CONTRACTUELE WANPRESTATIE - SCHADE RAMING - PEILDATUM - LATERE GEGEVENS - BEOORDELING
2º VERBINTENIS - OVEREENKOMST - ONTBINDING - CONTRACTUELE WANPRESTATIE - SCHADE
- RAMING - PEILDATUM - LATERE GEGEVENS - BEOORDELING
1º en 2º Om de schade wegens contractuele wanprestatie ingeval van ontbinding van een
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overeenkomst integraal te vergoeden, dient de rechter zich bij het begroten van de
schadevergoeding te plaatsen op het ogenblik van zijn einduitspraak; hij kan bij de
beoordeling van die schade geen gegevens in aanmerking nemen die zich na de
tekortkoming hebben voorgedaan en met die tekortkoming en de schade zelf geen
verband houden en tengevolge waarvan de toestand van de schuldeiser verbeterd of
verergerd is1. (Artt. 1149 en 1184, B.W.)
(B. T. M.)

ARREST

(A.R. C.05.0374.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 17 januari 2005 gewezen door
het Hof van Beroep te Antwerpen.
Raadsheer Beatrijs Deconinck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Pierre Cornelis heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1149, 1150, 1151, 1184, 1234 en 1654 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
De eerste kamer van het Hof van Beroep te Antwerpen verklaart in het bestreden arrest van 17 januari 2005 eiseres' hoger beroep evenals verweerders incidenteel beroep ontvankelijk en deels gegrond, en het bestreden vonnis hervormend, verklaart de koopovereenkomst van 2 september 1998 met betrekking tot
het onroerend goed gelegen te Geel, Collegestraat 51, ontbonden ten laste van de
verweerder, veroordeelt deze laatste tot betaling van een schadevergoeding van
500,00 euro, te vermeerderen met de gerechtelijke interest vanaf 16 maart 2000
en verklaart de huurovereenkomst van 2 september 1998 tussen partijen met betrekking tot de in het beschikkend gedeelte omschreven onroerend goederen nietig. Wat de kosten betreft, verwijst het hof van beroep de eiseres in een tiende en
de verweerder in negen tienden van de kosten van het geding in beide aanleggen.
Na te hebben geoordeeld dat de koopovereenkomst van 2 september 1998
rechtsgeldig was aangegaan en dat de verweerder flagrant in gebreke bleef zijn
contractuele verplichtingen na te komen, wat de ontbinding van de overeenkomst
te zijnen laste rechtvaardigde, en dienvolgens de eis tot ontbinding van de koop
ten laste van de verweerder te hebben ingewilligd, verklaart het hof van beroep
de eiseres gerechtigd op schadevergoeding ten bedrage van 500,00 euro op volgende gronden (arrest p. 13):
"5. De schade:
1 Zie Cass. 30 jan. 2004, A.R. C.02.0045.F, nr. 54; Cass. 13 feb. 2006, A.R. S.05.0089.F, nr. 93 met
concl. eerste adv.-gen. LECLERCQ in Pas. en J.T.T. 2006, 209-210 inzake ontslag om dringende reden.
Volgens het O.M. was de omstandigheid dat eiseres zich in een opzeggingsperiode bevond vreemd
aan de schade die door haar was opgelopen.
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(De eiseres) vordert een schadevergoeding van 20.362,07 euro (voorheen
821.404 BEF) als volgt samengesteld:
- interesten op de koopsom vanaf dagvaarding d.d. 16 oktober 1998 tot datum
van verkoop aan derden, zijnde: 92.960,07 euro (voorheen 3.750.000 BEF) x 7
pct. (725 dagen) of 12.925,27 euro (voorheen 521.404 BEF).
- meerkost en inspanningen die (de eiseres) zich heeft moeten getroosten om
het onroerend goed alsnog verkocht te krijgen via twee makelaars alsmede voor
de kosten tot het instandhouden en onderhouden van het pand: ex aequo et bono
7.436,81 euro (voorheen 300.000 BEF).
(De verweerder) betwist dat (de eiseres) schade heeft geleden nu het goed
werd verkocht tegen 109.073,15 euro (voorheen 4.400.000 BEF).
Volgens de meegedeelde stukken realiseerde (de eiseres) in maart (2001) een
verkoopprijs van 109.073,15 euro (voorheen 4.400.000 BEF), zijnde 16.113,08
euro (voorheen 650.000 BEF) meer dan de tussen partijen overeengekomen
koopprijs van 92.960,07 euro (voorheen 3.750.000 BEF). Deze meerprijs compenseert het door (de eiseres) geleden verlies aan interesten en meerkosten ingevolge de contractuele wanprestatie van (de verweerder) en de ontbinding van de
koop ten laste van (de verweerder).
(De eiseres) heeft echter bijkomende inspanningen geleverd om haar pand aan
derden te verkopen en alzo haar schade te beperken. Deze schade wordt ex aequo
et bono geraamd op 500,00 euro. Hierop loopt de gerechtelijke interest vanaf het
instellen van de gewijzigde vordering op 16 maart 2000".
Grieven
1. Overeenkomstig artikel 1234 van het Burgerlijk Wetboek gaan verbintenissen teniet door ontbinding.
Luidens artikel 1654 van het Burgerlijk Wetboek kan de verkoper, indien de
koper de prijs niet betaalt, de ontbinding van de koop vorderen.
Artikel 1184, tweede lid, van het Burgerlijk wetboek bepaalt dat de partij jegens wie de verbintenis niet is uitgevoerd, de keuze heeft om ofwel de andere
partij te noodzaken de overeenkomst uit te voeren, wanneer de uitvoering mogelijk is, ofwel de ontbinding van de overeenkomst te vorderen, met schadevergoeding.
In dat geval kan de rechter aan de benadeelde een vervangende schadevergoeding toekennen. De maat met behulp waarvan die vergoeding wordt berekend
ligt in een vergelijking van de situatie waarin de schuldeiser zich zou bevonden
hebben zo het contract naar behoren zou zijn uitgevoerd, met de situatie waarin
de schuldeiser zich nu bevindt ingevolge de niet-uitvoering van de verbintenis.
Overeenkomstig artikel 1149 van het Burgerlijk Wetboek bestaat de aan de
schuldeiser verschuldigde schadevergoeding in het verlies dat hij heeft geleden
en in de winst die hij heeft moeten derven. Bovendien stelt artikel 1150 van het
Burgerlijk Wetboek dat de schuldenaar slechts gehouden is tot vergoeding van
de schade die was voorzien of die men heeft kunnen voorzien ten tijde van het
aangaan van het contract.
Luidens artikel 1151 van het Burgerlijk wetboek dient enkel de schade die een
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rechtstreeks en onmiddellijk gevolg is van het niet uitvoeren van de overeenkomst vergoed te worden. Alleen de schade, die in oorzakelijk verband staat met
de contractuele wanprestatie, wordt vergoed. Dit oorzakelijk verband moet worden beoordeeld met toepassing van de equivalentieleer, zodat ook indirecte schade voor vergoeding in aanmerking komt.
De rechter moet voor de raming van de schade het tijdstip van zijn uitspraak in
aanmerking nemen, zonder rekening te houden met voorvallen die zich na het
begaan van de fout hebben voorgedaan, die in geen enkel verband staan met de
fout of de schade zelf en die de toestand van de getroffene hebben verbeterd of
verslechterd. Die voorvallen staan immers niet in verband met de door de getroffene ingevolge de fout van de medecontractant geleden schade die de tekortkomende medecontractant moet vergoeden.
Betalingen, die derden aan de schuldeiser doen, mogen slechts op de schadevergoeding die de tekortkomende medecontractant verschuldigd is worden aangerekend, voor zover die uitkeringen vergoeding beogen van dezelfde schade,
die voortvloeit uit de wanprestatie van de tekortkomende medecontractant.
2. De eiseres vorderde de ontbinding van de koopovereenkomst ten laste van
de verweerder, met schadevergoeding. Die schadevergoeding moest volgens haar
begroot worden als volgt:
a) interest op de koopsom vanaf de dagvaarding van 16 oktober 1998 tot op de
datum van de verkoop van het pand aan een derde op 14 maart 2001, aan de wettelijke interestvoet, wegens derving van het kapitaal van de koopsom, hetzij
3.750.000 BEF (thans 92.960,07 euro) x 7 pct. of 521.404 BEF (thans 12.925,27
euro).
b) de meerkost en inspanningen die zij zich moest getroosten om het onroerend goed alsnog verkocht te krijgen evenals de kosten tot het instandhouden en
onderhouden van het pand van oktober 1998 tot medio 2001, geraamd op
300.000 BEF (of 7.437 euro) (beroepsconclusies p. 15 en 16).
De eiseres voerde aan dat zij getracht had het onroerend goed eerst openbaar te
verkopen, verkoop die werd ingehouden wegens ontoereikend bod. Vervolgens
gaf de eiseres het onroerend goed in verkoop aan een immobiliënkantoor, dat er
niet in slaagde het pand te verkopen, en nadien aan een tweede makelaar (beroepsconclusies p. 15, onderaan).
De eiseres wees er tevens op dat ondertussen het pand in stand moest worden
gehouden en onderhouden, zodat zij gedurende 29 maanden, van oktober 1998
tot en met maart 2001, alle abonnementen en verbruik diende te betalen van water, gas en elektriciteit, er opkuis en onderhoud diende te gebeuren, verzekeringen betaald moesten worden, evenals onroerende voorheffing, gemeentelijke en
provinciale taksen, zoals voor huisvuil, oppervlaktewateren en dergelijke meer
(beroepsconclusies p. 16, bovenaan).
Bovendien stelde de eiseres in haar beroepsconclusies dat zij zich ter beschikking moest houden voor menigvuldige bezichtigingen en dat zij de kosten aan de
notaris betaalde voor de organisatie van de openbare verkoop (beroepsconclusies
p. 16, tweede alinea).
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De verweerder voerde daartegen aan dat de eiseres uiteindelijk een hogere verkoopprijs had weten te bekomen, zodat zij winst maakte. Die meerprijs compenseerde volgens de verweerder ruimschoots het door de eiseres geleden verlies
(aanvullende beroepsbesluiten p. 2).
Het hof van beroep oordeelt in het bestreden arrest dat de door de eiseres in
maart 2001 gerealiseerde meerprijs bij de verkoop van het kwestieuze goed het
door haar geleden verlies aan interest en meerkosten ingevolge de verweerders
contractuele wanprestatie en de ontbinding van de overeenkomst compenseert
(arrest p. 13, voorlaatste alinea).
3. Ingevolge de contractuele wanprestatie van de verweerder, die aanleiding
gaf tot de ontbinding van de koopovereenkomst, leed de eiseres ontegensprekelijk schade, wat door het hof van beroep wordt erkend.
De volledige schade, die de eiseres daarbij leed, dient vergoed te worden. Bij
de begroting ervan mag geen rekening gehouden worden met voorvallen, die
zich na het begaan van de contractuele wanprestatie van de verweerder voordeden en die in geen enkel verband stonden met de wanprestatie of de schade zelf
en die de toestand van de eiseres verbeterden. Zoals door de eiseres in conclusie
aangevoerd, getroostte zij zich vele inspanningen, waardoor zij het onroerend
goed tegen een meerprijs kon verkopen aan een derde. Het realiseren van een
meerprijs door de eigen inspanningen van de eiseres staat geenszins in verband
met de schade die zij leed ingevolge de verweerders wanprestatie, die de ontbinding van de koopovereenkomst rechtvaardigde, en die door de verweerder moest
worden vergoed.
De meerprijs die een derde voor het onroerend goed aan de eiseres betaalde,
betrof geenszins een betaling uit hoofde van vergoeding van de schade die de eiseres leed ingevolge verweerders contractuele wanprestatie en de ontbinding van
de koopovereenkomst te zijnen laste. De betaling van de meerprijs door de derde-koper aan de eiseres mocht dan ook niet op de schadevergoeding die de verweerder verschuldigd was, worden aangerekend.
Het hof van beroep kon derhalve in het bestreden arrest niet wettig beslissen
dat voornoemde meerprijs de door de eiseres geleden schade ingevolge de contractuele wanprestatie van de verweerder en de ontbinding van de koopovereenkomst te zijnen laste compenseert en op die grond oordelen dat de eiseres niet
langer recht had op een schadevergoeding lastens de verweerder voor de door
haar gederfde interest op de koopprijs en gedane meerkosten (schending van de
artikelen 1149, 1150, 1151, 1184, 1234 en 1654 van het Burgerlijk wetboek).
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1. Krachtens artikel 1149 van het Burgerlijk Wetboek, moet de schuldenaar,
bij de foutieve niet-uitvoering van een contractuele verbintenis, volledig instaan
voor het verlies van de schuldeiser en voor de winst die hij heeft moeten derven,
onder voorbehoud van de toepassing van de artikelen 1150 en 1151 van het Burgerlijk Wetboek.
Krachtens artikel 1184, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek heeft in weder-
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kerige contracten de partij jegens wie de verbintenis niet is uitgevoerd, de keus
om ofwel de andere partij te noodzaken de overeenkomst uit te voeren, wanneer
de uitvoering mogelijk is, ofwel de ontbinding van de overeenkomst te vorderen,
met schadevergoeding.
De schadevergoeding wegens contractuele wanprestatie ingeval van ontbinding op grond van voormeld artikel, heeft tot doel de schuldeiser te plaatsen in
de toestand waarin hij zich zou hebben bevonden indien de schuldenaar zijn verbintenis zou zijn nagekomen.
2. Om de schade integraal te vergoeden, dient de rechter zich bij het begroten
van de schadevergoeding te plaatsen op het ogenblik van zijn einduitspraak.
3. De rechter kan bij de beoordeling van die schade geen gegevens in aanmerking nemen die zich na de tekortkoming hebben voorgedaan en met die tekortkoming en de schade zelf geen verband houden en ten gevolge waarvan de toestand
van de schuldeiser verbeterd of verergerd is.
4. Het bestreden arrest stelt vast dat:
- de onderhandse koop-verkoopovereenkomst tussen partijen dateert van 2 september 1998 en ten nadele van de verweerder werd ontbonden;
- er alsdan een koopprijs overeengekomen was van 92.960,07 euro;
- het desbetreffende pand inmiddels door de eiseres op 14 maart 2001 aan derden werd verkocht tegen een prijs van 109.073,15 euro;
- de eiseres een schadevergoeding vordert omvattend, enerzijds, de rente op de
koopsom vanaf de dagvaarding tot datum van verkoop aan derden, en anderzijds,
een vergoeding voor meerkost en inspanningen voor de nieuwe verkoop, alsmede voor het instandhouden en onderhouden van het pand.
Het arrest oordeelt dat de aldus gerealiseerde meerprijs het door de eiseres geleden verlies aan interest en meerkosten ingevolge de contractuele wanprestatie
van de verweerder en de ontbinding te zijnen laste compenseert.
Het kent verder een schadevergoeding in billijkheid toe voor de bijkomende
inspanningen tot verkoop.
5. Door rekening te houden met het ingevolge de latere verkoop verkregen
voordeel, schenden de appelrechters de in het middel aangewezen wetsbepalingen.
Het middel is in zoverre gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, behoudens in zoverre het hoger beroep ontvankelijk wordt verklaard.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigd arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.
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26 januari 2007 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever: mevr. Deconinck – Gelijkluidende conclusie van de h. Cornelis, advocaat-generaal
met opdracht – Advocaten: mrs. Geinger en De Gryse.

Nr. 50
1° KAMER - 26 januari 2007

1º HOGER BEROEP — BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN
SOCIALE ZAKEN INBEGREPEN) — GEVOLGEN. BEVOEGDHEID VAN DE
RECHTER - DEVOLUTIEVE KRACHT - WIJZIGING VAN HET BEROEPEN VONNIS - GEDEELTELIJKE
BEVESTIGING VAN DE DOOR DE EERSTE RECHTER BEVOLEN ONDERZOEKSMAATREGEL - GEVOLGEN
2º VERWIJZING NA CASSATIE — BURGERLIJKE ZAKEN - CASSATIE ZONDER
VERWIJZING - HOF VAN BEROEP DAT TEN ONRECHTE DE ZAAK HEEFT VERWEZEN NAAR DE EERSTE
RECHTER - VERDERE BEHANDELING VAN DE ZAAK - BEVOEGDHEID VAN HETZELFDE HOF VAN BEROEP
1º Wanneer de rechter in hoger beroep, na het hoger beroep gegrond te hebben verklaard,
het beroepen vonnis wijzigt en zelf uitspraak doet over het geschil, dient hij de zaak niet
naar de eerste rechter te verwijzen wanneer hij vervolgens zelf een onderzoeksmaatregel
beveelt, ook al is die onderzoeksmaatregel grotendeels dezelfde als diegene bevolen
door het beroepen vonnis1. (Art. 1068, tweede lid, Ger.W.)
2º Het hof van beroep dat ten onrechte de zaak heeft verwezen naar de eerste rechter
moet de zaak verder behandelen; er is geen aanleiding tot verwijzing naar een ander hof
van beroep2.
(VEDIOR INTERIM nv T. W.)

ARREST

(A.R. C.06.0077.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 31 oktober 2005 gewezen
door het Hof van Beroep te Antwerpen.
Raadsheer Ghislain Londers heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Pierre Cornelis heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1325, vierde lid, 1341, 1347, 1350, 4°, 1352, 1354, 1355 en 1715
van het Burgerlijk Wetboek (art. 1341 gewijzigd bij de wet van 10 december
1990);
1 Cass. 29 jan. 2004, A.R. C.01.0537.N, nr. 53, met concl. van adv.-gen. THIJS, R.W., 2004-2005,
339, met noot S. MOSSELMANS.
2 Het O.M. concludeerde ook tot vernietiging, doch met verwijzing naar een ander hof van beroep, in
toepassing van art. 110, Ger.W. Er dient opgemerkt te worden dat het Hof, zonder de zaak te
verwijzen, toch de rechter aanduidt die de zaak verder moet behandelen.
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- artikel 1068, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest van hervorming verklaart de vordering van de eiseres om
de verweerder te veroordelen tot terugbetaling van 56.836,26 euro teveel ingehouden erelonen en kosten ongegrond en stelt aan als deskundige Meester D.W.
met opdracht na te gaan of het door de verweerder aangerekende ereloon in de
118 nog hangende zaken al dan niet met billijke matigheid werd begroot en dit
rekening houdend met de specifieke kenmerken van elk dossier en de afrekening
tussen partijen op te maken, en verwijst de zaak naar de eerste rechter op de volgende gronden:
De eerste rechter oordeelde dat de afspraken tussen partijen voldoende werden
aangetoond door de feitelijke uitvoering ervan. Hij vervolgde nog dat het niet opgaat dat de verweerder eenzijdig deze afspraken wijzigde.
De eerste rechter stelde een deskundige aan, aan wie werd gevraagd na te gaan
of de aangerekende erelonen al dan niet met billijke gematigdheid werden begroot en dit rekening houdend met de afspraken die bestonden tussen partijen en
met de specifieke kenmerken van elk dossier.
De verweerder blijft met klem betwisten dat er concrete afspraken werden gemaakt tussen partijen omtrent de ereloonstaten. Hij houdt voor dat er inderdaad
een gewoonte was om de erelonen beperkt op te stellen doch dit geschiedde enkel en alleen om commerciële redenen nl. met het oog op de verdere samenwerking in de toekomst. Hij beweert dat bij de beëindiging van de samenwerking de
normale gangbare tarieven mochten gehanteerd worden.
De eiseres houdt staande dat volgende afspraken werden gemaakt:
- de gerechtsdeurwaarderskosten werden door de verweerder aan de eiseres
overgemaakt en rechtstreeks door haar betaald;
- door de verweerder werden maandelijks afrekeningen opgesteld van zijn ereloonstaten in de afgesloten dossiers;
- de derdengelden werden maandelijks integraal aan de eiseres doorgestort;
- bij volledige recuperatie rekende de verweerder het schadebeding aan. Eerst
was dit 15% en nadien 10% en behield hij de rechtsplegingsvergoeding;
- werd er niets gerecupereerd bij faillissement of insolvabiliteit dan werd een
forfaitair bedrag aangerekend gaande van 2.000 BEF tot 10.000 BEF, sporadisch
iets meer.
Artikel 459 Ger. W. bepaalt dat de advocaten hun ereloon begroten met de bescheidenheid die van hun ambt moet worden verwacht. Een beding daaromtrent,
dat verbonden is aan de uitslag van het geschil, is verboden. In geval de begroting niet met een billijke gematigdheid is vastgesteld, wordt zij door de raad van
de Orde verminderd, met inachtneming onder meer van de belangrijkheid van de
zaak en de aard van het werk, onder voorbehoud van de teruggave die hij beveelt
en van de tuchtstraffen die hij oplegt, indien daartoe grond bestaat, dit alles onverminderd het recht van de partij om zich tot het gerecht te wenden indien de
zaak niet aan een scheidsgerecht is onderworpen.
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Gelet op voormelde wettelijke bepaling is het de advocaat zelf die de berekeningswijze bepaalt die hij zal aanwenden.
De verweerder kan een ereloonregeling overeenkomen met de eiseres, die hij
niet zonder haar akkoord mag wijzigen.
De verweerder betwist ten stelligste dat een ereloonregeling werd overeengekomen.
Een schriftelijke overeenkomst wordt niet voorgebracht.
De eiseres beweert dat er een mondelinge afspraak bestond en meent dat zij
het bewijs ervan levert aan de hand van de jarenlange uitvoering.
Zij verwijst naar haar stuk 24.
Lezing van dit stuk, dat bestaat uit diverse maandelijkse afrekeningen, hetzij
"fiches klanten boekhouding" per dossier, verwezen naar de hiervoor door de eiseres beweerde afspraken.
Anders dan de eerste rechter, oordeelt het hof van beroep dat uit stuk 6 van de
bundel van de verweerder geen ereloonregeling blijkt. Voornoemd stuk 6 bevat
de eindafrekening van de hangende zaken, die met schrijven van 13 juli 2001
werd overgemaakt aan de eiseres.
Deze ereloonstaat bevat per dossier in het kort de verstrekte prestaties en de
administratiekosten. Deze eindafrekening wordt betwist door de eiseres.
Stuk 19 van de bundel van de verweerder bevat de ereloonstaten in de zaken P.
C. Support, Ligne à Suivre, C., D., De Zeemeeuw en M.A. & C. Europe. Deze
eindafrekeningen melden dat de verweerder zijn staat van ereloon en onkosten
beperkt tot de bekomen forfaitaire schadevergoeding met uitzondering van de
rechtsplegingsvergoeding.
Voornoemd stuk vormt echter nog geen bewijs van een voorafgaandelijke afspraak tussen partijen.
Zoals hiervoor aangehaald is het de verweerder die de berekeningswijze van
het ereloon bepaalt.
Hij kan inderdaad, zoals hij voorhoudt, om commerciële redenen het ereloon
beperken met het oog op een verdere samenwerking.
Dit is blijkbaar in voornoemde zaken gebeurd waar hij het ereloon beperkte tot
de bekomen forfaitaire schadevergoeding.
Deze beperking bij de berekeningwijze die de verweerder overeenkomstig artikel 459 Ger. W. per dossier doet, levert niet het bewijs van een mondelinge afspraak tussen partijen dat in alle dossiers dezelfde berekeningswijze moet worden gehanteerd.
b) een deskundigenonderzoek
De eiseres betwist dat de door verweerder aangerekende erelonen geschiedden
met de vereiste bescheidenheid en billijke gematigdheid. Verder verwijst zij ook
naar het gebrek aan goeder trouw bij de "partijbeslissing".
De verweerder houdt voor dat de erelonen werden begroot overeenkomstig de
gebruikelijke tarieven.
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Een deskundigenonderzoek dient bevolen te worden, zoals hierna bepaald. De
opdracht zoals gegeven door de eerste rechter kan behouden blijven, behalve wat
het rekening houden betreft met de zogenaamde afspraken van partijen, nu deze zoals hiervoor aangehaald - door het hof van beroep niet bewezen worden geacht.
Nu de bevolen onderzoeksmaatregel - weze het gedeeltelijk - wordt bevestigd,
dient de zaak overeenkomstig artikel 1068, 2, Ger. W. te worden verwezen naar
de eerste rechter.
Grieven
Eerste onderdeel
Krachtens artikel 1068, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, verwijst de
appelrechter de zaak alleen dan naar de eerste rechter indien hij, zelfs gedeeltelijk, een in het aangevochten vonnis bevolen onderzoeksmaatregel bevestigt.
Indien de appelrechter daarentegen het beroepen vonnis hervormt en indien de
aan de deskundige door de appelrechter gegeven opdracht vertrekt vanuit een ander uitgangspunt dan dat gekozen door de eerste rechter, dan moet de appelrechter de zaak aan zich houden, ook al mocht blijken dat de respectievelijk door de
eerste rechter en de appelrechter gegeven opdrachten aan dezelfde deskundige
werden toevertrouwd en voor een deel gelijklopend zijn.
De eerste rechter oordeelde dat de afspraken tussen partijen voldoende werden
aangetoond door de feitelijke uitvoering ervan en hij stelde een deskundige aan
met opdracht na te gaan of de aangerekende erelonen al dan niet met billijke gematigdheid werden begroot en dit rekening houdend met de afspraken die bestonden tussen partijen.
De appelrechters hervormden het vonnis van de eerste rechter, zij oordeelden
dat de afspraken tussen partijen niet bewezen waren en zij gaven de door de eerste rechter aangestelde deskundige de opdracht na te gaan of de aangerekende
erelonen al dan niet met billijke gematigdheid waren begroot en dit rekening
houdend met de specifieke kenmerken van elk dossier.
De appelrechters hebben aldus de door de eerste rechter bevolen onderzoeksmaatregel niet geheel of gedeeltelijk bevestigd zodat de zaak ten onrechte naar
de eerste rechter verwezen werd (schending van artikel 1068, tweede lid, van het
Gerechtelijk Wetboek).
Tweede onderdeel
Het bewijs van een mondelinge overeenkomst kan worden geleverd door de
uitvoering die partijen aan hun mondelinge overeenkomst hebben gegeven.
De eiseres stelde volgens het bestreden vonnis dat de volgende mondelinge afspraken werden gemaakt met de verweerder:
- de gerechtsdeurwaarderskosten werden door de verweerder aan de eiseres
overgemaakt en rechtstreeks door haar betaald;
- door de verweerder werden maandelijks afrekeningen opgesteld van zijn ereloonstaten in de afgesloten dossiers;
- de derdengelden werden maandelijks integraal aan de eiseres doorgestort;
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- bij volledige recuperatie rekende de verweerder de eiseres het schadebeding
aan. Eerst was dit 15 pct. en nadien 10 pct. en behield hij de rechtsplegingsvergoeding;
- werd er niets gerecupereerd bij faling of insolvabiliteit werd een forfaitair bedrag aangerekend gaande van 2.000 BEF tot 10.000 BEF, sporadisch iets meer
(bestreden arrest, p. 4).
De eiseres stelde dat het bewijs van deze mondelinge overeenkomst geleverd
werd door haar uitvoering (samenvattende beroepsbesluiten van de eiseres, neergelegd op 20 juni 2005, p. 23).
Het bestreden arrest stelt vast dat de eiseres meent dat zij het bewijs van deze
mondelinge afspraak leverde aan de hand van de jarenlange uitvoering en dat de
eiseres hiervoor verwijst naar haar stuk 24. Dit stuk bestaat volgens het bestreden
arrest uit diverse maandelijkse afrekeningen van ereloon en onkosten over een
periode van januari 1999 tot december 2000.
Het bestreden arrest beslist echter dat dit stuk niet toelaat hieruit af te leiden
dat er concrete afspraken tussen partijen werden gemaakt louter omdat nergens
op deze maandelijkse afrekeningen verwezen wordt naar de door de eiseres beweerde afspraken.
Door te beslissen dat het bewijs van de concrete afspraken tussen partijen niet
geleverd werd door de maandelijkse afrekeningen van ereloon en onkosten louter
omdat in deze afrekeningen niet uitdrukkelijk verwezen werd naar die afspraken
en zonder te onderzoeken of deze afrekeningen niet de uitvoering inhouden die
partijen aan hun afspraken hebben gegeven, heeft het bestreden arrest zijn beslissing niet wettelijk verantwoord vermits het bewijs van die afspraken kon geleverd worden door hun uitvoering (schending van de artikelen 1325, vierde lid,
1350, 4°, 1352, 1354, 1355 en 1715 van het Burgerlijk Wetboek) te meer daar de
maandelijkse afrekeningen van ereloon en onkosten uitgingen van verweerder
zodat het aangevoerde bewijs in ieder geval toelaatbaar was (schending van de
artikelen 1341, 1347 en 1355 van het Burgerlijk wetboek).
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste onderdeel
1. Overeenkomstig artikel 1068, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek,
verwijst de rechter in hoger beroep de zaak alleen dan naar de eerste rechter indien hij, zelfs gedeeltelijk, een in het aangevochten vonnis bevolen onderzoeksmaatregel bevestigt.
2. Wanneer evenwel de rechter in hoger beroep, na het hoger beroep gegrond
te hebben verklaard, het beroepen vonnis wijzigt en zelf uitspraak doet over het
geschil, dient hij de zaak niet naar de eerste rechter te verwijzen wanneer hij vervolgens zelf een onderzoeksmaatregel beveelt, ook al is die onderzoeksmaatregel
grotendeels dezelfde als diegene bevolen door het beroepen vonnis.
3. Het arrest oordeelt, anders dan het beroepen vonnis, dat niet bewezen is dat
er tussen partijen mondelinge afspraken werden gemaakt omtrent de berekeningswijze van het ereloon van de verweerder en verklaart dienvolgens het hoger
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beroep van deze laatste gegrond.
Vervolgens beveelt het arrest een deskundigenonderzoek met dien verstande
dat "de opdracht zoals gegeven door de eerste rechter kan behouden blijven, behalve wat het rekening houden betreft met de zogenaamde afspraken van partijen, nu deze - zoals hiervoor aangehaald - door het hof (van beroep) niet bewezen
worden geacht".
4. Het arrest dat vervolgens oordeelt dat "nu de bevolen onderzoeksmaatregel weze het gedeeltelijk- wordt bevestigd, dient de zaak overeenkomstig artikel
1068, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek te worden verwezen naar de eerste rechter", schendt artikel 1068, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek".
Het onderdeel is gegrond.
Tweede onderdeel
5. Het arrest oordeelt, met verwijzing naar het stuk 24 van de eiseres dat "lezing van dit stuk, dat bestaat uit diverse maandelijkse afrekeningen van ereloon
en onkosten over een periode van januari 1999 tot december 2000, niet toe(laat)
hieruit af te leiden dat er concrete afspraken tussen partijen werden gemaakt".
Anders dan het onderdeel aanvoert, laat het arrest zijn beslissing dat het niet
bewezen is dat er tussen de partijen afspraken werden gemaakt omtrent de berekening van de erelonen van de verweerder niet louter steunen op de reden dat in
de maandelijkse afrekeningen, vermeld in stuk 24, niet verwezen wordt naar afspraken tussen partijen.
Het onderdeel mist feitelijke grondslag.
Verwijzing
6. Het Hof van Beroep dat ten onrechte de zaak heeft verwezen naar de eerste
rechte moet de zaak verder behandelen. Er is geen aanleiding tot verwijzing naar
een ander Hof van Beroep.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het de zaak verwijst naar de eerste
rechter.
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 eiseres tot de helft van de kosten.
Houdt de overige kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over.
Zegt dat er geen aanleiding is tot verwijzing.
26 januari 2007 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslagge-
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ver: de h. Londers – Gedeeltelijk andersluidende conclusie3 van de h. Cornelis, advocaatgeneraal met opdracht – Advocaten: mrs. Houtekier en Nelissen Grade.

Nr. 51
1° KAMER - 26 januari 2007

1º OVEREENKOMST — EINDE - ONTBINDING - CONTRACTUELE WANPRESTATIE - SCHADE RAMING - PEILDATUM - LATERE GEGEVENS - BEOORDELING
2º VERBINTENIS - OVEREENKOMST - ONTBINDING - CONTRACTUELE WANPRESTATIE - SCHADE
- RAMING - PEILDATUM - LATERE GEGEVENS - BEOORDELING
1º en 2º Om de schade wegens contractuele wanprestatie ingeval van ontbinding van een
overeenkomst integraal te vergoeden, dient de rechter zich bij het begroten van de
schadevergoeding te plaatsen op het ogenblik van zijn einduitspraak; hij kan bij de
beoordeling van die schade geen gegevens in aanmerking nemen die zich na de
tekortkoming hebben voorgedaan en met die tekortkoming en de schade zelf geen
verband houden en tengevolge waarvan de toestand van de schuldeiser verbeterd of
verergerd is1. (Artt. 1149 en 1184, B.W.)
(P. T. W.)

ARREST

(A.R. C.06.0232.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 16 januari 2006 gewezen
door het Hof van Beroep te Gent.
Voorzitter Ivan Verougstraete heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Pierre Cornelis heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht en maakt er deel van uit.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1. Krachtens artikel 1149 van het Burgerlijk Wetboek moet, in geval van de
foutieve niet-uitvoering van een contractuele verbintenis, de schuldenaar van
deze verbintenis, onder voorbehoud van de toepassing van de artikelen 1150 en
1151 van het Burgerlijk Wetboek, de schuldeiser volledig vergoeden voor het
verlies dat hij heeft geleden en de winst die hij heeft moeten derven.
Krachtens artikel 1184, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek heeft in wederkerige contracten de partij jegens wie de verbintenis niet is uitgevoerd, de keus
om ofwel de andere partij te noodzaken de overeenkomst uit te voeren, wanneer
3 Ibid.
1 Cass. 26 jan. 2006, A.R. C.05.0374.N (supra) en de voetnoot 1.
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de uitvoering mogelijk is, ofwel de ontbinding van de overeenkomst te vorderen,
met schadevergoeding.
De schadevergoeding wegens contractuele wanprestatie ingeval van ontbinding op grond van voormeld artikel, heeft tot doel de schuldeiser te plaatsen in
de toestand waarin hij zich zou hebben bevonden indien de schuldenaar zijn verbintenis zou zijn nagekomen.
2. Om de schade integraal te vergoeden, dient de rechter zich bij het begroten
van de schadevergoeding te plaatsen op het ogenblik van de uitspraak.
3. De rechter kan bij de beoordeling van die schade geen gegevens in aanmerking nemen die zich na de tekortkoming hebben voorgedaan en met die tekortkoming en de schade zelf geen verband houden en ten gevolge waarvan de toestand
van de schuldeiser verbeterd of verergerd is.
4. Het arrest stelt vast dat:
- de verweerder en de eiser overeenkwamen dat de eiser één derde van alle
aandelen zou overnemen;
- de eiser in gebreke bleef zijn aandeel volledig te betalen;
- de eiser een wanprestatie had begaan die voldoende ernstig was om de ontbinding van de overeenkomst in zijn nadeel uit te spreken;
- de verweerder bij de latere doorverkoop van de aandelen een meerwaarde
heeft kunnen realiseren.
Het arrest oordeelt dat:
- de eiser na de wederzijdse teruggave ingevolge de ontbinding nog een bijkomende schadevergoeding is verschuldigd;
- de meerwaarde die verweerder kon realiseren bij de latere doorverkoop van
de aandelen het gevolg is van een juridische oorzaak - met name de verkoopovereenkomst met het consortium van vennootschappen - die los staat van de
wanprestatie vanwege de (eiser) en de erop volgende ontbinding van de overeenkomst;
- de eiser niet kan verwijzen naar de gebeurlijke winst om die "gecompenseerd" te zien met de nalatigheidsinterest die de verweerder ten gevolge van zijn
wanprestatie aan de consoorten H. heeft betaald.
5. Het arrest kon aldus wettig oordelen dat er geen rekening mocht worden gehouden met de meerwaarde verkregen naar aanleiding van de doorverkoop van
de aandelen bij de begroting van de schade die de verweerder heeft geleden ingevolge de wanprestatie van de eiser.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
26 januari 2007 – 1° kamer – Voorzitter en verslaggever: de h. Verougstraete, voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Cornelis, advocaat-generaal met opdracht – Ad-
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vocaten: mrs. De Gryse en Geinger.

Nr. 52
3° KAMER - 29 januari 2007

1º RECHTERLIJK GEWIJSDE — GEZAG VAN GEWIJSDE — BURGERLIJKE
ZAKEN - OMVANG
2º MISDRIJF — ALGEMEEN. BEGRIP. MATERIEEL EN MOREEL
BESTANDDEEL. EENHEID VAN OPZET - MOREEL BESTANDDEEL - OVERTREDING RONDZWERVEN VAN KWAADAARDIGE OF WOESTE DIEREN
1º Het gezag van het rechterlijk gewijsde is beperkt tot wat de rechter heeft beslist over een
punt dat in betwisting was en tot wat, om reden van het geschil dat voor de rechter was
gebracht en waarover de partijen tegenspraak hebben kunnen voeren, de noodzakelijke
grondslag, al weze het impliciet, van de beslissing uitmaakt1. (Art. 23, Ger.W.)
2º Artikel 556, 2°, Sw., vereist geen fout van de beklaagde opdat de overtreding bewezen
zou zijn; deze kan zich, te zijner rechtvaardiging, echter beroepen op toeval of
overmacht2. (Art. 556, 2°, Sw.)
(N.M.B.S. nv naar publiek recht T. P.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.04.0600.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 28 april 2004 door het Hof
van Beroep te Bergen.
De eerste voorzitter heeft de zaak bij beschikking van 24 januari 2007 naar de
derde kamer verwezen.
Afdelingsvoorzitter Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert volgend middel aan:
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1319, 1320, 1322 en 1385 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 23 tot en met 27 van het Gerechtelijk Wetboek;
- artikel 556, 2°, van het Strafwetboek (zowel vóór als na de wijziging ervan
bij de wet van 2 augustus 2002).
Aangevochten beslissing
Het arrest verklaart de vordering van de eiseres niet-gegrond en veroordeelt
haar in de kosten, op grond
1 Cass. 13 juni 2002, A.R. C.99.0405.N, nr. 355.
2 Zie Cass. 19 nov. 2002, A.R. P.01.1502.N, nr. 615.
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"dat de Correctionele Rechtbank te Doornik, op het hoger beroep van (de eiseres) alleen, de burgerlijke beschikkingen (van het) vonnis (van 24 mei 1993,
waarbij de politierechtbank zich onbevoegd verklaarde) in hoger beroep bevestigt, na in het dictum met name erop gewezen te hebben dat '(de verweerder) zich
terecht op een toevallig feit of overmacht beroept';
dat (de eiseres), voor de burgerlijke kamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Doornik, tegen dezelfde persoon vervolgens dezelfde vordering tot vergoeding heeft ingesteld, ditmaal op grond van artikel 1385 van het Burgerlijk Wetboek;
dat (de eiseres) immers meent dat het gezag van gewijsde van de beslissing
van de Correctionele Rechtbank te Doornik haar ongetwijfeld belette om een
nieuwe burgerlijke rechtsvordering in te stellen op grond van de artikelen 1382
en 1383 van het Burgerlijk Wetboek, aangezien reeds was vastgesteld dat (de
verweerder) geen fout had begaan, maar niet om een nieuwe rechtsvordering in
te stellen op grond van artikel 1385 van het Burgerlijk Wetboek, dat de aansprakelijkheid van de bewaarder van het dier in het gedrang kan brengen, zelfs al
heeft die bewaarder geen enkele fout begaan;
dat (de eiseres) nochtans erkent dat artikel 556, 2°, van het Strafwetboek een
overtreding bestraft dat geen bijzondere wil van de beklaagde vereist en dat kan
bestaan zodra het materiële feit (het rondzwerven van het dier) is aangetoond;
dat het betrokken dier te dezen voor 'kwaadaardig' kon worden gehouden wegens de schade die het veroorzaakt heeft;
dat, aldus, de vaststelling alleen dat (de verweerder) geen persoonlijke fout
heeft begaan, niet volstond om de beslissing van 1 april 1994 van de Correctionele Rechtbank te Doornik te verantwoorden;
dat, daarentegen, de overweging dat de eigenaar van het dier zich terecht op
een toevallig feit of overmacht beriep, de noodzakelijke grondslag van de voormelde beslissing vormde;
dat er dus een definitief oordeel is geveld in een geschil dat tussen de partijen
was gerezen ten gevolge van dezelfde schade, die door dezelfde feiten was veroorzaakt en waarbij hetzelfde dier was betrokken, dat (de verweerder) zich terecht op overmacht mocht beroepen;
dat, nu dit punt is berecht, de huidige vordering zo niet onontvankelijk, dan
toch ongegrond verklaard moet worden;
dat overmacht de eigenaar van een dier dat schade heeft aangericht, immers in
staat stelt zich aan zijn aansprakelijkheid te onttrekken, zowel op grond van artikel 556, 2°, van het Strafwetboek, als van artikel 1385 van het Burgerlijk Wetboek".
Grieven
Eerste onderdeel
Het vonnis van 1 april 1994 van de Correctionele Rechtbank te Doornik, dat
over de burgerlijke rechtsvordering van de eiseres uitspraak doet, oordeelt:
"dat uit de gegevens van het dossier en uit het debat in hoger beroep volgt dat
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de weide waaruit de koe is ontsnapt die door de trein van (de eiseres) is gedood,
'perfect omheind' was en dat '(de koe), om die spoorweg te bereiken, een berm
van ongeveer tien meter hoog heeft moeten beklimmen' (inlichtingen uit het proces-verbaal van 5 augustus 1992 van de rijkswacht van Aat);
dat (de verweerder), die zich met de verbalisanten naar de plaats van het ongeval had begeven, zijn uiteengereten koe herkende en verklaarde 'dit begrijp ik
niet, want mijn weide langs de spoorweg is zeer goed omheind'".
De correctionele rechtbank beslist, na die feiten te hebben beoordeeld:
"dat geenszins is bewezen dat (de verweerder) dit dier heeft 'laten rondzwerven';
dat niet is aangetoond dat de eigenaar-bewaarder van deze koe het dier heeft
verlaten of niet goed heeft bewaakt".
Uit de context van die beslissing blijkt dat de correctionele rechtbank, op
grond van de precieze feiten die ze vermeldt, aldus [beslist] dat niet is aangetoond dat de verweerder het betrokken dier heeft "laten rondzwerven" en dat
evenmin is bewezen dat hij het dier heeft verlaten of slecht heeft bewaakt.
Die redenen kunnen dus geenszins teruggebracht worden tot "de vaststelling
alleen dat (de verweerder) geen persoonlijke fout heeft begaan".
Het arrest dat deze omstandige redenen van de correctionele rechtbank beperkt
tot "de vaststelling alleen dat (de verweerder) geen persoonlijke fout heeft begaan" en beslist dat de correctionele rechtbank (...) de burgerlijke beschikkingen
(van het vonnis van de politierechtbank) bevestigde, na in de motivering met
name erop gewezen te hebben dat '(de verweerder) terecht een toevallig feit of
overmacht aanvoert', geeft van die redenen van de correctionele rechtbank bijgevolg een uitlegging die onverenigbaar is met de bewoordingen ervan en miskent
derhalve de bewijskracht van het vonnis van 1 april 1994 van de Correctionele
Rechtbank te Doornik (schending van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het
Burgerlijk Wetboek).
Het arrest, dat op grond van die onwettige uitlegging van de redenen van het
correctionele vonnis [beslist] dat "de vaststelling alleen dat (de verweerder) geen
persoonlijke fout heeft begaan, niet volstond om de beslissing van 1 april 1994
van de Correctionele Rechtbank te Doornik te verantwoorden" en "dat, daarentegen, de overweging dat de eigenaar van het dier zich terecht op een toevallig feit
of overmacht beriep, de noodzakelijke grondslag van de voormelde beslissing
vormde", "dat er dus definitief is (geoordeeld) (...) dat (de verweerder) zich terecht op overmacht mocht beroepen" en dat de vordering van de eiseres niet gegrond is, schendt daarenboven de artikelen 23 tot 27 van het Gerechtelijk Wetboek. Het gezag van gewijsde in burgerlijke zaken is immers beperkt tot wat de
rechter over een litigieus punt heeft beslist en wat, om reden van het geschil dat
voor hem was gebracht, de noodzakelijke grondslag [van die beslissing] vormt.
In tegenstelling tot wat het arrest beslist, vormde de overweging dat de verweerder zich terecht op een toevallig feit of overmacht beriep, geenszins de noodzakelijke grondslag van de voormelde beslissing van de correctionele rechtbank.
Die overweging is derhalve overtollig en heeft geen gezag van gewijsde.
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De beslissing die de vordering van de eiseres verwerpt, is bijgevolg niet naar
recht verantwoord. Het arrest schendt derhalve tevens artikel 1385 van het Burgerlijk Wetboek, dat als grondslag voor de rechtsvordering van de eiseres aangevoerd wordt, door die vordering te verwerpen wegens het vermeende gezag van
gewijsde van het vonnis van 1 april 1994 van de Correctionele Rechtbank te
Doornik.
Tweede onderdeel
De overtreding die bestraft wordt door artikel 556, 2°, van het Strafwetboek
(zowel vóór als na de wijziging ervan bij de wet van 2 augustus 2002), met name
kwaadaardige of woeste dieren te hebben laten rondzwerven, vereist als bestanddelen (naast het feit dat het kwaadaardige of woeste dieren betreft) aan de zijde
van de bewaarder dat hij het dier heeft laten rondzwerven en een fout (nalatigheid of onvoorzichtigheid) heeft begaan die het moreel bestanddeel van de overtreding vormt.
Hoewel artikel 556, 2°, van het Strafwetboek noch over opzet noch over onvoorzichtigheid spreekt, is de schending van die wetsbepaling immers niet strafbaar, enkel omdat het feit materieel is gepleegd.
Het arrest beslist bijgevolg onwettig dat de schending van artikel 556, 2°, van
het Strafwetboek is aangetoond zodra het materieel feit is bewezen; Zodoende
schendt het artikel 556, 2°, van het Strafwetboek, dat de openbare orde raakt.
Het arrest, dat op grond van die beslissing of onwettige uitlegging van artikel
556, 2°, van het Strafwetboek oordeelt dat de vaststelling alleen dat de verweerder geen persoonlijke fout had begaan, niet volstond om de beslissing van 1 april
1994 van de Correctionele Rechtbank te Doornik te verantwoorden, dat, daarentegen, de overweging dat de eigenaar van het dier zich terecht op een toevallig
feit of overmacht beriep, de noodzakelijke grondslag van de voormelde beslissing vormde, dat dus definitief is geoordeeld dat de verweerder zich terecht op
overmacht mocht beroepen en dat, nu dit punt was berecht, de huidige vordering
ongegrond moest worden verklaard, schendt daarenboven de artikelen 23 tot 27
van het Gerechtelijk Wetboek. Het gezag van gewijsde in burgerlijke zaken is
immers beperkt tot wat de rechter over een litigieus punt beslist heeft en wat, wegens de voor hem gebrachte betwisting, de noodzakelijke grondslag [van zijn beslissing] vormt. In tegenstelling tot wat het arrest beslist, vormde de overweging
dat de verweerder zich terecht op een toevallig feit of overmacht beriep, geenszins de noodzakelijke grondslag van de voormelde beslissing van de correctionele rechtbank.
Die overweging is derhalve overtollig en heeft geen gezag van gewijsde.
Derde onderdeel
In tegenstelling tot wat het arrest beslist, volstond de vaststelling alleen dat de
eigenaar van het dier (dus de verweerder) geen persoonlijke fout had begaan, om
de beslissing van 1 april 1994 van de correctionele rechtbank te verantwoorden
en vormde het de noodzakelijke grondslag ervan. Te dezen wordt niet betwist dat
dit vonnis van 1 april 1994 verklaard heeft dat niet bewezen was dat de verweerder het betrokken dier heeft laten rondzwerven.
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Dit is des te juister, daar uit het eerste onderdeel van dit middel en uit de bewoordingen van dat vonnis van 1 april 1994 volgt dat de correctionele rechtbank,
op grond van de precieze feiten die het weergeeft, verklaart dat niet is aangetoond dat de verweerder het betrokken dier heeft 'laten rondzwerven' en dat niet
is bewezen dat het dier verlaten werd of dat de verweerder hem niet goed bewaakt had.
Die overweging is bijgevolg overtollig en heeft geen gezag van gewijsde.
De beslissing die de Correctionele Rechtbank te Doornik op 1 april 1994 heeft
gewezen over de burgerlijke rechtsvordering die bijkomend voor haar was gebracht, heeft immers slechts gezag van gewijsde binnen de grenzen die bepaald
zijn bij artikel 23 van het Gerechtelijk Wetboek. Het gezag van gewijsde in burgerlijke zaken is immers beperkt tot wat de rechter over een litigieus punt heeft
beslist en tot wat, om reden van het geschil dat voor hem is gebracht en waarover
de partijen tegenspraak hebben kunnen voeren, de noodzakelijke grondslag - al
weze het impliciet - van zijn beslissing uitmaakt.
Het arrest, dat beslist dat de vaststelling alleen dat de verweerder geen persoonlijke fout heeft begaan, niet volstond om de beslissing van 1 april 1994 van
de Correctionele Rechtbank te Doornik te verantwoorden, dat, daarentegen, de
overweging dat de verweerder zich terecht op een toevallig feit of overmacht beriep, de noodzakelijke grondslag van de voormelde beslissing vormde, dat dus
definitief is geoordeeld dat de verweerder zich terecht op overmacht mocht beroepen en dat, nu dit punt was berecht, de huidige vordering ongegrond moest
worden verklaard, schendt bijgevolg de artikelen 23 tot 27 van het Gerechtelijk
Wetboek.
De beslissing die de vordering van de eiseres verwerpt, is bijgevolg niet naar
recht verantwoord. Het arrest schendt derhalve ook artikel 1385 van het Burgerlijk Wetboek, dat als grondslag voor de rechtsvordering van de eiseres aangevoerd wordt, door die vordering te verwerpen wegens het vermeende gezag van
gewijsde van het vonnis van 1 april 1994 van de Correctionele Rechtbank te
Doornik.
Vierde onderdeel
Uit de vaststellingen van het arrest volgt, eensdeels, dat de Correctionele
Rechtbank te Doornik moest onderzoeken of, met betrekking tot de burgerlijke
rechtsvordering van de eiseres, de schending van artikel 556, 2°, van het Strafwetboek al dan niet bewezen was en, anderdeels, dat de voor de appelrechters
aanhangige vordering gegrond was op artikel 1385 van het Burgerlijk Wetboek.
De beslissing die de strafrechter gewezen heeft op de bijkomend voor hem gebrachte burgerlijke rechtsvordering, zoals te dezen het voormelde vonnis van de
correctionele rechtbank, heeft alleen binnen de grenzen bepaald bij artikel 23 van
het Gerechtelijk Wetboek gezag van gewijsde.
Krachtens die wetsbepaling strekt het gezag van gewijsde zich slechts uit tot
het voorwerp van de beslissing. Vereist wordt dat de gevorderde zaak dezelfde
is, dat de vordering op dezelfde oorzaak berust, dat de vordering tussen dezelfde
partijen bestaat, en door hen en tegen hen in dezelfde hoedanigheid gedaan is.
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Om binnen het kader van artikel 23 van het Gerechtelijk Wetboek te bepalen
of de oorzaak van de nieuwe vordering (te dezen die welke bij de appelrechter
aanhangig was gemaakt) dezelfde is als die van de vordering die daarvóór was
berecht (te dezen door de correctionele rechtbank), moeten enerzijds de aangevoerde feiten en anderzijds de toegepaste rechtsregel met elkaar vergeleken worden.
Het gezag van gewijsde van de beslissing van de correctionele rechtbank over
de burgerlijke rechtsvordering kan dus niet worden tegengeworpen in de voor de
appelrechter aanhangige procedure, die een andere oorzaak heeft (met name de
aansprakelijkheid op grond van artikel 1385 van het Burgerlijk Wetboek) dan die
welke voor de correctionele rechtbank was gebracht op grond van artikel 556, 2°,
van het Strafwetboek, en bijgevolg op grond van de artikelen 1382 en 1383 van
het Burgerlijk Wetboek.
De correctionele rechtbank moest immers onderzoeken of de verweerder al
dan niet een woest of kwaadaardig dier had laten rondzwerven en dus of hem een
fout in de zin van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek kon
worden aangewreven.
Artikel 1385 van het Burgerlijk Wetboek, daarentegen, legt de eigenaar van
het dier een wettelijk en onweerlegbaar vermoeden van een fout op die deze eigenaar aansprakelijk stelt voor de door het dier veroorzaakte schade. Dat artikel
voert bijgevolg een aansprakelijkheidsregeling in die geen verband houdt met de
fout.
De respectieve rechtsvorderingen die de eiseres voor de correctionele rechtbank, eensdeels, en voor de appelrechters, anderdeels, heeft ingesteld, hebben
dus niet dezelfde grondslag. De respectieve oorzaken waren in de zin van artikel
23 van het Gerechtelijk Wetboek dus niet dezelfde, hoewel het om dezelfde feiten ging, in tegenstelling tot wat het arrest impliciet oordeelt, gelet op de bewoordingen ervan: "veroorzaakt door dezelfde feiten".
De overweging van de correctionele rechtbank dat de verweerder zich terecht
op een toevallig feit of overmacht beriep, heeft dus geen gezag van gewijsde ten
aanzien van de voor de appelrechter aanhangige vordering.
Het arrest, dat er anders over beslist, met name dat er dus een definitief oordeel is geveld in een geschil dat tussen de partijen was gerezen ten gevolge van
dezelfde schade, die door dezelfde feiten was veroorzaakt en waarbij hetzelfde
dier was betrokken, dat de verweerder zich terecht op overmacht mocht beroepen
en dat, nu dit punt was berecht, de huidige vordering zo niet onontvankelijk, dan
wel ongegrond verklaard moest worden, schendt de artikelen 23 tot 27 van het
Gerechtelijk Wetboek.
De beslissing die de vordering van de eiseres verwerpt, is derhalve niet naar
recht verantwoord. Het arrest schendt bijgevolg ook artikel 1385 van het Gerechtelijk Wetboek, dat als grondslag voor de rechtsvordering van de eiseres wordt
aangevoerd, door die vordering te verwerpen wegens het vermeende gezag van
gewijsde van het vonnis dat de Correctionele Rechtbank te Doornik op 1 april
1994 heeft gewezen.
Vijfde onderdeel
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Uit het voorgaande blijkt in elk geval dat de vordering die de eiseres voor de
correctionele rechtbank ingesteld heeft, en die welke zij voor de appelrechter ingesteld heeft, helemaal niet dezelfde zijn. De grondslag van de vordering die zij
voor die rechter heeft ingesteld (artikel 1385 van het Burgerlijk Wetboek) is
geenszins onverenigbaar met de zaak die daarvóór was berecht door de correctionele rechtbank (artikelen 556, 2°, van het Strafwetboek, 1382 en 1383 van het
Burgerlijk Wetboek). De beoordeling, door de appelrechter, van verweerders
aansprakelijkheid op grond van artikel 1385 van het Burgerlijk Wetboek is, met
andere woorden, niet onverenigbaar met de zaak die de correctionele rechtbank
daarvóór berecht heeft op grond van artikel 556, 2°, van het Strafwetboek, en bijkomend op grond van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek.
De overwegingen dat dus definitief is geoordeeld dat de verweerder zich op
overmacht heeft kunnen beroepen en "dat overmacht de eigenaar van een dier (te
dezen de verweerder) dat schade heeft aangericht, immers in staat stelt zich aan
zijn aansprakelijkheid te onttrekken, zowel op grond van artikel 556, 2°, van het
Strafwetboek, als van artikel 1385 van het Burgerlijk Wetboek", verantwoorden
de beslissing om de vordering van de eiseres te verwerpen, bijgevolg niet naar
recht (schending van de artikelen 23 tot 27 van het Gerechtelijk Wetboek en van
artikel 1385 van het Burgerlijk Wetboek).
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste onderdeel
Het vonnis dat de Correctionele Rechtbank te Doornik op 1 april 1994 gewezen heeft, oordeelt, zoals het arrest erop wijst, dat de verweerder "zich terecht op
een toevallig feit of overmacht beroept".
Het arrest, dat uit die vermeldingen afleidt dat de verweerder geen persoonlijke fout heeft begaan en de inhoud van die laatste overweging opnieuw weergeeft, geeft aan de redenen van dat vonnis dus geen uitlegging die onverenigbaar
is met de bewoordingen ervan en miskent de bewijskracht van dat vonnis niet.
Voor het overige zijn de andere grieven volledig afgeleid uit die vergeefs aangevoerde miskenning van de bewijskracht van de akten.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Tweede en derde onderdeel
Artikel 556, 2°, van het Strafwetboek, dat te dezen van toepassing is, vereist
geen fout van de beklaagde opdat de overtreding bewezen zou zijn.
Deze kan zich, te zijner rechtvaardiging, echter beroepen op toeval of overmacht.
Het arrest dat oordeelt dat, onder voorbehoud van het bestaan van een andere
rechtvaardigingsgrond, artikel 556, 2°, van het Strafwetboek geschonden kan
zijn zodra het materiële feit, met name het rondzwerven van het dier, aangetoond
is, schendt die bepaling niet en beslist wettig dat de vaststelling alleen dat de verweerder geen persoonlijke fout begaan had, niet volstond om de beslissing van
de Correctionele Rechtbank te Doornik te verantwoorden.
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Die onderdelen kunnen niet worden aangenomen.
Vierde en vijfde onderdeel
Het gezag van het rechterlijk gewijsde is beperkt tot wat de rechter heeft beslist over een litigieus punt en tot wat, om reden van het geschil dat voor hem
was gebracht en waarover de partijen tegenspraak hebben kunnen voeren, de
noodzakelijke grondslag, al weze het impliciet, van zijn beslissing uitmaakt.
Wanneer een partij achtereenvolgens tegen dezelfde verweerder twee vorderingen instelt, de ene op grond van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk
Wetboek, de andere op grond van artikel 1385 van dat wetboek, dan staat het gezag van gewijsde van de rechterlijke beslissing die, op de eerste vordering, deze
vordering verwerpt op grond dat de verweerder zich terecht op een toevallig feit
of overmacht beroept, eraan in de weg dat de eiser een nieuwe vordering instelt
die gegrond is op verweerders fout die, zelfs als ze wettelijk verondersteld wordt,
wegens het bestaan van een reeds erkende grond tot ontheffing van aansprakelijkheid niet tot de veroordeling van die verweerder kan leiden.
Het middel, dat het tegendeel betoogt, faalt naar recht.
Dictum
Het Hof
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt de eiseres in de kosten.
29 januari 2007 – 3° kamer – Voorzitter en verslaggever: de h. Storck, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaat-generaal – Advocaat: mr.
De Gryse.

Nr. 53
3° KAMER - 29 januari 2007

1º NOTARIS - TESTAMENT BIJ OPENBARE AKTE - GETUIGE - HUISBEDIENDE VAN DE NOTARIS BEGRIP
2º SCHENKINGEN EN TESTAMENTEN - TESTAMENT BIJ OPENBARE AKTE - GETUIGE HUISBEDIENDE VAN DE NOTARIS - BEGRIP
1º en 2º Het verbod om als getuige van een testament bij openbare akte genomen te
worden, beperkt zich niet tot de huisbedienden met een nauwe band van afhankelijkheid
t.a.v. de notaris en tot de daarin bedoelde personen. (Art. 975, vóór de opheffing ervan bij
Wet 4 mei 1999, B.W.; Art. 10, tweede lid, Wet 25 ventôse jaar XI op het notarisambt)
(S. T. S.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.04.0606.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
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Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, dat op 16 juni 2004 is gewezen
door het Hof van Beroep te Brussel.
De eerste voorzitter heeft de zaak bij beschikking van 24 januari 2007 verwezen naar de derde kamer.
Afdelingsvoorzitter Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert volgend middel aan:
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 2, 971, 972, 973, 974 (vóór de opheffing ervan bij wet van 4 mei
1999), 975 (zoals gewijzigd bij wet van 16 december 1922 en vóór de opheffing
ervan bij wet van 4 mei 1999), 1001, 1315, 1349, 1350 en 1352, eerste lid, van
het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 9, tweede lid, 1°, a) (zoals gewijzigd bij wet van 2 februari 1983
en vóór de wijziging ervan bij wet van 4 mei 1999), 10, tweede lid (zoals gewijzigd bij de wet van 16 december 1922 en vóór de wijziging ervan bij de wet van
4 mei 1999), en 10, vierde lid (zoals gewijzigd bij de wet van 4 mei 1999), van
de wet van 25 ventôse en 5 germinal jaar XI (16 maart 1803) op het notarisambt;
- artikel 58 van de wet van 4 mei 1999 tot wijziging van de wet van 25 ventôse
jaar XI op het notarisambt;
- artikel 870 van het Gerechtelijk Wetboek;
- artikel 149 van de Grondwet.
Aangevochten beslissing
Het bestreden arrest stelt vast dat de eiser en de verweerder de twee zonen zijn
van D.S., overleden op 30 april 1990, en van E.G., overleden op 20 december
1994; dat de echtgenoten S.-G., tijdens hun leven, een pand bezaten (...) te SintGillis; dat het aandeel van D.S. in het pand (hetzij de helft), na zijn overlijden op
30 april 1990, voor een zesde is overgegaan op de eiser, voor een zesde op de
verweerder en voor een zesde op E.G., die aldus eigenares van vier zesden van
het goed is geworden; dat E.G., op 7 juli 1993, een testament bij openbare akte
heeft laten opmaken dat ze gedicteerd heeft aan notaris S., met kantoor te V.,
waarbij ze de verweerder "alles legateert wat zij wettelijk mag legateren", alsook, bij vooruitmaking, buiten erfdeel en met vrijstelling van inbreng, de volle
eigendom van het pand gelegen (...) te Sint-Gillis, of de rechten die zij daarin bezit; dat de eiser "aanvoert dat het testament nietig is krachtens de bepalingen van
de artikelen 9 tot 12 van de wet van 25 ventôse en 5 germinal jaar XI, 975 en
1001 van het Burgerlijk Wetboek, op grond dat C.K., die als getuige is opgetreden, in dienst zou staan van notaris S., die de akte verleden heeft; dat hij zich wat
dat betreft beroept op het proces-verbaal van vaststelling, dat op zijn verzoek op
17 en 20 maart 1995 door gerechtsdeurwaarder C. is opgesteld", en verklaart de
vordering van de eiser vervolgens, met bevestiging van het beroepen vonnis, ongegrond, in zoverre hij de nietigheid van het testament van 7 juli 1993 vordert;
beslist dat het aandeel van E.G. in het pand gelegen (...) te Sint-Gillis, onder
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voorbehoud van de andere rekeningen tussen partijen na afsluiting van de rekeningen van vereffening en verdeling van de erfenissen van D.S. en E.G., dit zijn
vier zesden in volle eigendom, op de verweerder overgaat "die dus eigenaar van
het pand wordt tot beloop van vijf zesden, terwijl (de eiser) eigenaar ervan is tot
beloop van een zesde"; dat (de verweerder), "bijgevolg, indien hij het onverdeeld
aandeel (van de eiser) wil terugkopen, laatstgenoemde, onder voorbehoud van de
andere rekeningen tussen de partijen na afsluiting van de rekeningen van vereffening en verdeling van de erfenissen, een zesde van de waarde van dat pand zal
moeten betalen"; "zegt dat er geen grond bestaat tot consignatie van de verkoopprijs van dat pand".
Het bestreden arrest grondt zijn beslissing op de volgende redenen:
"De voormelde bepalingen verbieden met name dat de geassocieerde notaris,
de klerken en de personeelsleden van de instrumenterende notaris bij een notariële akte als getuige optreden. De ratio legis van die bepalingen bestaat erin de getuigenis te weigeren van die personen die beroepshalve met de instrumenterende
notaris samenwerken in een sterke gezagsverhouding, die niet verenigbaar is met
de onpartijdigheid die van notariële getuigen vereist wordt. In de onderstelling
wordt dat de vaststelling van 17 en 20 maart 1995 van de gerechtsdeurwaarder
Cailliau aantoont dat C.K. in dienst van notaris S. werkte - wat tegengesproken
lijkt te worden door de brief van 3 april 1995 van laatstgenoemde -, levert (de eiser) geen enkel bewijs naar genoegen van recht van een sterke gezagsverhouding
tussen C.K. en de notaris S., zoals die bij de voormelde bepalingen verboden
wordt. Wat dat betreft verschilt de situatie van C.K. - zowel in 1993 als in 1995 van die welke bedoeld wordt bij het vonnis van 21 december 1999 van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel, waar de getuige bij de notariële akte een
klerk was wiens naam als medewerker op het briefpapier van de instrumenterende notaris voorkwam. Uit het voorgaande volgt dat (de eiser) niet aantoont dat
C.K. als een klerk of een huisbediende van de instrumenterende notaris moet
worden beschouwd in de zin van de voormelde wettelijke bepalingen, zodat zijn
getuigenis bij het authentiek testament niet aangevochten kan worden en (...) het
authentiek testament van 7 juli 1993 dus geldig is".
Grieven
(...)
Tweede onderdeel
Luidens artikel 971 van het Burgerlijk Wetboek "is een testament bij openbare
akte het testament dat voor een notaris in tegenwoordigheid van twee getuigen,
of voor twee notarissen verleden wordt". Artikel 972 van hetzelfde wetboek bepaalt: "Indien het testament voor twee notarissen wordt verleden, wordt het hun
door de erflater gedicteerd, en moet het door een van die notarissen worden geschreven zoals het gedicteerd is. Indien er slechts één notaris is, moet het eveneens door de erflater gedicteerd en door de notaris geschreven worden. In beide
gevallen moet het aan de erflater worden voorgelezen. Indien er slechts één notaris is, geschiedt de voorlezing in tegenwoordigheid van de getuigen. Van een en
ander wordt uitdrukkelijk melding gemaakt". Volgens artikel 973 van hetzelfde
wetboek "moet dit testament door de erflater getekend worden; indien hij ver-
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klaart dat hij niet kan tekenen of daartoe niet in staat is, wordt in de akte uitdrukkelijk melding gemaakt van zijn verklaring, alsook van de oorzaak die hem verhindert te tekenen". Artikel 974 van datzelfde wetboek bepaalde, vóór de opheffing ervan bij de wet van 4 mei 1999: "wanneer een testament voor slechts één
notaris verleden wordt, moet het door de getuigen worden getekend". Artikel 975
van datzelfde wetboek bepaalde, vóór de opheffing ervan bij de wet van 4 mei
1999, dat "tot getuigen van een testament bij openbare akte niet genomen kunnen
worden legatarissen, onder welke titel ook, noch hun echtgenoot, noch hun
bloedverwanten of aanverwanten tot en met inbegrip van de vierde graad, noch
de echtgenote, noch de klerken en huisbedienden van de notaris voor wie de akte
verleden wordt".
Luidens artikel 1001 van het Burgerlijk Wetboek "moeten de formaliteiten
waaraan de onderscheiden testamenten, krachtens de bepalingen van deze en van
de vorige afdeling, zijn onderworpen, in acht genomen worden op straffe van
nietigheid".
Vóór de wijziging ervan bij de wet van 4 mei 1999, bepaalde artikel 9, tweede
lid, van de wet van 16 maart 1803 op het notarisambt: "de notaris, die de akte alleen opmaakt, moet door twee meerderjarige getuigen bijgestaan worden, bekwaam om te tekenen: 1° bij het verlijden van de hierna gemelde akten: a) de
testamenten bij openbare akte." Artikel 10, tweede lid, van die wet, eveneens
vóór de wijziging ervan bij de wet van 4 mei 1999, bepaalde: "De echtgenoot,
hetzij van de notaris, hetzij van de contracterende partijen, of hun bloed- en aanverwanten in de bij artikel 8 verboden graad, hun klerken en hun dienstlieden
kunnen niet getuigen zijn. Man en vrouw kunnen niet getuigen zijn bij een en dezelfde akte". Artikel 11 van de wet op het notarisambt, vóór de wijziging ervan
bij de wet van 4 mei 1999, bepaalde dat de notariële getuigen de naam, de staat
en de woonplaats van de partijen bevestigen. Artikel 12, eveneens vóór de wijziging ervan bij de wet van 4 mei 1999, bepaalde dat in de akte melding moest
worden gemaakt van de namen, voornamen, hoedanigheid en woonplaats van de
partijen en van de attesterende of notariële getuigen.
Uit de voormelde wetsbepalingen, zoals ze op 7 juli 1993, datum van het testament, van toepassing waren, blijkt dat de getuigen die bijstand verlenen aan de
notaris die een testament bij openbare akte alleen opmaakt en het testament ondertekenen, onafhankelijk van de notaris moeten zijn om daadwerkelijk te kunnen nagaan of erover te waken dat de bij de artikelen 972, 973 en 974 van dat
wetboek bepaalde formaliteiten voor het verlijden van het in artikel 971 bedoelde
testament bij openbare akte, met name het dicteren van het testament door de erflater aan de notaris die het schrijft, de voorlezing van het testament aan de erflater en de ondertekening van de erflater of de vermelding van de oorzaak die hem
verhindert te tekenen, zijn nageleefd, teneinde te waarborgen dat de erflater zijn
wil vrij heeft geuit. Door de echtgenote, de huisdienaars en de klerken van de instrumenterende notaris te verbieden bij het verlijden van het testament bij openbare akte getuige te zijn, hebben de artikelen 975 van het Burgerlijk Wetboek en
10, tweede lid, van de wet op het notarisambt tot doel de onafhankelijkheid, ten
aanzien van de notaris, te waarborgen van de getuigen die in een geschil over de
geldigheid van het testament gehoord kunnen worden.
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Aangezien de betekenis van het woord "huisdienaar" in beide voormelde wetsbepalingen niet verder verduidelijkt worden, moet dat woord in de gebruikelijke
betekenis begrepen worden, namelijk een persoon die een ander dient, jegens wie
hij plichten heeft en aldus in zijn dienst werkt, zonder dat er daarom een sterke
gezagsverhouding of verhouding van ondergeschiktheid vereist is. Door in de
voormelde bepalingen de echtgenote, de huisbedienden en de klerken van de instrumenterende notaris de mogelijkheid te ontzeggen de notaris bij het verlijden
van een testament bij openbare akte als getuige bij te staan, heeft de wetgever geoordeeld dat die personen niet de vereiste onafhankelijkheid bezaten om rechtsgeldig de aan de getuigen toevertrouwde opdracht te vervullen, die erin bestaat
na te gaan of de notaris de formaliteiten, bepaald bij de artikelen 972, 973 en 974
van het Burgerlijk Wetboek, wel heeft nageleefd.
Te dezen ontkent het bestreden arrest niet dat de vaststelling die op 17 en 20
maart 1995 is opgemaakt door gerechtsdeurwaarder Cailliau, kan aantonen dat
C.K. "in dienst van notaris S." stond, zelfs al "lijkt" de brief van de notaris van
30 april 1995 dat tegen te spreken. Het bestreden arrest beslist dat het testament,
verleden in het bijzijn van C.K., die als getuige is opgetreden, evenwel niet nietig
is, op grond dat de eiser "levert geen enkel bewijs naar genoegen van recht van
een sterke gezagsverhouding tussen C.K. en de notaris S., zoals die bij de voormelde bepalingen verboden wordt", met name door de artikelen 9 tot 12 van de
wet van 25 ventôse en 5 germinal jaar XI, 975 en 1001 van het Burgerlijk Wetboek, en dat de eiser "niet aantoont dat C.K. als (...) een huisbediende van de instrumenterende notaris moet worden beschouwd in de zin van de voormelde wettelijke bepalingen".
Het bestreden arrest beperkt het begrip "huisdienaar" van de instrumenterende
notaris tot de personen die met "een sterke gezagsverhouding" in dienst van de
notaris staan en voegt aldus aan de wet een gegeven toe dat er niet in voorkomt,
miskent het begrip huisdienaar bedoeld in de artikelen 975 van het Burgerlijk
Wetboek en 10, tweede lid, van de wet op het notarisambt en schendt bijgevolg
de voormelde wetsbepalingen. Het bestreden arrest, dat derhalve weigert het litigieuze testament nietig te verklaren op grond dat niet is aangetoond dat er tussen
C.K. en de notaris een verboden sterke gezagsverhouding bestond, schendt daarenboven de artikelen 971 tot 975 van het Burgerlijk Wetboek, in zoverre die artikelen de "huisdienaars" van de notaris verbieden om, door middel van hun handtekening, te getuigen dat de formaliteiten voor het verlijden van het testament bij
openbare akte zijn nageleefd, alsook artikel 1001 van datzelfde wetboek, dat het
testament bij openbare akte nietig verklaart in geval van niet-naleving van de bij
de voormelde bepalingen voorgeschreven formaliteiten.
(...)
III. BESLISSING VAN HET HOF
Tweede onderdeel
Naar luid van artikel 975 van het Burgerlijk Wetboek, vóór de opheffing ervan
bij de wet van 4 mei 1999, kunnen niet tot getuigen van een testament bij openbare akte genomen worden, legatarissen, onder welke titel ook, noch hun echtgenoot, noch hun bloedverwanten of aanverwanten tot en met inbegrip van de vier-
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de graad, noch de echtgenote, noch de klerken en huisbedienden van de notaris
voor wie de akte verleden wordt.
Artikel 10, tweede lid, van de wet 25 ventôse jaar XI op het notarisambt, zoals
het te dezen van toepassing is, bepaalt dat de echtgenoot, hetzij van de notaris,
hetzij van de contracterende partijen, of hun bloed- en aanverwanten in de bij artikel 8 verboden graad, hun klerken en hun dienstlieden niet getuige kunnen zijn.
Die bepalingen beperken het daarin opgelegde verbod niet tot de huisbedienden met een sterke gezagsverhouding jegens de notaris en de andere daarin bedoelde personen.
Het arrest dat niet uitsluit dat de getuige K. in dienst van de instrumenterende
notaris stond en hem de hoedanigheid van huisbediende weigert, op grond dat
niet is aangetoond dat "er tussen C.K. en de notaris een sterke gezagsverhouding
bestond", verantwoordt zijn beslissing niet naar recht.
Het onderdeel is in die mate gegrond.
Andere grieven
Er bestaat geen grond tot onderzoek van de andere onderdelen van het middel,
die niet tot een ruimere cassatie kunnen leiden.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het uitspraak doet over de nietigheid
van het testament van 7 juli 1993, de rechten van de partijen op het pand, de consignatie van de verkoopprijs en de kosten;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest;
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
over;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Luik.
29 januari 2007 – 3° kamer – Voorzitter en verslaggever: de h. Storck, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaat-generaal – Advocaten: mrs.
Mahieu en Nelissen Grade.

Nr. 54
2° KAMER - 30 januari 2007

1º GERECHTSKOSTEN — STRAFZAKEN — PROCEDURE VOOR DE
FEITENRECHTER - BURGERLIJKE PARTIJ DIE IN HET ONGELIJK WORDT GESTELD RECHTSTREEKSE DAGVAARDING DOOR DE BURGERLIJKE PARTIJ OF OPENING VAN EEN GERECHTELIJK
ONDERZOEK TENGEVOLGE VAN HAAR OPTREDEN - VEROORDELING IN DE KOSTEN - VERPLICHTING
VAN DE RECHTER - DRAAGWIJDTE
2º BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - BURGERLIJKE PARTIJ - RECHTSTREEKSE
DAGVAARDING DOOR DE BURGERLIJKE PARTIJ OF OPENING VAN EEN GERECHTELIJK ONDERZOEK
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- BURGERLIJKE PARTIJ DIE IN HET ONGELIJK WORDT GESTELD VEROORDELING IN DE KOSTEN - VERPLICHTING VAN DE RECHTER - DRAAGWIJDTE
TENGEVOLGE VAN HAAR OPTREDEN

1º en 2º Krachtens artikel 162, tweede lid, Wetboek van Strafvordering, is de rechter in
strafzaken, zonder dat enige partij daartoe moet hebben geconcludeerd, ambtshalve
verplicht de burgerlijke partij die in het ongelijk wordt gesteld, te veroordelen in alle
kosten door de Staat en door de beklaagde gemaakt, wanneer zij het initiatief tot de
rechtstreekse dagvaarding heeft genomen of wanneer een gerechtelijk onderzoek is
geopend ten gevolge van haar optreden als burgerlijke partij1.
(KONINKLIJKE HARMONIE "DE DRIJ KONINGEN" vzw T. R.)

(A.R. P.06.1371.N)

30 januari 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Goethals – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-generaal –
Advocaat: mr. C. Van Acker, Antwerpen.

Nr. 55
2° KAMER - 30 januari 2007

1º HOF VAN ASSISEN — BEHANDELING TER ZITTING EN
TUSSENARRESTEN. VERKLARING VAN DE JURY - VERKLARING VAN DE JURY ARTIKEL 342 SV. - DRAAGWIJDTE
2º REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — OP CONCLUSIE —
STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN ACCIJNZEN
INBEGREPEN) - HOF VAN ASSISEN - VERKLARING VAN DE JURY - ARTIKEL 342 SV. DRAAGWIJDTE
3º HOF VAN ASSISEN — EINDARREST - VEROORDELEND ARREST OP DE
STRAFVORDERING - MOTIVERING
4º REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — OP CONCLUSIE —
STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN ACCIJNZEN
INBEGREPEN) - HOF VAN ASSISEN - EINDARREST - VEROORDELEND ARREST OP DE
STRAFVORDERING - MOTIVERING
5º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - RECHT OP EEN EERLIJK PROCES - HOF VAN ASSISEN VERKLARING VAN DE JURY - GEEN MOTIVERINGSPLICHT - GEVOLG
6º RECHTEN VAN DE MENS — INTERNATIONAAL VERDRAG
BURGERRECHTEN EN POLITIEKE RECHTEN - ARTIKEL 14.1 - RECHT OP EEN
EERLIJK PROCES - HOF VAN ASSISEN - VERKLARING VAN DE JURY - GEEN MOTIVERINGSPLICHT GEVOLG
7º HOF VAN ASSISEN — BEHANDELING TER ZITTING EN
TUSSENARRESTEN. VERKLARING VAN DE JURY - VERKLARING VAN DE JURY GEEN MOTIVERINGSPLICHT - EERLIJK PROCES
1 Zie Cass. 26 sept. 2001, A.R. P.01.1043.F, nr. 500; Cass. 28 juni 2006, A.R. P.05.0297.F, nr.360.
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8º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - RECHT OP EEN EERLIJK PROCES - RECHTSPLEGING VOOR HET
HOF VAN ASSISEN - BEGRIP
9º RECHT VAN VERDEDIGING — STRAFZAKEN - RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
VAN ASSISEN - BEGRIP
10º HOF VAN ASSISEN — ALGEMEEN - WIJZE WAAROP DE RECHTSPLEGING GEREGELD
IS - GEVOLG
11º HOF VAN ASSISEN — BEHANDELING TER ZITTING EN
TUSSENARRESTEN. VERKLARING VAN DE JURY - VERKLARING VAN DE JURY EENPARIG OORDEEL VAN DE RECHTERS DAT DE GEZWORENEN ZICH IN DE ZAAK ZELF HEBBEN
VERGIST - ARTIKEL 352, SV. - DRAAGWIJDTE
12º PREJUDICIEEL GESCHIL - ARBITRAGEHOF - VERPLICHTING VOOR HET HOF - GRENZEN
- VRAAG BEDOELD IN ARTIKEL 26, §1 BIJZONDERE WET ARBITRAGEHOF
13º GRONDWETTELIJK HOF - HOF VAN CASSATIE - PREJUDICIËLE VRAAG - VERPLICHTING
VOOR HET HOF - GRENZEN - VRAAG BEDOELD IN ARTIKEL 26, §1 BIJZONDERE WET
ARBITRAGEHOF
14º PREJUDICIEEL GESCHIL - ARBITRAGEHOF - VERPLICHTING VOOR HET HOF - GRENZEN
- PREJUDICIËLE VRAAG - VRAAG DIE VERSCHILLENDE PROCEDURES MET ELKAAR VERGELIJKT ONDERSCHEID TUSSEN PERSONEN IN DEZELFDE HOEDANIGHEID MAAR IN VERSCHILLENDE
RECHTSTOESTANDEN - GEVOLG
15º GRONDWETTELIJK HOF - HOF VAN CASSATIE - VERPLICHTING VOOR HET HOF GRENZEN - PREJUDICIËLE VRAAG - VRAAG DIE VERSCHILLENDE PROCEDURES MET ELKAAR
VERGELIJKT - ONDERSCHEID TUSSEN PERSONEN IN DEZELFDE HOEDANIGHEID MAAR IN
VERSCHILLENDE RECHTSTOESTANDEN - GEVOLG
16º HOF VAN ASSISEN — BEHANDELING TER ZITTING EN
TUSSENARRESTEN. VERKLARING VAN DE JURY - VERKLARING VAN DE JURY WIJZE WAAROP DE GEZWORENEN HUN OVERTUIGING MOETEN VORMEN
17º HOF VAN ASSISEN — BEHANDELING TER ZITTING EN
TUSSENARRESTEN. VERKLARING VAN DE JURY - BEHANDELING TER ZITTING AKTE VAN BESCHULDIGING - UITLEGGING DOOR HET OPENBAAR MINISTERIE VAN FEITELIJKE
GEGEVENS - GEVOLG
1º en 2º Overeenkomstig artikel 342 Wetboek van Strafvordering moeten de gezworenen
geen rekenschap geven van de middelen waardoor zij tot hun overtuiging zijn gekomen,
moeten zij geen bijzondere regels in acht nemen om uit te maken of een bewijs volkomen
en genoegzaam is en welk hun oordeel is over de tegen de beschuldigde aangevoerde
bewijzen en zijn middelen van verdediging, en dienen zij ten slotte hun beslissing over de
schuld niet te motiveren.
3º en 4º Het veroordelend arrest van het hof van assisen is, ook wat de schuld betreft,
regelmatig met redenen omkleedt wanneer het de vaststelling bevat dat de jury
bevestigend heeft geantwoord op de vragen over de ten laste gelegde misdrijven die in
de bewoordingen van de wet zijn omschreven en waarvan alle bestanddelen zijn
aangegeven1.
5º, 6º en 7º De enkele omstandigheid dat de gezworenen voor het hof van assisen niet
verplicht zijn hun beslissing over de schuld te motiveren, levert geen miskenning op van
1 Cass. 31 mei 1995, A.R. P.95.0345.F, nr. 268.
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de artikelen 6.1 E.V.R.M. en 14.1 I.V.B.P.R.; deze bepalingen houden voor de
gezworenen geen enkele verplichting in hun overtuiging te motiveren2.
8º en 9º Het recht op een eerlijk proces en het recht van verdediging zijn gewaarborgd
wanneer de beschuldigde tijdens de procedure voor het hof van assisen de mogelijkheid
heeft al zijn verweermiddelen te laten gelden; het feit dat de gezworenen niet verplicht
zijn te antwoorden op de door de beschuldigde neergelegde conclusie over de
schuldvraag doet daaraan niet af en houdt geen gevaar voor willekeur in, aangezien de
samenstelling van de jury en de procedure voor het hof van assisen, die niet
vergelijkbaar is met deze voor de correctionele rechtbank of voor de politierechtbank, de
nodige waarborgen tegen willekeur bieden3.
10º De procedure voor het hof van assisen, zoals deze geregeld wordt door, onder meer,
de artikelen 214, 294, 312bis, 313 en 377 en volgende, Wetboek van Strafvordering,
houdt in dat de beschuldigde een gemotiveerde uitspraak kan krijgen over de wettigheid
en de regelmatigheid van het bewijs en voldoende kan weten welke bewijzen of verweer
de jury overtuigend heeft geacht en welke niet.
11º Artikel 352 Wetboek van Strafvordering, dat bepaalt dat indien de rechters, buiten het
geval van artikel 118 van de wet van 18 juni 1869 op de rechterlijke organisatie, éénparig
overtuigd zijn dat de gezworenen, al hebben zij de vormen in acht genomen, zich in de
zaak zelf hebben vergist, het hof van assisen verklaart dat het vonnis uitgesteld is en de
zaak naar een volgende zitting verwijst om te worden onderworpen aan een nieuwe jury,
waarvan geen van de gezworenen deel mag uitmaken, houdt niet in dat de rechters
moeten motiveren waarom zij oordelen dat de gezworenen zich over de schuldvraag niet
hebben vergist.
12º en 13º De bestaanbaarheid van een wet met artikel 149 Grondwet en de artikelen 6.1
E.V.R.M. en 14.1 I.V.B.P.R. kan geen aanleiding geven tot het stellen van een
prejudiciële vraag aan het Arbitragehof; deze bepalingen maken immers geen deel uit
van de bepalingen vermeld in artikel 26, §1, Bijzondere Wet Arbitragehof.
14º en 15º Er is geen aanleiding om een prejudiciële vraag te stellen aan het Arbitragehof
wanneer de vraag verschillende procedures vergelijkt en dus geen onderscheid betreft
tussen personen of partijen die zich in eenzelfde rechtstoestand bevinden, maar wel
tussen personen in dezelfde hoedanigheid die zich in verschillende rechtstoestanden
bevinden die zonder onderscheid voor alle partijen gelden4. (Artt. 10 en 11, Gw. 1994;
Art. 26, Bijzondere Wet Arbitragehof)
16º Artikel 342 Wetboek van Strafvordering legt de gezworenen geen bijzondere regels op
voor het vormen van hun overtuiging, maar legt hen op na te gaan welke indruk de tegen
de beschuldigde aangevoerde bewijzen en middelen van verweer op hen hebben
gemaakt; hieruit volgt dat de gezworenen hun innerlijke overtuiging vormen op grond van
alle gegevens van de zaak, dit is na afweging van de bewijswaarde van de verschillende
tijdens het geding voorgebrachte elementen.
17º In zijn akte van beschuldiging mag het openbaar ministerie aan de feitelijke gegevens
die hij vermeldt de uitlegging geven die hij juist en gepast acht; die uitlegging, die de
verdediging kan aanvechten en die de jury vrij beoordeelt, heeft geen incidentie op de
regelmatigheid van de bewijsvoering5.
(D. T. V. e.a.)

2 Cass. 1 feb. 1995, A.R. P.94.1545.F, nr. 62; Cass. 31 mei 1995, A.R. P.95.0345.F, nr. 268; Cass. 16
juni 2004, A.R. P.04.0281.F, nr. 333.
3 Cass. 1 feb. 1995, A.R. P.94.1545.F, nr. 62; Cass. 31 mei 1995, A.R. P.95.0345.F, nr. 268.
4 Zie Cass. 8 sept. 1998, A.R. P.98.1060.N, nr. 393; Cass. 19 mei 2004, A.R. P.04.0548.F, nr. 268.
5 Zie Cass. 1 dec. 1993, A.R. P.93.1381.F, nr. 496.
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ARREST

(A.R. P.06.1390.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het Hof van Assisen van de
Provincie Vlaams Brabant van 26 september 2006.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, vier middelen aan.
Raadsheer Paul Maffei heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
1. Overeenkomstig artikel 342 Wetboek van Strafvordering moeten de gezworenen geen rekenschap geven van de middelen waardoor zij tot hun overtuiging
zijn gekomen, moeten zij geen bijzondere regels in acht nemen om uit te maken
of een bewijs volkomen en genoegzaam is en welk hun oordeel is over de tegen
de beschuldigde aangevoerde bewijzen en zijn middelen van verdediging, en dienen zij ten slotte hun beslissing over de schuld niet te motiveren.
2. Het veroordelend arrest van het hof van assisen is, ook wat de schuld betreft, regelmatig met redenen omkleed wanneer het, zoals hier, de vaststelling bevat dat de jury bevestigend heeft geantwoord op de vragen over de ten laste gelegde misdrijven die in de bewoordingen van de wet zijn omschreven en waarvan alle bestanddelen zijn aangegeven.
In zoverre het schending van artikel 149 Grondwet aanvoert, faalt het middel
naar recht.
3. De enkele omstandigheid dat de gezworenen voor het hof van assisen niet
verplicht zijn hun beslissing over de schuld te motiveren, levert geen miskenning
op van de artikelen 6.1 EVRM en 14.1 IVBPR. Deze bepalingen houden voor de
gezworenen geen enkele verplichting in hun overtuiging te motiveren.
Het recht op een eerlijk proces en het recht van verdediging zijn gewaarborgd
wanneer de beschuldigde, zoals hier, tijdens de procedure voor het hof van assisen de mogelijkheid heeft al zijn verweermiddelen te laten gelden. Het feit dat de
gezworenen, anders dan de correctionele of de politierechtbank, niet verplicht
zijn te antwoorden op de door de beschuldigde neergelegde conclusie over de
schuldvraag doet daaraan niet af en houdt geen gevaar voor willekeur in. De samenstelling van de jury en de procedure voor het hof van assisen die niet vergelijkbaar is met deze voor de correctionele of de politierechtbank, bieden immers
de nodige waarborgen tegen willekeur.
4. Zo verplicht artikel 241 Wetboek van Strafvordering de procureur-generaal
een akte van beschuldigingstelling op te stellen die beschrijft:
1° de aard van het misdrijf dat aan de beschuldiging ten grondslag ligt;
2° het feit en alle omstandigheden die de straf kunnen verzwaren of verminderen.
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Artikel 294 Wetboek van Strafvordering bepaalt dat de akte van beschuldiging
aan de beschuldigde moet worden betekend samen met de dagvaarding om voor
het hof van assisen te verschijnen.
Overeenkomstig artikel 312bis Wetboek van Strafvordering dienen de partijen
onmiddellijk na de eedaflegging van de jury en voor de aanvang van de verdere
rechtspleging de middelen bedoeld in artikel 235bis Wetboek van Strafvordering
die zij aan de feitenrechter kunnen onderwerpen, bij conclusie omschrijven. Het
hof van assisen moet daarover onmiddellijk uitspraak doen. Tegen dit arrest kan
cassatieberoep worden ingesteld samen [met] het cassatieberoep tegen het
eindarrest.
Overeenkomstig artikel 313 Wetboek van Strafvordering moet onmiddellijk
daarna onder meer de procureur-generaal de akte van beschuldiging voorlezen en
de raadsman de akte van verdediging. De verdere procedure voor het hof van assisen verloopt geheel anders dan voor de correctionele en politierechtbank. Ze
kenmerkt zich door onmiddellijkheid van het mondeling voorstellen en bediscussiëren van het bewijs en huldigt een maximaal recht op tegenspraak en verdediging.
Overeenkomstig artikel [337] en volgende Wetboek van Strafvordering
spreekt ten slotte de jury zich uit over de schuld aan de hand van precieze vragen
die uit de vele akte van beschuldiging volgen en eventuele vragen over een of
meer verzwarende omstandigheden of over een door de beschuldigde aangevoerde grond van verschoning.
Deze procedure voor het hof van assisen houdt in dat de beschuldigde een gemotiveerde uitspraak kan krijgen over de wettigheid en de regelmatigheid van
het bewijs en voldoende kan weten welke bewijzen of verweer de jury overtuigd
heeft geacht en welke niet.
5. Artikel 352 Wetboek van Strafvordering bepaalt dat indien de rechters, buiten het geval van artikel 118 van de wet van 18 juni 1869 op de rechterlijke organisatie, éénparig overtuigd zijn dat de gezworenen, al hebben zij de vormen in
acht genomen, zich in de zaak zelf hebben vergist, het hof van assisen verklaart
dat het vonnis uitgesteld is en de zaak naar een volgende zitting verwijst om te
worden onderworpen aan een nieuwe jury waarvan geen van de gezworenen deel
mag uitmaken.
Die bepaling houdt niet in dat de rechters moeten motiveren waarom zij oordelen dat de gezworenen zich over de schuldvraag niet hebben vergist.
Het middel faalt in zoverre evenzeer naar recht.
6. De eiser verzoekt de volgende vraag te stellen aan het Arbitragehof:
"Schendt artikel 342 Wetboek van Strafvordering de artikelen 10 en 11 van de
gecoördineerde Grondwet, in samenlezing met de artikelen 149 van de gecoördineerde Grondwet en de artikelen 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) en 14.1 van het
Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten (gesloten op 19
december 1966 en goedgekeurd bij wet van 15 mei 1981), in zoverre uit deze bepalingen moet worden afgeleid dat de beschuldigde die beoordeeld wordt door
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het hof van assisen, niet het recht heeft op een gemotiveerde beslissing nopens
de schuldvraag en dienaangaande ook door het neerleggen van conclusies geen
gemotiveerde beslissing over de schuldvraag kan uitlokken, terwijl de beklaagde
die beoordeeld wordt voor de gewone strafrechtbanken (politierechtbank, correctionele rechtbank, hof van beroep), wèl recht heeft op een gemotiveerde beslissing nopens de schuldvraag en in dit verband dan ook door het neerleggen van
conclusies, houdende verweermiddelen, desgewenst een nader gemotiveerde beslissing van de strafrechter kan uitlokken".
De bestaanbaarheid van een wet met artikel 149 Grondwet en de artikelen 6.1
EVRM en 14.1 IVBPR geeft geen aanleiding tot het stellen van een prejudiciële
vraag aan het Arbitragehof. Deze bepalingen maken immers geen deel uit van de
bepalingen vermeld in artikel 26, §1, Bijzondere Wet Arbitragehof.
Voor het overige blijkt uit het hiervoor beschreven onderscheid tussen de procedure voor het hof van assisen en deze voor de correctionele of de politierechtbank dat de voorgestelde vraag niet een onderscheid betreft tussen personen of
partijen die zich in eenzelfde rechtstoestand bevinden maar wel tussen personen
in dezelfde hoedanigheid die zich in verschillende rechtstoestanden bevinden die
zonder onderscheid voor alle partijen gelden.
Er is geen aanleiding de voorgestelde vraag te stellen.
Tweede middel
7. Artikel 342 Wetboek van Strafvordering legt de gezworenen geen bijzondere regels op voor het vormen van hun overtuiging. Het legt hen op na te gaan
welke indruk de tegen de beschuldigde aangevoerde bewijzen en middelen van
verweer op hen hebben gemaakt.
Hieruit volgt dat de gezworenen hun innerlijke overtuiging vormen op grond
van alle gegevens van de zaak, dit is na afweging van de bewijswaarde van de
verschillende tijdens het geding voorgebrachte elementen.
Het middel dat aanvoert dat de innerlijke overtuiging van de gezworenen dergelijke afweging niet inhoudt, faalt naar recht.
Derde middel
8. Het middel, in zoverre het ervan uitgaat dat het verhoor van de getuige G. C.
voor de eiser belastend was, verplicht het Hof tot een onderzoek van feiten waarvoor het niet bevoegd is.
In zoverre is het middel niet ontvankelijk.
9. In zijn akte van beschuldiging mag het openbaar ministerie aan de feitelijke
gegevens die hij vermeldt, zoals de weigering van de beschuldigde zich te onderwerpen aan een polygraaftest, de uitlegging geven die hij juist en gepast acht.
Die uitlegging die de verdediging kan aanvechten en de jury vrij beoordeelt,
heeft geen incidentie op de regelmatigheid van de bewijsvoering.
Het middel faalt in zoverre naar recht.
(...)
Ambtshalve onderzoek
11. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen

Nr. 55 - 30.1.07

HOF VAN CASSATIE

249

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 januari 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Maffei – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-generaal –
Advocaat: mr. Geinger.

Nr. 56
2° KAMER - 30 januari 2007

SLAGEN EN VERWONDINGEN. DODEN — OPZETTELIJK TOEBRENGEN
VAN VERWONDINGEN EN OPZETTELIJK DODEN - SLAGEN DIE GEEN
VERWONDINGEN VEROORZAKEN - GEVOLG
Het toebrengen van slagen hoeft geen verwondingen tot gevolg te hebben, zodat ook
wanneer er geen letsels of verwondingen zijn, een veroordeling wegens opzettelijke
slagen kan worden uitgesproken1. (Artt. 392 en 398, eerste lid, Sw.)
(S. T. K.)

ARREST

(A.R. P.06.1417.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te Gent,
correctionele kamer, van 26 september 2006.
De eiser voert in een verzoekschrift die aan dit arrest is gehecht, een middel
aan.
Raadsheer Ghislain Dhaeyer heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1. De eiser wordt vervolgd wegens het opzettelijk toebrengen van slagen of
verwondingen.
In zoverre het middel ervan uitgaat dat de eiser wordt vervolgd wegens het opzettelijk toebrengen van slagen "en" verwondingen, mist het feitelijke grondslag.
2. Het toebrengen van slagen hoeft geen verwondingen tot gevolg te hebben.
In zoverre het middel ervan uitgaat dat wanneer er geen letsels of verwondingen zijn, er geen veroordeling kan worden uitgesproken wegens opzettelijke sla1 Zie Cass. 7 jan. 1957, A.C., 1957, 305.
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gen, faalt het naar recht.
3. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt niet dat de eiser
voor de appelrechters heeft aangevoerd dat er geen sprake was van verwondingen bij de verweerder.
In zoverre het middel een gebrek aan antwoord aanvoert, mist het feitelijke
grondslag.
4. Aangezien de appelrechters hun beslissing op de strafvervolging naar recht
verantwoorden, konden zij oordelen over de daarop gesteunde burgerlijke rechtsvordering.
In zoverre het middel aanvoert dat de eiser niet kon worden veroordeeld tot het
vergoeden van de verweerder, kan het niet worden aangenomen.
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.
30 januari 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Dhaeyer – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-generaal –
Advocaat: mr. A. De Roeck, Gent.

Nr. 57
2° KAMER - 30 januari 2007

1º WEGVERKEER — WEGVERKEERSWET — WETSBEPALINGEN —
ARTIKEL 42 - VERVAL VAN HET RECHT TOT STUREN WEGENS LICHAMELIJKE ONGESCHIKTHEID HOUDER VAN EEN RIJBEWIJS - OVERTREDING VAN DE POLITIE OVER HET WEGVERKEER OF
VERKEERSONGEVAL AAN ZIJN PERSOONLIJK TOEDOEN TE WIJTEN - VEROORDELING - VASTSTELLING
VAN HET BESTAAN VAN ALCOHOLVERSLAVING - GEVOLG
2º WEGVERKEER — WEGVERKEERSWET — WETSBEPALINGEN —
ARTIKEL 42 - VERVAL VAN HET RECHT TOT STUREN WEGENS LICHAMELIJKE ONGESCHIKTHEID AARD VAN DEZE MAATREGEL
1º en 2º Uit de artikelen 42 Wegverkeerswet en N6, 1.1° en 2.2, van de bijlagen aan het
koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs, volgt dat de houder van
een rijbewijs die aan alcohol verslaafd is, lijdt aan een lichamelijke ongeschiktheid als
bedoeld in artikel 42 Wegverkeerswet; wanneer naar aanleiding van een veroordeling
wegens overtreding van de politie over het wegverkeer of wegens een verkeersongeval
te wijten aan het persoonlijke toedoen van de dader, de rechter vaststelt dat de
schuldige, houder van een rijbewijs, lijdt aan alcoholverslaving, moet hij, naast de
uitgesproken straf, het in die wetsbepaling bedoelde verval, dat een veiligheidsmaatregel
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is, uitspreken1 2.
(PROCUREUR DES KONINGS TE IEPER T. C.)

ARREST

(A.R. P.06.1496.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de Correctionele Rechtbank te Ieper van 19 oktober 2006.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee middelen aan.
Raadsheer Paul Maffei heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
(...)
2. Artikel 42 Wegverkeerwet bepaalt: "Verval van het recht tot sturen moet
uitgesproken worden wanneer, naar aanleiding van een veroordeling wegens
overtreding van de politie over het wegverkeer of wegens een verkeersongeval te
wijten aan het persoonlijk toedoen van de dader, de schuldige lichamelijk ongeschikt wordt bevonden tot het besturen van een motorvoertuig; in dat geval
wordt het verval uitgesproken hetzij voorgoed, hetzij voor een termijn gelijk aan
de waarschijnlijke duur van de ongeschiktheid al naargelang deze blijvend of
voorlopig blijkt te zijn".
Dit verval is een veiligheidsmaatregel die naast de uitgesproken straf moet
worden uitgesproken.
3. Artikel N6 van de bijlagen aan het Koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs, bepaalt de minimumnormen en attesten inzake lichamelijke en geestelijke geschiktheid voor het besturen van een motorvoertuig. Die bijlage beschrijft de functionele stoornissen en aandoeningen die de uitsluiting tot
gevolg hebben, en de geneeskundige normen waaraan de kandidaat voor een rijbewijs, een voorlopig rijbewijs of een leervergunning en de houder van een rijbe1 Cass. 12 juni 1979, A.R. 5473, A.C., 1978(79), 1213; Cass. 24 okt. 1984, A.R. 3725, nr. 141.
2 Als de vastgestelde nietigheid, die tot cassatie aanleiding geeft, uitsluitend betrekking heeft op een
bijkomende straf of maatregel (zie voetnoot 1) dan wordt de omvang van de cassatie, in de regel,
beperkt tot die bijkomende straf of maatregel (Cass. 24 okt. 1984, A.R. 3725, nr. 141; DECLERCQ, R.,
Beginselen van Strafrechtspleging, 3de Ed. 2003, p. 1249, nr. 2899). In het geval waarop het
geannoteerde arrest betrekking heeft, zou de strikte toepassing van deze regel geleid hebben tot een
situatie waarin het Hof niet anders kon dan het bestreden vonnis te vernietigen in zoverre het geen
uitspraak deed over het in artikel 42 Wegverkeerswet bepaalde verval wegens lichamelijke
ongeschiktheid. Een dergelijke beslissing zou onvermijdelijk tot gevolg hebben dat de
verwijzingsrechter alsnog een dergelijk verval zou hebben dienen uit te spreken. Door de omvang
van de cassatie uit te breiden tot de gehele straf (maar met behoud van de schuldigverklaring), laat
het Hof thans aan de verwijzingsrechter de mogelijkheid om, desgevallend, de eerder uitgesproken
straf te behouden, maar de motivering van de straf aan te passen: de door het Hof aangenomen
onwettigheid ligt immers niet bij de uitgesproken straf zelf, maar wel bij de motivering van de
strafmaat.
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wijs moeten voldoen.
Punt 2.2 van dat artikel bepaalt dat "de kandidaat die aan de alcohol verslaafd
is of zich niet kan onthouden van alcoholgebruik wanneer hij een motorvoertuig
bestuurt, (...) niet rijgeschikt (is)".
Overeenkomstig punt 1.1° van hetzelfde artikel voor de toepassing van deze
bijlage wordt onder "kandidaat" verstaan onder meer "(...) de houder van een rijbewijs van wie de lichamelijke of geestelijke toestand niet meer in overeenstemming is met de in deze bijlagen vermelde minimumnormen".
4. Uit deze bepalingen volgt dat de houder van een rijbewijs die aan alcohol
verslaafd is, lijdt aan een lichamelijke ongeschiktheid als bedoeld in artikel 42
Wegverkeerwet. Wanneer naar aanleiding van een veroordeling wegens overtreding van de politie over het wegverkeer of wegens een verkeersongeval te wijten
aan het persoonlijke toedoen van de dader, de rechter vaststelt dat de schuldige,
houder van een rijbewijs, lijdt aan alcoholverslaving, moet hij het in die wetsbepaling bedoelde verval uitspreken.
5. Het bestreden vonnis veroordeelt de verweerder tot straf wegens overtreding
van artikel 34, §2, 1°, Wegverkeerwet. Om de strafmaat te bepalen oordeelt het
vonnis dat de bewezen verklaarde feiten kaderen in een verslavingsprobleem met
betrekking tot zijn alcoholgebruik. Aldus stelt het bestreden vonnis vast dat de
verweerder lichamelijk ongeschikt is om een motorvoertuig te besturen als bedoeld in artikel 42 Wegverkeerwet en dienden de appelrechters bijgevolg het in
die wetsbepaling bedoelde verval wegens lichamelijke ongeschiktheid uit te
spreken.
Het bestreden vonnis spreekt, naast de opgelegde straf, dit verval niet uit en is
derhalve niet naar recht verantwoord.
Het middel is gegrond.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
6. In zoverre het bestreden vonnis uitspraak doet over de schuld, zijn de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht genomen en is de beslissing overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het uitspraak doet over de straf en
de bijdragen.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde vonnis.
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
Laat de kosten ten laste van de Staat.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de Correctionele Rechtbank te Veurne,
zitting houdende in hoger beroep.
30 januari 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
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ver: de h. Maffei – Andersluidende conclusie3 van de h. Duinslaeger, advocaat-generaal.

Nr. 58
2° KAMER - 31 januari 2007

1º WEGVERKEER — WEGVERKEERSREGLEMENT VAN 01-12-1975 —
REGLEMENTSBEPALINGEN — ARTIKEL 2 — ARTIKEL 2.47 - OPENBARE WEG BEGRIP
2º WEGVERKEER — WEGVERKEERSREGLEMENT VAN 01-12-1975 —
REGLEMENTSBEPALINGEN — ARTIKEL 2 — ARTIKEL 2.47 - OPENBARE WEG PLAATSELIJKE BEDIENING
1º Het gebruik door voertuigen van iedere voor het verkeer van het publiek in het algemeen
openstaande weg, zelfs als de bedding ervan privé-eigendom is, wordt geregeld door het
Wegverkeersreglement1.
2º Een plaatselijke bediening is een openbare weg. (Art. 2, §47, Wegverkeersreglement
1975)
(J.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.06.1178.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, dat op 22 juni 2006 door de
Correctionele Rechtbank te Brussel in hoger beroep is gewezen.
De eiser voert een middel aan in een memorie waarvan een voor eensluidend
verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
Raadsheer Frédéric Close heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Over het middel:
Eerste onderdeel:
Het Wegverkeersreglement regelt met name het gebruik door voertuigen van
iedere voor het verkeer van het publiek in het algemeen openstaande weg, zelfs
als de bedding ervan privé-eigendom is en uit artikel 2.47 van dit wetboek blijkt
dat de plaatselijke bediening een openbare weg is.
3 Het openbaar ministerie concludeerde tot de verwerping van het cassatieberoep omdat, naar zijn
oordeel, de appelrechters, met de redenen die zij vermelden, niet vaststellen dat de verweerder op het
ogenblik van de uitspraak, nog “aan de alcohol verslaafd is of zich niet kan onthouden van
alcoholgebruik wanneer hij een motorvoertuig bestuurt”. Volgens het openbaar ministerie waren de
appelrechters, anders dan het tweede middel aanvoerde, bijgevolg niet verplicht om het verval
wegens lichamelijke ongeschiktheid uit te spreken.
1 Cass. 16 nov. 1993, A.R. 6748, nr. 646; Cass. 2 nov. 1992, A.R. 7822, nr. 745.
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De appelrechters die vaststellen dat de berijdbare doorgang met verkeersbord
C3 tevens gepaard gaat met een bord "uitgezonderd plaatselijke bediening" en
dat "de weg in kwestie privé-eigendom is doch toegankelijk is voor het publiek",
verantwoorden naar recht dat het Wegverkeersreglement erop van toepassing is.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
(...)
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 de eiser in de kosten.
31 januari 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Close – Gelijkluidende conclusie van de h. Genicot, advocaat-generaal – Advocaat: mr. P. Vanderosieren, Brussel.

Nr. 59
2° KAMER - 31 januari 2007

1º BOSSEN - PROCES-VERBAAL VAN DE AMBTENAREN VAN HET BOSBEHEER OF VAN DE
BOSWACHTERS - GEEN VOEGING BIJ DE DAGVAARDING - BEWIJSWAARDE
2º BEWIJS — STRAFZAKEN — GESCHRIFTEN — BEWIJSWAARDE - BOSSEN PROCES-VERBAAL VAN DE AMBTENAREN VAN HET BOSBEHEER OF VAN DE BOSWACHTERS - GEEN
VOEGING BIJ DE DAGVAARDING

3º BOSSEN - BEWIJS - STRAFZAKEN - GESCHRIFTEN - BEWIJSWAARDE - AMBTENAAR VAN HET
BOSBEHEER - PLAATSOPNEMING - VERKLARING ONDER EDE
4º BEWIJS — STRAFZAKEN — GESCHRIFTEN — BEWIJSWAARDE - BOSSEN AMBTENAAR VAN HET BOSBEHEER - PLAATSOPNEMING - VERKLARING ONDER EDE
1º en 2º De processen-verbaal van de ambtenaren van het bosbeheer of van de
boswachters die niet bij de dagvaarding zijn gevoegd, gelden alleen als gewone
inlichtingen1 2. (Art. 133, Bosw.)
3º en 4º Een verklaring onder ede van een ambtenaar van het bosbeheer, naar aanleiding
van een plaatsopneming bevolen door de feitenrechter, geldt niet als bewijs tot
inschrijving wegens valsheid3.
(B. e.a.)

1 Cass. 16 feb. 2000, A.R. P.99.1533.F, nr. 127.
2 Het O.M. had besloten tot vernietiging op grond van een schending van artikel 149, Grondwet.
3 Ibid.
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ARREST (vertaling)

(A.R. P.06.1375.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen een vonnis dat op 8 september 2006
door de Correctionele Rechtbank te Hoei in hoger beroep is gewezen.
De eisers voeren drie middelen aan in een verzoekschrift waarvan een voor
eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
Raadsheer Frédéric Close heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
A. In zoverre de cassatieberoepen gericht zijn tegen de beslissing die, met bevestiging van het beroepen vonnis, de nieuwe vervolgingen, ingezet bij dagvaarding van 25 januari 2005 (telastleggingen II.A, B en C), niet ontvankelijk verklaart:
De cassatieberoepen zijn bij gebrek aan belang niet ontvankelijk.
B. In zoverre de cassatieberoepen gericht zijn tegen de veroordelende beslissingen:
Over het eerste middel:
Enerzijds ontneemt de omstandigheid dat de processen-verbaal van de ambtenaren van het bosbeheer of van de boswachters niet bij de dagvaarding zijn gevoegd, zoals door artikel 133 van het Boswetboek is bepaald, de vervolgende
partij het recht om zich te beroepen op de bijzondere wettelijke bewijswaarde
van dergelijke processen-verbaal die, krachtens de artikelen 137 en 138 van het
voormelde wetboek, gelden als bewijs tot inschrijving wegens valsheid. Dergelijke processen-verbaal gelden alleen als gewone inlichtingen.
Anderzijds geldt een verklaring onder ede van een ambtenaar van het bosbeheer naar aanleiding van een plaatsopneming bevolen door de feitenrechter niet
als bewijs tot inschrijving wegens valsheid.
Teneinde de telastleggingen I.A, B en C bewezen te verklaren wegens, met
overtreding van artikel 194 van het Boswetboek, ingevoegd voor het Waalse Gewest bij decreet van 16 februari 1995, rijden met een motorvoertuig zonder de
vereiste vergunningen, in het bos, buiten de banen of de daartoe afgebakende
plaatsen steunt het bestreden vonnis op de reden dat "het aanvankelijke procesverbaal [dat niet bij de dagvaarding was gevoegd] vergezeld was van het verhoor
onder ede van inspecteur Bernard [tijdens de plaatsopneming op bevel van de
eerste rechter] en de [eisers] tegen de aldus opgemaakte verklaring geen valsheidsprocedure hebben ingesteld".
De appelrechters verantwoorden aldus hun beslissing niet naar recht.
Het middel is in zoverre gegrond.
Er is geen grond om de andere middelen te onderzoeken die niet tot ruimere
vernietiging of tot vernietiging zonder verwijzing kunnen leiden.
Dictum
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Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het uitspraak doet over de telastleggingen I.A, B en C.
Verwerpt de cassatieberoepen voor het overige.
Beveelt dat melding zal worden gemaakt van dit arrest op de kant van het gedeeltelijk vernietigde vonnis.
Veroordeelt ieder van de eisers in een zesde van de kosten van zijn cassatieberoep en laat de overige kosten ten laste van de Staat.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de Correctionele Rechtbank te Luik, zitting houdende in hoger beroep.
31 januari 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Close – Gedeeltelijk gelijkluidende conclusie van de h. Genicot, advocaat-generaal – Advocaat: mr. L. Bihain, Luik.

