ARRESTEN VAN HET

HOF VAN CASSATIE
JAARGANG 2007 / NR. 2

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

ARRESTEN FEBRUARI 2007
NRS 60 TOT 117

Nr. 60 - 1.2.07

HOF VAN CASSATIE

257

Nr. 60
1° KAMER - 1 februari 2007

1º HOGER BEROEP — BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN
SOCIALE ZAKEN INBEGREPEN) — PRINCIPAAL BEROEP. VORM.
TERMIJN. ONSPLITSBAAR GESCHIL - TERMIJN - COLLECTIEVE SCHULDENREGELING VONNIS - KENNISGEVING - GEVOLG
2º BETEKENINGEN EN KENNISGEVINGEN — GERECHTSBRIEF - COLLECTIEVE
SCHULDENREGELING - VONNIS - KENNISGEVING - GEVOLG
3º BESLAG — ALLERLEI - COLLECTIEVE SCHULDENREGELING - VONNIS - KENNISGEVING GEVOLG
1º, 2º en 3º De aan de partijen gedane kennisgeving van een door de beslagrechter inzake
collectieve schuldenregeling gewezen vonnis strekt ertoe de termijn van hoger beroep te
doen ingaan1. (Artt. 1051 en 1675/16, Ger.W.)
(L. e.a. T. OCCHIOLINO nv e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.06.0168.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 5 januari 2006 gewezen door
het Hof van Beroep te Luik.
Raadsheer Albert Fettweis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Philippe de Koster heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eisers voeren in hun verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wetsbepalingen
- de artikelen 57, eerste lid, 792, 1051, eerste lid, 1675/9, §1, 1675/14, §2 en
1675/16 van het Gerechtelijk Wetboek, de laatste drie bepalingen zoals ze bestonden voor de wijziging ervan bij de wet van 13 december 2005.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest verklaart het hoger beroep van de eisers tegen het vonnis
van 5 augustus 2005 niet ontvankelijk op grond
"dat in het kader van de wet op de collectieve schuldenregeling de mededeling
van de beschikking van toelaatbaarheid aan alle partijen geschiedt door kennisgeving per gerechtsbrief die geldt als betekening overeenkomstig artikel 1675/9
van het Gerechtelijk Wetboek;
dat, wat betreft de beslissingen die de rechter achteraf in het raam van de procedure van collectieve schuldenregeling neemt, artikel 1675/16 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat zij door de griffier per gerechtsbrief ter kennis ge1 Zie concl. O.M. in Pas., 2007, nr. 60.
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bracht worden; dat die kennisgeving eveneens geldt als betekening, aangezien
dat procedé wordt aangewend om de kosten te drukken;
dat het beroepen vonnis ter kennis van de partijen is gebracht op 16 augustus
2005;
dat de in artikel 1051 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalde appeltermijn van
een maand derhalve verstreken was bij de neerlegging van het appelverzoekschrift, zodat het niet ontvankelijk moet worden verklaard".
Grieven
Krachtens artikel 1675/9, §1, van het Gerechtelijk Wetboek, zoals het bestond
voor de wijziging ervan bij de wet van 13 december 2005, wordt de beschikking
om een persoon tot de procedure van collectieve schuldenregeling toe te laten
door de griffier bij gerechtsbrief ter kennis gebracht van onder meer de verzoeker; het tweede lid van die bepaling preciseert dat die kennisgeving geldt als betekening.
Volgens artikel 1675/14, §2, van dat wetboek, zoals het bestond voor voornoemde wet, blijft de zaak ingeschreven op de rol van de beslagrechter en kan zij
bij moeilijkheden die de tenuitvoerlegging van de regeling belemmeren of wanneer nieuwe feiten opduiken die de aanpassing of de herziening van de regeling
rechtvaardigen, door een eenvoudige schriftelijke verklaring, neergelegd ter griffie of aan de griffie verzonden, opnieuw voor de rechter worden gebracht.
De beslissing die de rechter in dat geval neemt "in het raam van de procedure
van de collectieve schuldenregeling" wordt naar luid van artikel 1675/16 van het
Gerechtelijk Wetboek door de griffier per gerechtsbrief ter kennis gebracht. In
die tekst, zoals hij bestond voor de wet van 13 december 2005, was niet vermeld
dat die kennisgeving gold als betekening; die precisering is bij voormelde wet
voortaan toegevoegd aan artikel 1675/16.
Krachtens artikel 57 van het Gerechtelijk Wetboek begint de termijn voor hoger beroep, tenzij de wet anders bepaalt, bij de betekening van de beslissing. Artikel 1051 van dat wetboek bepaalt dat de termijn om hoger beroep aan te tekenen één maand is, te rekenen vanaf de betekening van het vonnis of de kennisgeving ervan overeenkomstig artikel 792, tweede en derde lid. Laatstgenoemde bepaling heeft betrekking op de in artikel 704, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek opgesomde aangelegenheden, waartoe de procedure van collectieve schuldenregeling niet behoort.
Uit die bepalingen blijkt dat, behoudens afwijking door de wet, de termijn om
hoger beroep aan te tekenen pas begint te lopen vanaf de betekening van de beslissing. Inzake collectieve schuldenregeling hadden de teksten, zoals zij bestonden voor de wet van 13 december 2005, een dergelijke afwijking opgenomen
voor de beschikking van toelaatbaarheid, maar niet voor de daaropvolgende beslissingen van de beslagrechter, zoals te dezen het bestreden vonnis.
Bij ontstentenis van een uitdrukkelijke wettelijke afwijking voor deze procedure, begon de termijn voor hoger beroep dus pas te lopen vanaf de betekening van
het vonnis en niet vanaf de kennisgeving door de griffie; daaruit volgt dat, aangezien het vonnis van 5 augustus 2005 aan de eiser is betekend op 20 oktober
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2005, het hoger beroep tegen die beslissing, dat bij een op 18 november 2005 ter
griffie van het hof van beroep neergelegd verzoekschrift was ingesteld, wel degelijk ontvankelijk was in strijd met wat het bestreden arrest ten onrechte heeft
beslist.
Door het hoger beroep van de eisers niet ontvankelijk te verklaren, schendt het
bestreden arrest derhalve het geheel van de in het middel vermelde bepalingen.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Krachtens artikel 1051 van het Gerechtelijk Wetboek is de termijn om hoger
beroep aan te tekenen één maand, te rekenen vanaf de betekening van het vonnis
of de kennisgeving ervan overeenkomstig artikel 792, tweede en derde lid, dat
wil zeggen in de aangelegenheden die worden opgesomd in artikel 704, eerste
lid, van dat wetboek.
Die opsomming is evenwel niet beperkend.
Uit het onderling verband tussen de artikelen 1675/9, §1, 1675/14, §2 en
1675/16 van het Gerechtelijk Wetboek, zoals ze te dezen van toepassing zijn, en
uit het ermee beoogde doel, namelijk de versnelling van de procedure van de collectieve schuldenregeling en de beperking van de eraan verbonden kosten, blijkt
dat de kennisgeving aan de partijen, van een door de beslagrechter terzake gewezen vonnis, waartoe de griffier met toepassing van artikel 1675/16, eerste lid, per
gerechtsbrief dient over te gaan, bedoeld is om de termijn van hoger beroep te
doen ingaan.
Het middel dat aanvoert dat die kennisgeving de termijn van hoger beroep niet
doet ingaan, faalt naar recht.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eisers in de kosten.
1 februari 2007 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Fettweis – Gelijkluidende conclusie van de h. de Koster, advocaat-generaal met opdracht – Advocaat: mr. Draps.

Nr. 61
1° KAMER - 1 februari 2007

BESLAG — GEDWONGEN TENUITVOERLEGGING - BESLAG OP ONROEREND GOED GESCHILLEN - TOEWIJZING - TERMIJN VOOR DE TOEWIJZING - BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER
De rechter kan een nieuwe termijn voor de toewijzing bepalen zodra de geschillen door de
neerlegging van het proces-verbaal van de notaris ter griffie bij hem aanhangig zijn,
ongeacht of de in artikel 1587 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalde oorspronkelijke
termijn van zes maanden al dan niet verstreken is1. (Artt. 1582 en 1587, Ger.W.)
1 Zie concl. O.M. in Pas., 2007, nr. 61.
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(TOWER OPTIONS LTD, vennootschap naar Engels recht T. FORTIS BANK nv)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.06.0254.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis, op 21 februari 2006 in laatste
aanleg gewezen door de beslagrechter van de Rechtbank van Eerste Aanleg te
Brussel.
Raadsheer Albert Fettweis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Philippe de Koster heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert een middel aan :
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 51, 1582, inzonderheid vijfde lid, 1587 en 1622 van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden vonnis verklaart de "tegenvordering" van de verweerster "ontvankelijk en gegrond" en bepaalt bijgevolg "voor de toewijzing van het op 5 januari 2004 in beslag genomen pand een nieuwe termijn van zes maanden te rekenen van de uitspraak van dit vonnis".
Het voert voor die beslissing als gronden aan dat de eiseres "betoogt dat het
verzoek tot vaststelling van een nieuwe termijn voor de toewijzing, dat (de verweerster) had gedaan in de door haar op 2 juni 2005 neergelegde conclusie, niet
ontvankelijk is op grond dat genoemd verzoek dat omschreven was als een op artikel 51 van het Gerechtelijk Wetboek gegrond verzoek tot verlenging, is ingesteld na het verstrijken van de in artikel 1587 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalde termijn van zes maanden, aangezien de beschikking waarbij de notaris H.
werd benoemd, dagtekent van 20 augustus 2004", dat de verweerster "evenwel
terecht opwerpt dat haar tegenvordering geen verzoek tot termijnverlenging en
evenmin een verzoek tot benoeming van een notaris is, maar uitsluitend gegrond
is op de voorlaatste zin van het vijfde lid van artikel 1582 van het Gerechtelijk
Wetboek. Volgens die bepaling immers 'stelt de rechter in voorkomend geval een
nieuwe termijn voor de toewijzing' na uitspraak te hebben gedaan over een bezwaar tegen de verkoopsvoorwaarden. De tegenvordering is derhalve ontvankelijk" en dat "te dezen moet worden bepaald dat de toewijzing zal plaatsvinden
binnen zes maanden na de uitspraak van dit vonnis (...)".
Grieven
De toewijzing van het in beslag genomen pand moet, naar luid van artikel
1587 van het Gerechtelijk Wetboek, geschieden binnen zes maanden na de beschikking tot benoeming van de notaris die ermee belast is. De regel is voorgeschreven op straffe van nietigheid van de toewijzing (artikel 1622 van het Gerechtelijk Wetboek). De termijn van zes maanden kan door de rechter worden
verlengd, mits de verlenging wordt gevorderd voor het verval (artikel 51 van het

Nr. 61 - 1.2.07

HOF VAN CASSATIE

261

Gerechtelijk Wetboek).
Volgens artikel 1582, vijfde lid, van het Gerechtelijk Wetboek kan de beslagrechter in voorkomend geval in de beslissing waarbij hij uitspraak doet over de
geschillen waartoe de door de aangewezen notaris opgemaakte verkoopsvoorwaarden aanleiding geeft een nieuwe termijn stellen voor de toewijzing.
Uit de samenlezing van die bepalingen blijkt dat, wanneer de in artikel 1587
van het Gerechtelijk Wetboek bepaalde termijn verstreken is en dus niet meer
kan worden verlengd, de beslagrechter niet bevoegd is om een nieuwe termijn te
bepalen voor de toewijzing. De vervolgende schuldeiser moet in dat geval verzoeken om de benoeming van een nieuwe notaris, die tot de toewijzing zal overgaan.
Het staat te dezen vast dat de notaris, die was belast met de toewijzing van het
in beslag genomen pand is benoemd bij beschikking van 20 augustus 2004, dat
die notaris op 21 januari 2005 een uitgifte van de door hem op 21 december 2004
opgemaakte verkoopsvoorwaarden alsook het proces-verbaal van de geschillen
heeft neergelegd, en dat de verweerster pas in de door haar op 2 juni 2005 neergelegde conclusie om de vaststelling van een nieuwe termijn heeft verzocht, terwijl de termijn van zes maanden, bedoeld in artikel 1587 van het Gerechtelijk
Wetboek reeds op 20 februari 2005 verstreken was.
Daaruit volgt dat de beslagrechter te dezen niet bevoegd was om een nieuwe
termijn te stellen voor de toewijzing : de in artikel 1587 bedoelde termijn van zes
maanden was immers reeds verstreken op 20 februari 2002, de verweerster heeft
haar op artikel 1582 gegrond verzoek tot bepaling van een nieuwe termijn pas ingediend in een op 2 juni 2005 neergelegde conclusie en zij heeft niet, al was het
maar voor zover dat nodig was, gevraagd dat een nieuwe notaris zou worden benoemd om tot de toewijzing over te gaan.
Derhalve is het bestreden vonnis waarbij een nieuwe termijn van zes maanden
wordt gesteld voor de toewijzing van het in beslag genomen pand, niet naar recht
verantwoord.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Krachtens artikel 1582, vierde lid, van het Gerechtelijk Wetboek maakt de notaris, in geval van geschil over de verkoopsvoorwaarden, daarvan proces-verbaal
op en schorst hij alle verrichtingen.
Het vijfde lid van dat artikel bepaalt dat, na neerlegging van het proces-verbaal
door de notaris ter griffie, de rechter de dag en het uur voor het onderzoek en de
berechting van de geschillen bepaalt, de partijen vooraf gehoord of bij gerechtsbrief opgeroepen door toedoen van de griffier en dat, in voorkomend geval, de
rechter een nieuwe termijn stelt voor de toewijzing.
Uit die bepalingen volgt dat de rechter een nieuwe termijn kan bepalen voor de
toewijzing zodra hij door de neerlegging van het proces-verbaal van de notaris
ter griffie uitspraak moet doen over de geschillen en dat het wat dat betreft niet
terzake doet dat de oorspronkelijke termijn van zes maanden, bedoeld in artikel
1587 van hetzelfde wetboek, al dan niet verstreken is op het ogenblik waarop hij
uitspraak doet.
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Het middel dat het tegenovergestelde aanvoert, faalt naar recht.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.
1 februari 2007 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Fettweis – Gelijkluidende conclusie van de h. de Koster, advocaat-generaal met opdracht – Advocaten: mrs. Gérard en Van Ommeslaghe.

Nr. 62
1° KAMER - 1 februari 2007

1º VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE —
TUCHTZAKEN - GENEESKUNDE - BEROEPSORDEN - GENEESHEER - RAAD VAN DE ORDE TUCHTVERVOLGINGEN - GEWETTIGDE VERDENKING - GRIEVEN - SCHIJN
2º GENEESKUNDE — BEROEPSORDEN - GENEESHEER - RAAD VAN DE ORDE TUCHTVERVOLGINGEN - GEWETTIGDE VERDENKING - GRIEVEN - SCHIJN
1º en 2º Wanneer de verdenking is geuit dat leden van de provinciale raad van de Orde van
geneesheren over de eiser inlichtingen die onder het beroepsgeheim vallen aan een
gedingvoerende partij hebben medegedeeld en de aard van de tegen leden van die raad
geuite grieven en de betrokkenheid van die leden bij de eiser gewettigde verdenking
kunnen wekken aangaande de onafhankelijkheid of de onpartijdigheid van die raad, is,
ter voorkoming van die verdenking, onttrekking verantwoord. (Art. 648, 2°, Ger.W.)
(B.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.06.0674.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Bij een met redenen omklede akte die is ondertekend door meester Thierry Delobel, advocaat bij de balie te Verviers en die op de griffie van het Hof is neergelegd op 19 december 2006, vordert de verzoeker dat de tegen hem ingestelde
tuchtprocedure op grond van gewettigde verdenking zou worden onttrokken aan
de raad van de Orde van geneesheren van de provincie Luik.
Het Hof heeft in een arrest van 4 januari 2007 beslist dat het verzoek kennelijk
niet ontvankelijk is.
De voorzitter van de provinciale raad en de door hem aangewezen leden hebben de bij artikel 656, vierde lid, 1°, b), van het Gerechtelijk Wetboek voorgeschreven verklaring gesteld.
Afdelingsvoorzitter Claude Parmentier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Philippe de Koster heeft geconcludeerd.
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II. BESLISSING VAN HET HOF
Uit de bij het verzoek gevoegde stukken blijkt dat de eiser die partij was in een
proces tegen de c.v.b.a. Polyclinique de Fléron et Ans-Alleur, een klacht met
burgerlijke partijstelling heeft ingediend, met name wegens schending van het
beroepsgeheim, omdat hij leden van de provinciale raad van de Orde van geneesheren ervan verdenkt inlichtingen over de tegen de eiser gevoerde tuchtvervolging die vertrouwelijk hadden moeten blijven, aan die gedingvoerende partij te
hebben medegedeeld.
De aard van de tegen leden van de provinciale raad geuite grieven en de betrokkenheid van die leden zijn blijkbaar van die aard dat ze zowel bij de eiser als
bij derden gewettigde verdenking wekken aangaande de onafhankelijkheid en de
onpartijdigheid van de raad van de Orde die de nieuwe, tegen de eiser ingestelde
tuchtvervolgingen moet onderzoeken en daarover achteraf uitspraak moet doen.
Teneinde die verdenking te voorkomen is de onttrekking van de zaak aan de
rechtsmacht van de Orde verantwoord.
Dictum
Het Hof,
Beveelt dat de tegen de verzoeker ingestelde tuchtvervolgingen zouden worden ondertrokken aan de raad van de Orde van geneesheren van de provincie
Luik.
Verwijst de zaak naar de Raad van de Orde van geneesheren van de provincie
Namen.
Veroordeelt de Orde van geneesheren in de kosten.
1 februari 2007 – 1° kamer – Voorzitter en verslaggever: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. de Koster, advocaat-generaal met opdracht
– Advocaat: mr. Th. Delobel, Verviers.

Nr. 63
1° KAMER - 2 februari 2007

1º OVEREENKOMST — RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN —
ALLERLEI - MINNELIJK KANTONNEMENT - SAMENLOOP - GEVOLG
2º BETALING - MINNELIJK KANTONNEMENT - SAMENLOOP - GEVOLG
3º INBETALINGGEVING - MINNELIJK KANTONNEMENT - SAMENLOOP - GEVOLG
4º FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK
AKKOORD — ALLERLEI - MINNELIJK KANTONNEMENT - GEVOLG
5º FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK
AKKOORD — GEVOLGEN (PERSONEN, GOEDEREN, VERBINTENISSEN) MINNELIJK KANTONNEMENT - CURATOR - OPDRACHT
1º, 2º en 3º Gelden die minnelijk gekantonneerd worden, komen uiteindelijk toe hetzij aan
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de debiteur-solvens, hetzij aan de schuldeiser, naargelang de uitspraak over de rechten
van de ene of andere partij; samenloop doet hieraan geen afbreuk.
4º en 5º Als de debiteur-solvens na het minnelijk kantonnement failliet wordt verklaard, kan
de curator niettemin de afgifte van het gekantonneerde bedrag vorderen, en er de
bestemming aan geven die zal volgen uit de beslissing van de rechter. (Artt. 16, 43, 45 en
51, Faillissementswet 1997)
(KBC BANK nv T. K. CREYF in zijn hoedanigheid van curator van het faillissement van DATAFER nv e.a.)

ARREST

(A.R. C.05.0367.N)

RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 20 december 2004 gewezen
door het Hof van Beroep te Gent.
Voorzitter Ivan Verougstraete heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert in haar verzoekschrift drie middelen aan.
(...)
Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet van 17 februari 1994;
de artikelen 15, 16, 19, 21, 22 en 44, tweede lid, van de wet van 17 juli 1997
betreffende het gerechtelijk akkoord;
de artikelen 7, 8, 9, 17, 19, 1°, 20, 4°, 21 en 87 van de Hypotheekwet;
de artikelen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11 en 12 van de wet van 25 oktober 1919 betreffende het in pand geven van een handelszaak, het endossement van de factuur, alsmede de aanvaarding en de keuring van de rechtstreeks voor het verbruik gedane
leveringen;
de artikelen 16, 43, 45, 51, zoals van toepassing vóór de wetswijziging van 4
september 2002, en 51, zoals van toepassing sinds de wetswijziging van 4 september 2002, van de wet van 8 augustus 1997 betreffende het faillissement;
de artikelen 17 en 18 van het Gerechtelijk Wetboek;
de artikelen 1134, 1168, 1179, 1181, 1183, 1234, 1235 van het Burgerlijk
Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Bij het bestreden arrest van 20 december 2004 verklaart het Hof van Beroep te
Gent het hoger beroep van de verweerders gedeeltelijk gegrond en het incidenteel hoger beroep van de eiseres ongegrond, vernietigt de bestreden vonnissen in
zoverre zij (1) de aanspraak van mr. D. op de vereffening van zijn onkosten- en
ereloonstaat voor de som van 3.460 euro met de door de commissaris inzake opschorting behaalde verkoopprijs voor het Waitermate-project ongegrond verklaarden en (2) van de curator het nauwgezette en precies bewijs eisten van het
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voordeel dat de schulden eigen aan de instandhouding "going concern" van het
Waitermate-project hebben opgeleverd voor de bank die als pandhoudende
schuldeiseres gerechtigd is op de behaalde verkoopsom, zegt voor recht dat de titularissen van de kwaliteitsrekening de som 3.460 euro, vermeerderd met de intresten die deze rekening heeft opgeleverd in verhouding tot de som van 3.460
euro, van de kwaliteitsrekening kunnen voorafnemen voor de vereffening van de
onkosten en erelonen die tweede verweerder in het voordeel van de overdracht
van het Waitermate-project heeft gepresteerd, slaat de gedingkosten betreffende
de eis van mr. D. tussen Mr. D. en de KBC Bank om en verwijst elke partij hier
in de eigen gedingkosten en beveelt de heropening van de debatten betreffende
de eis van de curator.
Deze beslissing is onder meer op volgende overwegingen gegrond:
"KBC Bank NV is eerst ingeschreven pandhoudend schuldeiser op de handelszaak van Datafer NV/Keylogic NV en heeft zich op 16 januari 2001 met de verkoop akkoord verklaard onder de voorwaarde, dat zij de uitbetaling van de verkoopprijs werd gegarandeerd (zie stuk 1 in de bundel van KBC Bank NV ... gegarandeerde betaling van de overnameprijs ...).
Datafer NV/Keylogic NV zou zich tegen de uitbetaling van de verkoopprijs
aan KBC Bank NV verzet hebben (zie de brief van 20 maart 2001 van de raadsman van KBC Bank NV, stuk 2 in haar bundel) en eerst op 3/4 april 2001 bereikte de commissaris inzake opschorting volgend akkoord over de ontvangen verkoopsom van 13.500.000 BEF:
- KBC Bank bekwam de onmiddellijke betaling van 7.000.000 BEF op haar
rekening;
- het saldo van de verkoopprijs van 6.500.000 BEF werd gestort op de kwaliteitsrekening Keylogic nr. 470-0516421-17 met als titularissen de commissaris
inzake opschorting van Datafer NV en de raadsman van KBC Bank NV en waarbij voorzien werd '... uitdrukkelijk mee in te stemmen dat de storting op de rubriekrekening dezelfde gevolgen heeft als het kantonnement, bedoeld in artikel
1404 Ger.WB' (zie stukken 3 tot 9 in de bundel van KBC Bank NV).
(...)
1.3 Het hof weerhoudt volgende relevante overwegingen die de eerste rechter
betreffende de resterende betwistingen maakte.
1.3.1. Wat de aanspraak van de curator van het faillissement Datafer NV op
uitbetaling van de verkoopsom van 13.500.000 BEF betreft, stelde hij vast:
'(...) ... het volgrecht van de pandhoudende schuldeiseres gaat door de goedgekeurde overdracht buiten het herstelplan teloor ... maar het recht van deze bijzonder bevoorrechte schuldeiser gaat daarentegen over op de prijs (verg. De Page,
H. Traité, T. VII, (uig. 1943) nr. 844).
(...)
De commissaris inzake opschorting heeft met de pandhoudende schuldeiseres
(KBC Bank NV) een overeenkomst gesloten waarbij het betwiste gedeelte van
de overnamesom op een kwaliteitsrekening werd geplaatst bij wijze van minnelijk kantonnement, dat ongetwijfeld de curator kan worden tegengesteld en dat in
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voorkomend geval buiten de massa van het faillissement valt en aan (KBC Bank
NV) toekomt (nochtans infra).
Enkel het bedrag dat als boedelschuld kan worden afgenomen van dit provenu
van de overdracht dient aan de curator te worden uitbetaald (infra). De rechtbank
neemt aan dat deze betaling een voorwaardelijke inbetalinggeving is in afwachting dat uitspraak wordt gedaan over het probleem van de schulden die ontstaan
zijn tijdens het gerechtelijk akkoord en 'bevoeglijk' werden aangegaan.
Daarbij is het onjuist te stellen dat er tussen de commissaris inzake opschorting en de pandhoudende schuldeiseres een akkoord zou bestaan dat deze som integraal naar de laatste zou gaan. Het gerezen meningverschil gold precies de
vraag of de onder het gerechtelijk akkoord aangegane schulden mochten worden
afgenomen van de prijs van de overdracht en in welke mate'.
1.3.2 Wat de verrekening betreft van de schulden voor de handelingen, die Datafer/ Keylogic NV tijdens de akkoordprocedure heeft verricht en die als eventuele boedelschuld van het faillissement in samenloop komen met de bijzonder bevoorrechte schuldvordering die KBC Bank NV als pandhoudend schuldeiser van
de handelszaak geniet, stelde hij vast:
'Artikel 44, alinea 2, van de wet op het gerechtelijk akkoord voorziet (...) in
een bijkomende bescherming voor de schuldeisers die het risico namen om met
de schuldenaar verder te handelen onder het gerechtelijk akkoord. Zoals terecht
door de commissaris inzake opschorting opgemerkt moet deze bepaling de continuïteit van de onderneming tijdens het gerechtelijk akkoord garanderen doordat
de leveranciers op die manier hun vertrouwen behouden in de schuldenaar en de
noodzakelijke leveringen en prestaties worden voortgezet onder het gerechtelijk
akkoord. Dit zou geen enkele slaagkans hebben wanneer deze schuldeisers geen
beschermde (bevoorrechte) positie verwerven (...).
Concreet betekent dit dat alle schulden aangegaan tijdens de voorlopige opschorting met instemming, medewerking of bijstand van de commissaris inzake
opschorting als boedelschulden in het faillissement van Datafer NV zijn te beschouwen.
Dit betekent niet dat al deze schulden vooraf dienen genomen te worden op de
opbrengst van de overdracht. Zoals de curator terecht opmerkt kunnen enkel
deze boedelschulden die nuttig waren voor het behoud en de verwezenlijking van
het onderpand worden afgenomen van het provenu van de overdracht.
(...)
De rechtbank preciseert dat de boedelschulden een direct verband moeten hebben met het behoud of de realisatie van het onderpand.
De curator draagt de bewijslast. Hij moet dus aantonen welke schulden moeten
worden aangezien als boedelschulden, nuttig met het oog op het behoud en de realisatie van het onderpand van KBC Bank NV en meer bepaald het Waitermateproject. Immers alleen deze kosten kunnen ingevolge de hierboven herhaalde
principes van de gelden, die op de kwaliteitsrekening zijn gedeponeerd en afkomstig zijn van de verkoop van het Waitermate-project, worden afgenomen en
aan de curator betaald. Ten aanzien van KBC Bank NV volstaat een eenvoudige
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verklaring van de curator vanzelfsprekend niet. De curator dient concreet aan te
tonen dat de opgegeven boedelschulden concreet en direct nuttig waren voor het
behoud dan wel de overdracht van het Waitermate-project.
2. Beoordeling
2.1 Het hof onderschrijft integraal het vonnis dat de aanspraak van de curator
van het faillissement Datafer NV op de gelden, die de commissaris inzake opschorting van Datafer NV heeft gerealiseerd met de verkoop van het Waitermateproject, alleen gegrond verklaarde voor de boedelschulden die nuttig waren voor
het behoud en de verzilvering van de handelszaak, waarop KBC Bank NV het
bijzonder voorrecht van de pandhoudend schuldeiser kon uitoefenen. Het verwijst partijen naar de hierboven onder punt 1.3.1 weerhouden overwegingen die
het juist bevindt. Aanvullend laat het alleen nog volgende overwegingen gelden.
De commissaris inzake opschorting besloot tot het minnelijk kantonnement
van het saldo op de verkoopprijs van 6.500.000 BEF op de kwaliteitsrekening
Keylogic nr. 470-0516421-17 met als titularisen de commissaris inzake opschorting van Datafer NV en de raadsman van KBC Bank NV ingevolge de betwisting
over de verrekening van de schulden voor de handelingen, die Datafer/Keylogic
NV tijdens de akkoordprocedure heeft verricht. Deze schulden lopen samen met
de schuldvordering van KBC Bank NV, die zich als pandhoudend schuldeiser
van de handelszaak verzette tegen de verrekening van de schulden die gedurende
de akkoordprocedure werden aangegaan op de verkoopprijs van het Waitermateproject (zie de laatste alinea van pg. 1 van de brief van 20 maart van de raadsman
van KBC Bank, stuk 2 in de bundel van KBC Bank NV). Datafer/Keylogic NV
stelden dat de schulden die gedurende de akkoordprocedure werden aangegaan
de schuldvordering van KBC Bank NV voorafgaan, omdat zij hebben bijgedragen tot de verzilvering van een gedeelte van de handelszaak.
De fax van 3 april 2001 van de commissaris inzake opschorting, die verwijst
naar 'het inbouwen van een veiligheidsmarge voor het geval een faillissement
zou tussenkomen en uitputtende procedures zouden moeten gevoerd worden
door de curator', moet in eenzelfde context gesitueerd worden (zie laatste alinea
van pg. 1 van stuk 5 in de bundel van KBC BANK NV). Hij verwijst impliciet
naar de mogelijke samenloop tussen 'de schuldvordering van de pandhoudende
schuldeiser van de handelszaak' met 'de schulden die gedurende de akkoordprocedure werden aangegaan' en die bij een eventueel later faillissement overeenkomstig artikel 44, lid 2 als boedelschulden zouden gelden. Het voorwerp van de
betwisting die het minnelijk kantonnement verantwoordde, blijft onveranderd de
betwisting over de verrekening van de samenlopende vorderingen op de verkoopprijs van het Waitermate-project.
Het minnelijk kantonnement van 6.500.000 BEF op de kwaliteitsrekening
Keylogic nr. 470-0516421-17 gold duidelijk niet als bewaargeving, maar als betaling in het voordeel van de schuldeisers die gerechtigd waren op de verkoopprijs (zie o. a. Cass. 1990-11-09, R. W. 1991( 92), pg. 535-538). De rechtbank
machtigde bij toepassing van artikel 41 van de wet op het gerechtelijk akkoord
de commissaris inzake opschorting met de overdracht van een gedeelte van de
onderneming. Hij bekwam de verkoopprijs en waar hij onder zijn verantwoorde-
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lijkheid de verkoop realiseerde, is hij ook de betaling van de verkoopprijs verschuldigd aan KBC Bank NV, die als pandhoudende schuldeiser haar volgrecht
op de handelszaak verloor en zag overgaan op de verkoopprijs. De betwisting
over de verrekening van de schulden die Datafer/Keylogic NV gedurende het gerechtelijk akkoord aanging, voorkwam alleen dat KBC Bank NV vrij kon beschikken over de minnelijk gekantonneerde gelden zolang de betwisting niet was
beslecht.
De curator van het faillissement Datafer NV put zijn rechten uit de faillietverklaring van Datafer NV en zijn aanstelling als curator. Hij kan alleen de rechten
uitoefenen die de wetgever voor de curator reserveerde. Hij behartigt de belangen van de bijzonder bevoorrechte en hypothecaire schuldeisers niet. Deze laatste zijn bij faillissement van hun schuldenaar - zelfs al volgt dit op een gerechtelijk akkoord - gerechtigd, om hun bijzonder bevoorrechte en hypothecaire
schuldvorderingen bij voorrang te verhalen op het onderpand van hun schuldvorderingen, zo de curator hun schuldvordering niet door een betaling inlost. Bij
toepassing van de artikelen 88 en 89 van de Faillissementswet van 8 augustus
1997 kan de curator van het faillissement Datafer NV alleen het saldo na vereffening van de schuld van KBC Bank NV innen en op het eventueel beschikbaar
saldo de boedelschulden van het faillissement verhalen.
De schulden die niet hebben bijgedragen tot het behoud en de verzilvering van
de handelszaak, waarop KBC Bank NV het bijzonder voorrecht van de pandhoudende schuldeiser kon uitoefenen, kunnen dan ook niet op de verkoopprijs van
het pand verhaald worden.
Dit geldt ook voor de schulden, die onder het gerechtelijk akkoord met medewerking, machtiging of bijstand van de commissaris inzake opschorting werden
aangegaan; artikel 44, lid 2, van de wet op het gerechtelijk akkoord houdt geen
bepalingen in die afbreuk doen aan de wettelijke regeling op de rangregeling van
de diverse schuldvorderingen, die kunnen opgedeeld worden in gewone schuldvorderingen, algemeen bevoorrechte schuldvorderingen, bijzondere bevoorrechte
schuldvorderingen en schuldvorderingen in of van de boedel; het stelt deze
schulden alleen met boedelschulden van het faillissement gelijk (...).
Het is een uitgemaakte zaak dat de kosten die in het voordeel van de bijzondere schuldeiser werden gemaakt, moet verhandeld worden op het pand waarover
de bijzondere schuldeiser beschikt en niet op de boedel (zie o.a. Cass. 13 september 1991, Arr. Cass. 1991/92, 43).
Het komt de commissaris inzake opschorting - die onder zijn verantwoordelijkheid de verkoop realiseerde - toe, om de rangregeling onder de bevoorrechte
schuldeisers op te maken. De curator van het faillissement Datafer NV is dan
ook alleen gerechtigd op de afgifte van boedelschulden, die hebben bijgedragen
tot het behoud en de verzilvering van de handelszaak, aangezien:
- de schuldvordering van KBC Bank NV de verkoopprijs overtreft die de commissaris inzake opschorting met de verkoop van het Waitermate-project haalde,
- de commissaris inzake opschorting bij vonnis van 6 februari 2002 kwijting
bekwam voor het uitgeoefende mandaat en de curator instaat voor de vereffening
van de boedelschulden van het faillissement.
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2.2 Rest de vraag 'welke schulden - waartoe de commissaris inzake opschorting Datafer/Keylogic NV liet overgaan gedurende het gerechtelijk akkoord - bijgedragen hebben tot het behoud en de verzilvering van het Waltermate-projet dat
deel uitmaakte van de handelszaak'. Op dit punt volstaat het bewijs, dat deze
schulden hebben bijgedragen tot het instandhouden 'going concern' van de handelszaak en dat de verkoop als 'going concern' juist heeft bijgedragen tot een
voordelige verkoopprijs van de handelszaak. Alleen de schulden die geen verband houden met de verkoop 'going concern' van het Waitermate-project kunnen
niet op de verkoopprijs verhaald worden.
- De curator bewijst dat de handelszaak 'going concern' - met behoud van de
activiteit - werd gerealiseerd en gedurende het gerechtelijk akkoord juist belangrijke kosten werden gemaakt voor het behoud van het cliënteel, voor de voorraad
(waaronder de afgewerkte producten) en het verder ontwikkelen van een bestaand programma. Zonder deze kosten had de commissaris inzake opschorting
het Waitermate-project waarop KBC Bank NV als pandhoudend schuldeiser bevoorrecht was, niet aan dezelfde voorwaarden kunnen realiseren.
- Evenmin betwist is dat er alleen een onbeduidende faillissementsboedel aanwezig is, aangezien de belangrijkste handelsactiviteit van Datafer/Keylogic NV
met alle bestaansdelen die zij inhield, werd verkocht en de opbrengst van het
Waitermate-project buiten de faillissementsboedel valt. Kosten gemaakt voor het
Waitermate-project, waarvan de opbrengst niet in de boedel van het faillissement
terechtkwam, moeten in beginsel dan ook op de behaalde verkoopprijs, die het
onderpand van KBC Bank NV uitmaakt, verhaald worden en niet op de nog resterende faillissementsboedel voor wie de uitgaven niet bestemd waren.
(...)
2.3 Het hof moet zich alleen nog uitspreken over de schulden, waarvan curator
van het faillissement Datafer NV en M. D. de betaling vorderen.
2.3.1 De curator legt het proces-verbaal van de aanvaarde schuldvordering het
faillissement niet over en deed evenmin een nauwgezette opgave van de aanvaarde schuldvorderingen, die rechtstreeks verband houden met de instandhouding
'going concern' van het Waitermate-project. Het hof kan alleen een aantal algemene vaststellingen maken en beveelt voor het overige de heropening van de debatten, om de curator toe te laten een nauwgezette opgave en verantwoording te
doen naast elke schuld, die in het faillissement werd aanvaard en die naar zijn
oordeel bijdroeg tot het instandhouden 'going concern' van het Waitermate-project.
Tot de schulden die bijgedragen hebben tot de instandhouding 'going concern'
van het Waitermate-project behoren het inzetten van het personeel voor-, en de
verdere ontwikkeling van de activiteiten en projecten eigen aan het Waitermateproject. Verbrekingsvergoedingen behoren hier niet toe, wel de eindejaarspremies en vakantiegelden die verworven werden op de tewerkstelling om de handelsactiviteit 'going concern' te houden, alsook de hierop verschuldigde fiscale
heffingen en sociale bijdragen.
(...)
Het minnelijk kantonnement hield de betaling in in het voordeel van de ge-
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rechtigde schuldeisers, die dan ook alleen gerechtigd zijn op de intresten die de
gekantonneerde gelden opbrachten en dit in verhouding tot hun eigen schuldvordering".
(...)
Vierde onderdeel
De curator heeft als opdracht de rechten die deel uitmaken van het buitenbezitgestelde vermogen uit te oefenen, zulks met het oog op de wedersamenstelling
en tegeldemaking van het vermogen van de gefailleerde en de verdeling van de
opbrengst van deze tegeldemaking onder de verschillende schuldeisers, zulks
met inachtneming van de redenen van voorrang.
Behoren tot het vermogen van de gefailleerde alle goederen, zowel roerende
als onroerende, die de gefailleerde toebehoren op datum van het faillissement,
met uitsluiting van de goederen die het vermogen van de gefailleerde op voornoemde datum op rechtsgeldige wijze hebben verlaten.
Te dezen maakte de curator van de NV Datafer blijkens de samenvatting van
het bestreden arrest uitdrukkelijk aanspraak, in hoofdorde, op de volledige koopsom voor het Waitermate-project, aanvoerende dat deze bedragen het patrimonium van de gefailleerde niet hadden verlaten en voerde, ondergeschikt, aan dat in
ieder geval de som van 6.500.000 BEF het vermogen van de gefailleerde nooit
zou verlaten hebben, maar gereserveerd zou zijn gebleven voor een rangregeling
onder alle schuldeisers van Datafer/Keylogic.
Het hof van beroep stelt zelf op pagina 9, met overname van de redenen van de
eerste rechter, vast dat het betwiste gedeelte, dat bij wijze van minnelijk kantonnement werd geplaatst op een kwaliteitsrekening een voorwaardelijke inbetalinggeving is, in afwachting dat uitspraak werd gedaan over het probleem van de
schulden die zijn ontstaan tijdens het gerechtelijk akkoord en bevoeglijk werden
aangegaan, voorts op pagina 13 dat de curator alleen de rechten kan uitoefenen
die de wetgever voor de curator reserveerde en dat hij alleen het saldo na vereffening van de schuld van de KBC Bank kan innen en op het eventueel beschikbaar saldo de boedelschulden van het faillissement verhalen, en ten slotte op pagina 14 dat het aan de commissaris inzake opschorting toekwam om de rangregeling onder de bevoorrechte schuldeisers op te maken en dat de curator alleen gerechtigd is op de afgifte van boedelschulden die hebben bijgedragen tot het behoud en de verzilvering van de handelszaak, aangezien de curator instaat voor de
vereffening van de boedelschulden van het faillissement.
Op pagina 13 stelt het hof van beroep daarentegen dat het minnelijk kantonnement duidelijk als betaling in het voordeel van de schuldeisers die gerechtigd
waren op de verkoopprijs gold.
Op pagina 17 onderaan van het bestreden arrest stelt het hof van beroep voorts
dat het minnelijk kantonnement betaling inhield in het voordeel van de gerechtigde schuldeisers die dan ook alleen gerechtigd zijn op de intresten die de gekantonneerde gelden opbrengen en dit in verhouding tot hun eigen schuldvordering.
In de mate dat het hof van beroep aanvaardt dat alleen de gerechtigde schuldei-
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sers op het gekantonneerde bedrag, dat gold als voorwaardelijke inbetalinggeving, aanspraak konden maken, met name eiseres en/of de schuldeisers wier
schuldvorderingen hadden bijgedragen tot het behoud en de verzilvering van de
handelszaak, maakte voornoemd bedrag in het geheel geen deel meer uit van het
vermogen van de gefailleerde, zodat de curator op voornoemd bedrag evenmin
enige aanspraak kon laten gelden namens deze schuldeisers.
Besluit
Waar het hof van beroep uitdrukkelijk vaststelt dat het minnelijk kantonnement van 3-4 april 2001 gold als een voorwaardelijke inbetalinggeving ten voordele van de eiseres en/of de andere gerechtigde schuldeisers uit hoofde van de
prestaties die zij leverden met het oog op het behoud en de verzilvering van de
handelszaak tijdens de akkoordprocedure, impliceert deze vaststelling dat voornoemd bedrag geen deel meer uitmaakte van het vermogen van de gefailleerde
op datum van faillietverklaring, zodat het hof van beroep niet wettig kon beslissen dat de curator, die de rechten van de gezamenlijke schuldeisers, met uitsluiting van de eigen rechten van de individuele schuldeisers, uitoefent, op de afgifte
van voornoemd bedrag ten belope van de boedelschulden aanspraak kon maken,
aldus de onmiddellijke werking van deze voorwaardelijke betaling miskennend
(schending van de artikelen 1134, 1168, 1179, 1181, 1183, 1234, 1235 van het
Burgerlijk Wetboek, 7 en 8 van de Hypotheekwet en 16 van de wet van 8 augustus 1997 betreffende het faillissement), evenals de opdracht van de curator, aan
wie het enkel toekomt om de gezamelijke rechten van de schuldeisers uit te oefenen (schending van de artikelen 17 en 18 van het Gerechtelijk Wetboek, 16, 43,
45, 51, zoals van toepassing vóór de wetswijziging van 4 september 2002, en 51,
zoals van toepassing sinds de wetswijziging van 4 september 2002, van de wet
van 8 augustus 1997 betreffende het faillissement).
(...)
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
(...)
Tweede middel
(...)
Vierde onderdeel
10. De gelden die minnelijk gekantonneerd worden, komen uiteindelijk toe
hetzij aan de debiteur-solvens, hetzij aan de schuldeiser, naargelang de uitspraak
over de rechten van de ene of andere partij. Samenloop doet hieraan geen afbreuk.
Als de debiteur-solvens na het kantonnement failliet wordt verklaard, kan de
curator niettemin de afgifte van het gekantonneerde bedrag vorderen, en er de
bestemming aan geven die zal volgen uit de beslissing van de rechter.
Het onderdeel faalt naar recht.
(...)
Dictum

272

HOF VAN CASSATIE

2.2.07 - Nr. 63

Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.
2 februari 2007 – 1° kamer – Voorzitter en verslaggever: de h. Verougstraete, voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandewal, advocaat-generaal – Advocaten: mrs.
Geinger en De Gryse.

Nr. 64
1° KAMER - 2 februari 2007

1º GEMEENSCHAP EN GEWEST - GEMEENSCHAPPEN EN GEWESTEN DIE DE STAAT
OPVOLGEN - SCHULDEN - ANDERE UITGAVEN - BEGRIP
2º GEMEENSCHAP EN GEWEST - GEMEENSCHAPPEN EN GEWESTEN DIE DE STAAT
OPVOLGEN - SCHULDEN - VERPLICHTINGEN INZAKE INVESTERINGEN - BEGRIP
3º GEMEENSCHAP EN GEWEST - GEMEENSCHAPPEN EN GEWESTEN DIE DE STAAT
OPVOLGEN - WEGENFONDS - CONTRACTUELE VERPLICHTINGEN INZAKE INVESTERINGEN INVESTERINGEN AANGEGAAN VOOR DE INWERKINGTREDING VAN DE WET VAN 16 JAN. 1989 - TEN
LASTE VAN DE VASTLEGGINGSKREDIETEN IN DE BEGROTING VAN HET WEGENFONDS - GEVOLG
1º en 2º Het begrip "andere uitgaven" moet worden onderscheiden van de verplichtingen
inzake investeringen1. (Art. 61, §1, eerste, tweede, derde, vierde, vijfdede en zesde lid,
Financieringswet 1989)
3º De contractuele verplichtingen inzake investeringen aangegaan door het Wegenfonds
voor de inwerkingtreding van de Bijzondere Wet Financiering Gemeenschappen en
Gewesten ten laste van de vastleggingskredieten, die voorkomen in de begroting van
deze instelling, kunnen niet worden aangemerkt als andere uitgaven bedoeld in het
artikel 61, §1, zesde lid van die wet. (Art. 61, §1, eerste, tweede, derde, vierde, vijfde en
zesde lid, Financieringswet 1989)
(BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN MOBILITEIT T. CONSTRUCTIES, ELECTRICITEITSWERKEN EN
INDUSTRIEBOUW nv e.a.)

ARREST

(A.R. C.05.0589.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 7 juni 2005 gewezen door het
Hof van Beroep te Brussel.
Raadsheer Beatrijs Deconinck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert in zijn verzoekschrift twee middelen aan.
Eerste middel
1 Cass. 16 maart 2001, A.R. C.99.0156.N, nr. 140.
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Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 61, §1, eerste, derde, vierde, vijfde en zesde lid, en 82 van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en Gewesten;
- artikel 1254 van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest: "Verklaart de ingestelde rechtsmiddelen ontvankelijk
doch ongegrond. Zegt voor recht dat er geen aanleiding toe bestaat het hoger beroep tergend en roekeloos te verklaren. Zegt voor recht dat de in eerste aanleg
toegekende bedragen, die verwijzingen inhouden naar de Belgische Frank, met
toepassing van art. 14 van de E.G. Verordening nr. 974/98 d.d. 3 mei 1998 over
de invoering van de euro (...) moet gelezen worden, bij wijze van verwijzing naar
de euro-eenheid als:
het bedrag in Belgische Frank: wordt in euro gelezen als:
906.587
22.548,07
8.791
217,82
12.900
319,78
veroordeelt (de eiser) tot de kosten van het hoger beroep, begroot “(...)
na vastgesteld te hebben op p. 2:
De aldus ingestelde vordering vond haar oorzaak in de volgende feiten:
- (...)
- De storting op 31 augustus 1989 van 29.074.673 BEF, terwijl toen een bedrag verschuldigd was van 29.981.260 BEF, hetzij 2.220.834 BEF aan intresten
en 27.760.426 BEF in hoofdsom.
- Ingevolge de toerekening van de gedane betaling op de intresten en vervolgens op het kapitaal bleef er een bedrag in hoofdsom verschuldigd van 906.587
BEF",
op p. 4:
"(...) sloten het Wegenfonds en (de eerste verweerster)(...) een overeenkomst
waarbij het Wegenfonds aan (de eerste verweerster) een vergoeding toekende
'van 27.760.426 BEF, betaalbaar op 31.8.1988. Voormelde som wordt verhoogd
met de wettelijke intresten ingeval van betaling op een latere datum'.
De Juridische Dienst voor de aannemingsopdrachten van het Wegenfonds
maakte op 8 november 1988 aan de Directie Comptabiliteit een vereffeningsborderel nr. 95/88 over (...) voor een bedrag van 27.760.426 BEF 'te vermeerderen
met de wettelijke intresten vanaf 31.8.88 tot datum van betaling'",
en op p. 6
"De vereffening en vastlegging gebeurden slechts op 20 maart 1989, met berekening der intresten per 3 april 1989",
op grond van de motieven op p.7-9:
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"16. De Financieringswet van 16 januari 1989, gepubliceerd op 17 januari
1989, maar in werking getreden op 1 januari 1989, bepaalt in art. 61, §1, dat de
Gemeenschappen en de Gewesten, 'tenzij in deze wet anders wordt bepaald', de
rechten en de verplichtingen overnemen van de Staat die betrekking hebben op
de bevoegdheden die hun worden toegekend bij de wet van 8 augustus 1988 tot
wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, met inbegrip van de rechten en verplichtingen die voortkomen uit hangende en toekomstige gerechtelijke procedures.
Op deze algemene regel van het eerste lid van art. 61, §1, worden in het tweede lid uitzonderingen gemaakt voor bepaalde leningen en in het derde lid voor
contractuele verplichtingen met betrekking tot investeringen.
Het vierde lid van art. 61, §1, van de Financieringswet bepaalt: 'Dezelfde regeling is van toepassing op de contractuele verplichtingen die door het Wegenfonds
werden aangegaan vóór de inwerkingtreding van deze wet ten laste van de vastleggings kredieten die voorkomen in de begroting van deze instelling'.
Art. 61, §1, van de Financieringswet vervolgt ( leden 5 tot en met 8):
De in de twee voorgaande leden bepaalde contractuele verplichtingen hebben
betrekking op de vóór de inwerkingtreding van deze wet aangegane vastleggingen, zoals blijkt uit de boekhouding der controleurs der vastleggingen of uit de
boekhouding van het Wegenfonds.
Wat andere uitgaven betreft dan deze die beoogd worden in de hierboven vermelde leden 2, 3 en 4 blijft de Staat eveneens gebonden door de bestaande verplichtingen op 31 december 1988:
- hetzij wanneer de betaling ervan verschuldigd is op deze datum als het gaat
over vaste uitgaven of uitgaven waarvoor geen betalingsaanvraag moet voorgelegd worden;
- hetzij voor de andere schulden, wanneer ze vaststaan en de betaling ervan op
regelmatige wijze werd aangevraagd op dezelfde datum in overeenstemming met
geldende wetten en reglementen.
De Staat bezorgt onverwijld aan de Gemeenschappen en Gewesten, ieder wat
hem betreft, de akten en bescheiden die de rechten en verplichtingen vermelden
die door hen krachtens deze paragraaf worden overgenomen. Een inventaris van
de verstrekte akten en documenten wordt opgemaakt en ondertekend door de bevoegde Executieve of haar afgevaardigde.
In geval van geschil kan de Gemeenschap of het Gewest steeds de staat bij de
zaak betrekken en kan laatstgenoemde steeds in de zaak tussenkomen.
17. 'Uit deze bepalingen blijkt dat, opdat de Staat gebonden zou zijn, de verbintenis moet zijn aangegaan vóór 1 januari 1989 én eveneens budgettair moet
zijn vastgelegd vóór 1 januari 1989. Vallen derhalve ten laste van de deelgebieden: hetzij betalingen die buiten de uitvoering van de oorspronkelijke overeenkomst vallen, hetzij betalingen die weliswaar de uitvoering van de overeenkomst
zijn maar waarvoor het vóór 1 januari 1989 vastgelegd bedrag niet volstaat.
Prijsherzieningen, aanhangsels en dergelijke, die nieuwe vastleggingen vereisen
vanaf 1 januari 1989, zijn ten laste van de deelgebieden'.
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Er werd reeds onderstreept dat de besproken regels vereisen dat een onderscheid wordt gemaakt tussen, enerzijds, 'de andere uitgaven' en anderzijds de
contractuele verplichtingen m.b.t. investeringen.
Opdat de Staat gebonden zou blijven door contractuele verplichtingen inzake
investeringen die aangegaan werden vóór de inwerkingtreding van de Financieringswet, moeten deze verplichtingen m.b.t. investeringen ook zijn vastgelegd
vóór deze inwerkingtreding en voorkomen in de begroting.
Indien de vastlegging niet tijdig geschiedde vallen de contractuele verplichtingen inzake investeringen eventueel, indien de voorwaarden verenigd zijn, onder
de 'andere uitgaven' bedoeld in het zesde lid van art. 61, §1.
18. Ter zake blijkt duidelijk uit de voorgelegde stukken dat de contractuele
verplichtingen, voortvloeiende uit de dading, op 1 januari 1989 niet voorkwamen
in de begroting van het Wegenfonds. De vereffening en de vastlegging geschiedden pas op 20 maart 1989.
19. Wel wordt bewezen door het geschrift van de dading zelf dat de schuld,
meer bepaald de hoofdsom, vermeerderd met de wettelijke interesten vanaf 31
augustus 1988 tot op de dag van betaling, vaststond en dat niet alleen de betaling
ervan werd aangevraagd maar door de schuldenaar ook werd toegestaan vóór 31
december 1988.
Met toepassing van het zesde lid van art. 61, §1, van de Bijzondere Wet van 16
januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten, blijft deze schuld bijgevolg ten laste van de Staat.
20. Uit de door (de eiser) omtrent art. 1254 B.W. ingeroepen elementen kan
helemaal niet worden afgeleid dat de schuldeiser erin zou hebben toegestemd de
betaling niet in de eerste plaats op de interesten toe te rekenen.
21. Het hoger beroep is ongegrond. Het incidenteel beroep werd slechts in ondergeschikte orde ingesteld".
Grieven
Krachtens artikel 61, §1, eerste lid, van de bijzondere wet van 16 januari 1989
betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten, tenzij in
deze wet anders wordt bepaald, nemen de Gemeenschappen en de Gewesten de
rechten en verplichtingen van de Staat over die betrekking hebben op de bevoegdheden die hen worden toegekend bij de wet van 8 augustus 1988 tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen,
met inbegrip van de rechten en verplichtingen die voortkomen uit hangende en
toekomstige gerechtelijke procedures.
Krachtens artikel 61, §1, derde lid, van genoemde Financieringswet, onverminderd het bepaalde bij artikel 73, §1, van die wet, blijft de Staat alleen gebonden door de contractuele verplichtingen die hij heeft aangegaan en vastgelegd
voor de inwerkingtreding van deze wet op 1 januari 1989, blijkens artikel 82 van
dezelfde wet, ten laste van de gesplitste kredieten van het deel I - Kredieten bestemd voor de uitvoering van het investeringsprogramma, van de Titel II - Kapitaaluitgaven, of van de Fondsen van de Titel VI - Afzonderlijke sectie van de begroting die worden gestijfd door niet gesplitste kredieten van het voormelde Deel
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I van de Titel II van de begroting.
Krachtens dat derde lid blijven contractuele verplichtingen met betrekking tot
investeringen, met inbegrip van de eventuele verwijlintresten, ten laste van de
Staat, dit alles beperkt tot het bedrag van de openstaande vastlegging blijkens artikel 61, §1, vijfde lid, van genoemde Financieringswet en wat de verwijlintresten betreft beperkt tot de periode die eindigt op 31 december 1988.
Krachtens het vierde lid van genoemd artikel 61, §1, van de Financieringswet
is dezelfde regeling van het derde lid van toepassing op de contractuele verplichtingen die door het Wegenfonds werden aangegaan vóór de inwerkingtreding
van deze wet op 1 januari 1989, blijkens artikel 82 van dezelfde wet, ten laste
van de vastleggingskredieten die voorkomen in de begroting van deze instelling.
De in de voormelde leden drie en vier bedoelde contractuele verplichtingen
hebben, krachtens het vijfde lid van voormeld artikel van de Financieringswet,
betrekking op de vóór 1 januari 1989 aangegane vastleggingen, zoals, naargelang, blijkt uit de boekhouding der controleurs der vastleggingen of uit de boekhouding van het Wegenfonds.
Het is enkel voor de "andere uitgaven" geviseerd in het zesde lid van genoemd
artikel 61, §1, van de Financieringswet , nl. de andere uitgaven dan deze die beoogd worden in de hierboven vermelde leden 2, 3 en 4, dat de Staat eveneens gebonden blijft door de bestaande verplichtingen op 31 december 1988, hetzij wanneer de betaling ervan verschuldigd is op deze datum als het gaat over vaste uitgaven of uitgaven waarvoor geen betalingsaanvraag moet voorgelegd worden,
hetzij voor de andere schulden, wanneer ze vaststaan en de betaling ervan op regelmatige wijze werd aangevraagd op dezelfde datum in overeenstemming met
geldende wetten en reglementen.
Eerste onderdeel
Uit het samenlezen van de aangehaalde leden één, drie, vier en vijf van artikel
61, §1, van de Financieringswet volgt dat de contractuele verplichtingen die worden aangegaan door het Wegenfonds die ten laste komen van de vastleggingskredieten die voorkomen in zijn begroting, wanneer zij niet zijn aangegaan én vastgelegd vóór 1 januari 1989 zoals blijkt uit de boekhouding van het Wegenfonds,
desondanks overgenomen worden door de Gemeenschappen en Gewesten krachtens de algemene regel vervat in het aangehaalde eerste lid van artikel 61, §1.
Immers, de genoemde contractuele verplichtingen zijn en blijven te onderscheiden van het begrip "andere uitgaven", geviseerd in het zesde lid van het
aangehaald artikel 61, §1, van de Financieringswet, hetwelk geen betrekking
heeft op de voormelde contractuele verplichtingen aangegaan door het Wegenfonds.
M.a.w. de voormelde contractuele verplichtingen vormen een aparte categorie,
die ten laste blijven van de Staat indien uit de begroting van het Wegenfonds
blijkt dat de vastlegging vóór 1 januari 1989 geschiedde, maar binnen welke categorie de rechtsopvolging door, naargelang, de Gemeenscheppen en de Gewesten wel optreedt zo uit de begroting van het Wegenfonds blijkt dat de vastlegging
na 31 december 1988 geschiedde.
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Hieruit volgt dat het bestreden arrest, eens het beslist dat het "duidelijk uit de
voorgelegde stukken (blijkt) dat de contractuele verplichtingen, voortvloeiend uit
de dading, op 1 januari 1989 niet voorkwamen in de begroting van het Wegenfonds" omdat "De vereffening en de vastlegging (pas) geschiedden (...) op 20
maart 1989 ", onwettig beslist dat die contractuele verplichtingen, voortvloeiend
uit de dading, hetzij de erin toegekende vergoeding "van 27.760.426 BEF betaalbaar op 31.8.1988. Voormelde som wordt verhoogd met de wettelijke intresten
ingeval van betaling op een latere datum", ten laste blijft van de eiser met toepassing van het zesde lid van artikel 61, §1, van de Financieringswet, omdat de contractuele verplichtingen inzake investeringen, die geviseerd zijn door het derde,
vierde en vijfde lid van voormeld artikel 61, §1, wanneer hun vastlegging niet tijdig geschiedde, in strijd met wat de appelrechters beslissen, niet eventueel onder
de "andere uitgaven" van voormeld zesde lid vallen, mits de voorwaarden van
deze categorie verenigd zijn (schending van artikel 61, §1, zesde lid, van de Financieringswet), maar ook die contractuele verplichtingen blijven aangegaan
door het Wegenfonds (schending van artikel 61, §1, derde, vierde en vijfde lid,
en artikel 82 van de Financieringswet), die overgenomen worden door, naargelang, de Gemeenschappen en de Gewesten, op grond van de algemene regel van
het eerste lid van hetzelfde artikel 61, §1. (schending van de artikelen 61, §1, lid
1, en 82 van de Financieringswet).
(...)
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
Eerste onderdeel
1. Krachtens artikel 61, §1, eerste lid, van de bijzondere wet van 16 januari
1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten, (hierna: Financieringswet) nemen de Gemeenschappen en Gewesten, tenzij in deze
wet anders wordt bepaald, de rechten en verplichtingen van de Staat over die betrekking hebben op de bevoegdheden die hen worden toegekend bij de wet van 8
augustus 1988 tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, met inbegrip van de rechten en verplichtingen die
voortkomen uit hangende en toekomstige gerechtelijke procedures.
Het tweede lid laat echter ten last van de Staat de verplichtingen bedoeld in het
eerste lid met betrekking tot de leningen aangegaan door het Wegenfonds voor
de inwerkingtreding van deze wet.
Het derde lid bepaalt dat onverminderd het bepaalde bij artikel 73, §1, van de
bijzondere wet, de Staat daarenboven alleen gebonden blijft door de contractuele
verplichtingen die hij heeft aangegaan en vastgelegd vóór de inwerkingtreding
van deze wet ten laste van de gesplitste kredieten van het Deel I - Kredieten bestemd voor de uitvoering van het Investeringsprogramma, van de Titel II - Kapitaaluitgaven, of van de Fondsen van de Titel IV - Afzonderlijke sectie van de begroting, die worden gestijfd door niet gesplitste kredieten van het voormelde
Deel I van de Titel II van de begroting.
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Het vierde lid bepaalt dat dezelfde regeling van toepassing is op de contractuele verplichtingen die door het Wegenfonds werden aangegaan vóór de inwerkingtreding van deze wet ten laste van de vastleggingskredieten die voorkomen
in de begroting van deze instelling.
Het vijfde lid bepaalt dat de contractuele verplichtingen bedoeld in het derde
en het vierde lid betrekking hebben op de vóór de inwerkingtreding van deze wet
aangegane vastleggingen, zoals blijkt uit de boekhouding der controleurs der
vastleggingen of uit de boekhouding van het Wegenfonds.
Het zesde lid bepaalt dat wat andere uitgaven betreft dan deze die beoogd worden in het tweede, derde en vierde lid, de Staat eveneens gebonden blijft door de
bestaande verplichtingen op 31 december 1988:
- hetzij wanneer de betaling ervan verschuldigd is op deze datum als het gaat
over vast uitgaven of uitgaven waarvoor geen betalingsaanvraag moet voorgelegd worden;
- hetzij voor de andere schulden, wanneer ze vaststaan en de betaling ervan op
regelmatige wijze werd aangevraagd op dezelfde datum in overeenstemming met
geldende wetten en reglementen.
2. Uit die wetsbepalingen volgt dat het begrip "andere uitgaven" moet onderscheiden worden van de verplichtingen inzake investeringen. De contractuele
verplichtingen inzake investeringen aangegaan door het Wegenfonds voor de inwerkingtreding van de Financieringswet ten laste van de vastleggingskredieten,
die voorkomen in de begroting van deze instelling, kunnen niet worden aangemerkt als andere uitgaven bedoeld in het zesde lid van artikel 61, §1, van de Financieringswet.
3. De appelrechters oordelen:
- er kwam een dading tot stand tussen partijen voorafgaand aan 31 augustus
1988;
- de contractuele verplichtingen voortvloeiend uit de dading kwamen op 1 januari 1989 niet voor in de begroting van het Wegenfonds, terwijl de vereffening
en vastlegging dateert van na 1 januari 1989;
- ingevolge de toerekening van de gedane betaling op de interest en vervolgens
op het kapitaal bleef er een bedrag in hoofdsom verschuldigd van 906.587 BEF;
- indien de vastlegging niet tijdig geschiedde vallen de contractuele verplichtingen inzake investeringen eventueel, indien de voorwaarden verenigd zijn, onder de "andere uitgaven" bedoeld in het zesde lid van artikel 61, §1, van de Financieringswet;
- ingevolge de dading, de schuld omvattend de hoofdsom vermeerderd met de
wettelijke interest vanaf 31 augustus 1988 tot de dag van betaling vaststond en
"niet alleen de betaling ervan werd aangevraagd maar door de schuldenaar ook
werd toegestaan voor 31 december 1988".
4. Door hun oordeel dat de betwiste schuld op grond van het zesde lid van artikel 61, §1, van de voormelde wet ten laste blijft van de Staat, schenden de appelrechters dit artikel.
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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 Antwerpen.
2 februari 2007 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever: mevr. Deconinck – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandewal, advocaat-generaal
– Advocaten: mrs. Wouters en Simont.

Nr. 65
1° KAMER - 2 februari 2007

1º FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK
AKKOORD — GERECHTELIJK AKKOORD - AKKOORDPROCEDURE - HANDELINGEN,
DOOR DE SCHULDENAAR VERRICHT MET DE MEDEWERKING, MACHTIGING OF BIJSTAND VAN DE
COMMISSARIS INZAKE OPSCHORTING - BEGRIP
2º FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK
AKKOORD — GEVOLGEN (PERSONEN, GOEDEREN, VERBINTENISSEN) AKKOORDPROCEDURE - HANDELINGEN, DOOR DE SCHULDENAAR VERRICHT MET DE MEDEWERKING,
MACHTIGING OF BIJSTAND VAN DE COMMISSARIS INZAKE OPSCHORTING - BEGRIP
3º FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK
AKKOORD — GERECHTELIJK AKKOORD - AKKOORDPROCEDURE - HANDELINGEN
VERRICHT DOOR DE SCHULDENAAR - BOEDELSCHULDEN - VOORWAARDEN
4º FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK
AKKOORD — GEVOLGEN (PERSONEN, GOEDEREN, VERBINTENISSEN) AKKOORDPROCEDURE - BOEDELSCHULDEN - BEGRIP
1º en 2º Onder handelingen door de schuldenaar tijdens de akkoordprocedure verricht met
medewerking, machtiging of bijstand van de commissaris inzake opschorting, moeten
worden verstaan die tijdens de periode van voorlopige opschorting van betaling verrichte
handelingen1. (Art. 44, tweede lid, Wet 17 juli 1997 betreffende het gerechtelijk akkoord)
1 Zie Cass. 8 sept. 2006, A.R. C.05.0284.N, nr. 397; J. CAEYMAEX, "Les dettes de masse antérieures à
la faillite", (noot onder Kh. Brussel, 25 jan. 2001), J.L.M.B. 2001, 1756-1761; P. COUSSEMENT, "De
overgang van gerechtelijk akkoord naar faillissement en de vaststelling van de datum van staking van
betaling", R.W. 2003-04, (1677) 1684; A. CUYPERS, De invloed van de nieuwe wetten betreffende het
gerechtelijk akkoord en het faillissement op de kredieten en de kredietzekerheden. Voorrechten en
hypotheken. Grondige Studies, Antwerpen, Kluwer, 1998, 64; A. DE WILDE, "Opeenvolgende situaties
van samenloop en artikel 44, tweede lid W.G.A.", (noot onder Kh. Turnhout, 26 juni 2001), T.B.H.,
2003, (345) 347-349; E. DIRIX, "Posities van schuldeisers en hun zekerheidsrechten", in H.
BRAECKANS, E. DIRIX en E. WYMEERSCH, Faillissement en Gerechtelijk Akkoord: het nieuwe recht,
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3º en 4º Alleen de schulden die ontstaan uit handelingen door de schuldenaar tijdens de
akkoordprocedure verricht met medewerking, machtiging of bijstand van de commissaris
inzake opschorting tijdens de periode van voorlopige opschorting van betaling gelden als
boedelschulden van het latere faillissement2. (Art. 44, tweede lid, Wet 17 juli 1997
betreffende het gerechtelijk akkoord)
(BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FINANCIEN T. H. WILLAERT, C. MATTHYS en K. CHANTERIE in hun
hoedanigheid van curator van het faillissement van SOFINAL-COTESA nv, e.a.)

ARREST

(A.R. C.06.0162.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
16. Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 12 december 2005 gewezen door het Hof van Beroep te Gent.
17. Voorzitter Ivan Verougstraete heeft verslag uitgebracht.
18. Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 9, 15, 19, 26, 27, 29, 36, 37, 38, 40 en 44, in het bijzonder het
tweede lid, van de wet van 17 juli 1997 betreffende het gerechtelijk akkoord;
- artikel 99 van de faillissementswet van 8 augustus 1997.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest vernietigt het vonnis van de eerste rechter in zoverre het
voor recht zegde dat eiser wordt aanvaard voor 124.929,06 euro als boedelschuld.
Opnieuw recht doende, zegt het bestreden arrest voor recht dat de eiser, naast
de 129.753 euro, waarvoor hij al opgenomen is in het bevoorrecht passief, bijkomend voor 124.929,06 euro wordt opgenomen in het bevoorrecht passief.
Het bestreden arrest oordeelt op grond van de volgende overwegingen dat enkel de schulden die ontstaan zijn tijdens de periode van de voorlopige opschorting van betaling het karakter van boedelschuld kunnen verwerven in de zin van
artikel 44, tweede lid, van de wet van 17 juli 1997.
"De opdracht van de commissaris inzake opschorting is volledig anders binnen
het kader van de periode van voorlopige opschorting dan binnen het kader van de
periode van definitieve opschorting.
De door de wetgever gebruikte termen tot omschrijving van diens opdracht
zijn volkomen verschillend naargelang van de periode waarop ze betrekking hebben.
De periode van voorlopige opschorting is een 'precaire' periode, waarin de
Antwerpen, Kluwer, 1998, 378-383; M. TISON, "Schuldeisers en het gerechtelijk akkoord", Gandaius
Actueel IV, Antwerpen, Kluwer, 1999, 192; J. W INDEY en T. HÜRNER, "Les dettes de masse de l'article
44, alinéa 2", (noot onder Luik, 17 juni 2003), T.B.H. 2005, (262) 265-266.
2 Ibid.
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commissaris inzake opschorting de centrale figuur is in het delicate begeleiden
van het bedrijf dat, enerzijds, verder moet werken ('going concern') en, anderzijds, een voor de schuldeisers aanvaardbaar plan moet opstellen.
Voor diegene die schuldeisers worden in die periode van voorlopige opschorting, moet een garantie worden gegeven dat zij een 'supervoorrecht' hebben, zoniet zullen zij afhaken.
Ingeval zij niet een bijzondere bescherming genieten, is het niet meer mogelijk
het bedrijf aan de gang te houden; de bedoeling van de gerechtelijk akkoordprocedure, nl. het redden van de onderneming, wordt onmogelijk.
Om die reden heeft de wetgever voorzien in het statuut van 'boedelschuld',
doch onder die voorwaarde dat die schuld is tot stand gekomen ten gevolge van
handelingen die zijn verricht met 'medewerking, machtiging of bijstand' van de
commissaris inzake opschorting (toepassing artikel 44, tweede lid, WGA).
De periode van de definitieve opschorting is van geheel andere aard dan de periode voorlopige opschorting.
In de periode van definitieve opschorting is het plan aanvaard en moet het bedrijf werken binnen de krijtlijnen zoals uitgestippeld in het plan.
Het bedrijf staat in de periode van definitieve opschorting weer volledig onafhankelijk: de bestuursorganen hebben volledig de macht. Het bedrijf kan weerom
onbelemmerd deelnemen aan het commerciële leven: schulden aangaan en
schuldvorderingen scheppen, zonder enige restrictie.
Het enige waaraan de onderneming zich dient te houden, is het nakomen van
het plan dat een betalings- en afbetalingsschema ten opzichte van de schuldeisers
die betrokken waren in de gerechtelijk akkoordprocedure.
De commissaris inzake opschorting heeft slechts de opdracht toezicht en controle over de uitvoering van dat plan uit te oefenen.
Tot medewerking, machtiging of bijstand is hij geenszins gerechtelijk gemachtigd noch kan hij daartoe gerechtelijk gemachtigd worden.
Aldus kan er tijdens de periode van definitieve opschorting gewoon géén
schuldvordering ontstaan ten gevolge van een verrichting die geschied is met
medewerking, machtiging of bijstand van de commissaris inzake opschorting en
kan er bijgevolg ook geen boedelschuld ontstaan.
Wie schuldeiser wordt van een bedrijf in de periode van definitieve opschorting is een 'gewone speler' in het commerciële leven, zoals de firma die de definitieve opschorting heeft bekomen eveneens (opnieuw) een 'gewone speler' in het
commerciële leven is geworden.
Een en ander kan tot gevolg hebben dat het kwestieuze bedrijf geen of nauwelijks enig krediet van leveranciers of andere nieuwe schuldeisers kan bekomen en
uiteindelijk toch het faillissement tegemoet gaat.
Dit is een vrijemarktgegeven waarbij niets anders kan worden vastgesteld dan
dat de markt geen voldoende geloof en vertrouwen heeft in het commerciële project van die kwestieuze firma.
Voorafgaande is evenwel geen reden om schulden die ontstaan zijn in de peri-
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ode van definitieve opschorting het statuut van boedelschuld te geven.
Tenslotte is het juist dat de (eiser) als fiscale overheid, vaak geen vrije keuze
heeft om al dan niet met een schuldenaar samen te werken: indien de schuldenaar
mensen tewerkstelt is er (meestal) automatisch bedrijfsvoorheffing verschuldigd.
Een en ander heeft evenwel niet als gevolg dat de (eiser) op een andere wijze
zou moeten worden behandeld als een 'gewone' schuldeiser wiens schuldvordering ook is ontstaan in de periode van definitieve opschorting.
Het verlenen van het 'statuut' van boedelschuld is een uitzondering op de regel
dat de schulden die ontstaan zijn vóór de faillietverklaring worden opgenomen in
het (al dan niet bevoorrecht) passief van het faillissment.
Een restrictieve benadering van de aanspraken om als boedelschuld te worden
erkend, dringt zich bijgevolg op.
Uit wat voorafgaat, volgt dat er geen overtuigende wettelijke grondslag is om
de schulden die ontstaan zijn tijdens de periode van definitieve opschorting, het
statuut van boedelschuld te verlenen.
In die omstandigheden dringt zich de opname op van de volledige schuldvordering van (de eiser) in het bevoorrecht passief" (arrest, p. 2-4).
Grieven
Het gerechtelijk akkoord kan aan de schuldenaar worden toegestaan indien hij
tijdelijk zijn schulden niet kan voldoen of indien de continuïteit van zijn onderneming bedreigd wordt door moeilijkheden die op min of meer korte termijn
kunnen leiden tot het ophouden van betalen. Het akkoord kan alleen worden toegestaan indien de financiële toestand van de onderneming kan worden gesaneerd
en het economisch herstel ervan mogelijk lijkt (artikel 9 van de wet van 17 juli
1997).
Indien voldaan is aan deze voorwaarden en de rechtbank op grond van een
voorlopige beoordeling oordeelt dat de continuïteit van de onderneming geheel
of gedeeltelijk kan worden gehandhaafd, kent deze een voorlopige opschorting
van betaling toe voor een observatieperiode die niet langer dan zes maanden mag
zijn (artikel 15, §1, eerste lid).
In het vonnis dat de voorlopige opschorting van betaling toestaat, wijst de
rechtbank een of meer commissarissen inzake opschorting aan, dewelke individueel alle handelingen kunnen verrichten die nodig of nuttig zijn voor de vervulling van hun gemeenschappelijke opdrachten (artikel 15, §1, tweede lid).
De rechtbank kan bepalen dat de schuldenaar geen daden van bestuur of beschikking mag verrichten zonder machtiging van de commissaris inzake opschorting (artikel 15, §1, derde lid).
In het algemeen wordt de commissaris inzake opschorting ermee belast de
schuldenaar tijdens de akkoordprocedure bij te staan bij het bestuur, onder toezicht van de rechtbank, hij brengt verslag uit telkens als de omstandigheden het
vereisen en in ieder geval op verzoek van de rechtbank (artikel 19, eerste lid).
Specifiek tijdens de voorlopige opschorting van betaling onderzoekt de commissaris inzake opschorting de aangegeven schuldvordering en de ingediende ti-
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tels (artikel 26), verwijst, bij betwisting, de niet-toegelaten schuldvorderingen
naar de rechtbank (artikel 27) en staat de schuldenaar bij met het opstellen van
het herstel- of betalingsplan (artikel 29, §1).
Tijdens de definitieve opschorting van betaling oefent de commissaris inzake
opschorting toezicht en controle uit over de uitvoering van het plan en de akkoordprocedure, waarbij hij ten minste om de zes maanden en telkens als de
rechtbank erom verzoekt, verslag uitbrengt aan de rechtbank over de uitvoering
van het plan en het akkoord (artikel 36); bij niet-uitvoering van geheel of een
deel van het plan kan hij in zijn verslag aan de rechtbank de herroeping van de
opschorting vorderen (artikel 37), terwijl op zijn verzoek de rechtbank ook wijzigingen aan het plan kan goedkeuren (artikel 38).
De algemene bijstandsverplichting van de commissaris inzake opschorting, zoals omschreven in artikel 19, eerste lid, dooft na de goedkeuring van het plan niet
uit zodat de schuldenaar ook tijdens de definitieve opschorting van betaling handelingen kan verrichten met medewerking, machtiging of bijstand van de commissaris inzake opschorting.
Een maand vóór het verstrijken van de termijn van de definitieve opschorting
brengt de commissaris inzake opschorting een eindverslag uit omtrent de uitvoering van het plan, waarna de rechtbank, op verzoek van de commissaris inzake
opschorting, het einde van de opschorting uitspreekt (artikel 20).
Luidens artikel 44, tweede lid, van de wet van 17 juli 1997 betreffende het gerechtelijk akkoord, worden de handelingen door de schuldenaar, tijdens de akkoordprocedure verricht met medewerking, machtiging of bijstand van de commissaris inzake opschorting, bij faillissement beschouwd als handelingen van de
curator, waarbij de schulden gedurende de akkoordprocedure aangegaan gelden
als boedelschulden van het faillissement.
De wetgever heeft met de uitvoering van het statuut van boedelschuld voor de
schulden, aangegaan tijdens de akkoordprocedure met tussenkomst van de commissaris inzake opschorting, een zekerheid willen verschaffen aan de schuldeisers die bereid zijn om, spijts de precaire toestand van de schuldenaar tijdens het
gerechtelijk akkoord, met hem te contracteren.
In de mate dat de schuldenaar ook tijdens de definitieve opschorting van betaling in een precaire positie blijft verkeren, gelet onder meer op het risico dat het
akkoord steeds kan worden herroepen van zodra de schuldenaar een deel van het
plan niet uitvoert, komt het statuut van boedelschuld ook toe aan de schulden die
tijdens de definitieve opschorting van betaling met medewerking, machtiging of
bijstand van de commissaris inzake opschorting door de schuldenaar zijn aangegaan.
In zoverre in de tekst van artikel 44, tweede lid, uitdrukkelijk wordt verwezen
naar handelingen verricht tijdens de akkoordprocedure en naar schulden aangegaan gedurende de akkoordprocedure was het duidelijk de intentie van de wetgever om ook aan deze schulden die tijdens de definitieve opschorting van betaling
met tussenkomst van de commissaris inzake opschorting zijn ontstaan het "supervoorrecht" van boedelschuld te verlenen.
Het herstel en het voortbestaan van de onderneming na afloop van de definitie-
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ve opschorting is de enige finaliteit van het gerechtelijk akkoord zodat ook tijdens de definitieve opschorting van betaling de bestaande medecontractanten
blijvend moeten worden gemotiveerd om met de schuldenaar te contracteren terwijl ook nieuwe schuldeisers via artikel 44, tweede lid, moeten worden aangemoedigd om met de schuldenaar handelsbetrekkingen aan te knopen tijdens de
definitieve opschorting van betaling.
Het bestreden arrest oordeelt evenwel dat er tijdens de periode van de definitieve opschorting geen schuldvordering kan ontstaan ten gevolge van een verrichting die geschied is met medewerking, machtiging of bijstand van de commissaris inzake opschorting omdat de commissaris inzake opschorting in die periode slechts de opdracht heeft om toezicht en controle uit te oefenen over de uitvoering van het plan en niet gemachtigd is tot medewerking, machtiging of bijstand zodat er tijdens de definitieve opschorting van betaling gewoon geen boedelschuld kan ontstaan.
Volgens het bestreden arrest worden de schuldenaar en de nieuwe schuldeisers
tijdens de definitieve opschorting van betaling bovendien "gewone spelers in het
commerciële leven" en kan de precaire toestand van de schuldenaar op zich niet
verantwoorden dat aan de schulden die zijn ontstaan tijdens de definitieve opschorting van betaling het statuut van boedelschuld wordt gegeven. Aldus uitzondering op de regel dat de schulden die ontstaan zijn vóór de faillietverklaring
in het passief van het faillissement worden opgenomen, behoeft het statuut van
boedelschuld een restrictieve benadering, aldus het bestreden arrest.
In zoverre het arrest oordeelde dat er tijdens de definitieve opschorting van betalingen geen handelingen kunnen worden verricht door de schuldenaar met bijstand, machtiging of medewerking van de commissaris inzake opschorting, miskent het bestreden arrest de opdracht van de commissaris inzake opschorting, zoals die omschreven is in de artikelen 9, 15, 19, 26, 27, 29, 36, 37, 38 en 40 van
de wet van 17 juli 1997, en waaruit volgt dat zijn bijstandsverplichting ex artikel
19 een algemene draagwijdte heeft die geldt voor de hele duur van de akkoordprocedure.
Door op die gronden het temporeel toepassingsgebied van artikel 44, tweede
lid, te beperken tot de schulden die slechts tijdens de voorlopige opschorting van
betaling met bijstand, machtiging of medewerking van de commissaris inzake
opschorting kunnen worden aangegaan, waardoor het de kwalificatie van boedelschuld zonder meer ontzegt aan alle schulden die tijdens de definitieve opschorting van betaling zijn aangegaan, schendt het bestreden arrest zowel de tekst als
de ratio legis van artikel 44, tweede lid, van de wet van 17 juli 1997.
Hieruit volgt dat het bestreden arrest niet wettig heeft beslist dat de bedrijfsvoorheffing die betrekking heeft op de periode van de definitieve opschorting
van betaling (124.929,06 euro) niet als boedelschuld kan worden erkend maar in
het bevoorrecht passief van het faillissement dient te worden opgenomen (schending van alle bepalingen aangehaald in de aanhef van het middel).
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1. Krachtens artikel 44, tweede lid, van de wet van 17 juli 1997 betreffende het
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gerechtelijk akkoord (hierna WGA), worden handelingen door de schuldenaar
tijdens de akkoordprocedure verricht met medewerking, machtiging of bijstand
van de commissaris inzake opschorting, bij faillissement beschouwd als handelingen van de curator, waarbij de schulden gedurende de akkoordprocedure aangegaan gelden als boedelschulden van het faillissement.
Voor de periode van de voorlopige opschorting van betaling en observatieperiode, wordt krachtens artikel 19, eerste lid, van de WGA, de commissaris inzake
opschorting door de rechtbank aangewezen en ermee belast de schuldenaar bij te
staan bij het bestuur, onder toezicht van de rechtbank.
Tijdens de periode van de definitieve opschorting van betaling oefent de commissaris inzake opschorting, overeenkomstig artikel 36, eerste lid, van de WGA,
daarentegen slechts toezicht en controle uit over de uitvoering van het plan en de
akkoordprocedure. De schuldenaar wordt immers geacht tijdens die periode de
leiding van de onderneming op zelfstandige wijze in handen te nemen.
2. Hieruit volgt dat onder "handelingen door de schuldenaar tijdens de akkoordprocedure verricht met medewerking, machtiging of bijstand van de commissaris inzake opschorting" zoals bedoeld in vermeld artikel 44, tweede lid,
moeten worden verstaan, de handelingen die door de schuldenaar zijn verricht
met medewerking, machtiging of bijstand van de commissaris inzake opschorting, tijdens de periode van de voorlopige opschorting van betaling. Het zijn derhalve slechts de schulden die uit die handelingen ontstaan, die gelden als boedelschulden van het faillissement.
3. Het middel gaat ervan uit dat het statuut van boedelschuld ook toekomt aan
de schulden die tijdens de periode van de definitieve opschorting van betaling
met medewerking, machtiging of bijstand van de commissaris inzake opschorting, door de schuldenaar zijn aangegaan.
Het middel faalt naar recht.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
2 februari 2007 – 1° kamer – Voorzitter en verslaggever: de h. Verougstraete, voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandewal, advocaat-generaal – Advocaten: mrs.
De Bruyn en Geinger.

Nr. 66
3° KAMER - 5 februari 2007

1º ARBEIDSOVEREENKOMST — BEGRIP. BESTAANSVEREISTEN. VORM —
BEGRIP EN BESTAANSVEREISTEN - GEZAG - BEWIJSLEVERING - BEOORDELING DOOR
DE RECHTER - FEITELIJKE GEGEVENS - NIET-ONVERENIGBARE GEGEVENS
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2º ARBEIDSOVEREENKOMST — BEGRIP. BESTAANSVEREISTEN. VORM —
BEGRIP EN BESTAANSVEREISTEN - GEZAG - KWALIFICATIE DOOR DE PARTIJEN ZELFSTANDIGE SAMENWERKING - BEWIJSLAST
3º SOCIALE ZEKERHEID — WERKNEMERS - RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID
- ARBEIDSOVEREENKOMST - GEZAG - BEWIJS - BEWIJSLAST - DRAAGWIJDTE
1º en 2º Het is de taak van de rechter om na te gaan of de gegevens die aangevoerd
worden om het bestaan van een gezagsrelatie te staven een toepassing of de
mogelijkheid tot toepassing van gezag op de uitvoering van de arbeid zoals in een
arbeidsovereenkomst aantonen, die onverenigbaar is met de loutere uitvoering van
controle en het geven van instructies in het kader van een overeenkomst voor
zelfstandige arbeid1. (Artt. 2 en 3, Arbeidsovereenkomstenwet)
3º Wanneer de partijen hun verhouding kwalificeren als de uitvoering van zelfstandige
arbeid door de ene in opdracht van de andere, schept dit geen vermoeden van het
bestaan van een overeenkomst tot uitvoering van zelfstandige arbeid; wanneer de
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid in dit geval socialezekerheidsbijdragen voor
werknemers opvordert, moet hij het bestaan van een arbeidsovereenkomst bewijzen, wat
inhoudt dat het bewijs zal dienen te worden geleverd dat de arbeid uitgevoerd werd
onder het gezag van de opdrachtgever-werkgever; zodoende wordt de bewijslast van de
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid niet verzwaard: deze dienst dient louter het bewijs te
leveren van het werkelijk bestaan van een arbeidsovereenkomst wanneer hij op die basis
socialezekerheidsbijdragen opvordert. Evenmin wordt in deze bewijsregeling een
bijzondere waarde gehecht aan de kwalificatie van een overeenkomst tot uitvoering van
zelfstandige arbeid, die geveinsd kan zijn. In zoverre de gegevens die aangevoerd
worden om de gezagsrelatie te staven ook passen in het kader van een overeenkomst tot
uitvoering van zelfstandige arbeid en dus daarmee niet onverenigbaar zijn, zijn deze
gegevens gewoonweg geen sluitend bewijs van een gezagsrelatie in het kader van een
arbeidsovereenkomst2. (Artt. 2 en 3, Arbeidsovereenkomstenwet; Artt. 1315 en 1321,
B.W.; Algemeen rechtsbeginsel "Fraus omnia corrumpit"; Algemeen rechtsbeginsel van
het verbod op wetsontduiking)
(R.S.Z. T. V.)

ARREST

(A.R. S.06.0024.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 25 februari 2005 gewezen
door het Arbeidshof te Antwerpen.
Afdelingsvoorzitter Robert Boes heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Anne De Raeve heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert in een verzoekschrift middel aan.
Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht en maakt er deel van uit.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste onderdeel
1 Cass. 20 maart 2006, A.R. S.05.0069.N, nr. 160.
2 Ibid.
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1. Wanneer de partijen hun verhouding kwalificeren als de uitvoering van zelfstandige arbeid door de ene in opdracht van de andere, schept dit geen vermoeden van het bestaan van een overeenkomst tot uitvoering van zelfstandige arbeid.
Wanneer de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid in dit geval socialezekerheidsbijdragen voor werknemers opvordert, moet hij het bestaan van een arbeidsovereenkomst bewijzen, wat inhoudt dat het bewijs zal dienen te worden geleverd dat
de arbeid uitgevoerd werd onder het gezag van de opdrachtgever-werkgever.
De rechter moet de werkelijke toestand nagaan aan de hand van de gegevens
waarvan het bewijs wordt verstrekt.
Omtrent de gegevens die aangevoerd worden om het bestaan van een gezagsrelatie te staven, is het de taak van de rechter na te gaan of deze gegevens een
toepassing of de mogelijkheid tot toepassing van gezag op de uitvoering van de
arbeid zoals in een arbeidsovereenkomst aantonen, die onverenigbaar is met de
loutere uitvoering van controle en instructies in het kader van een overeenkomst
voor zelfstandige arbeid.
2. Zodoende wordt de bewijslast van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
niet verzwaard. Deze dienst dient louter het bewijs te leveren van het bestaan van
een arbeidsovereenkomst wanneer het op die basis socialezekerheids- bijdragen
opvordert.
Evenmin wordt in deze bewijsregeling een bijzondere waarde gehecht aan de
kwalificatie van een overeenkomst tot uitvoering van zelfstandige arbeid, die geveinsd kan zijn.
In zoverre de gegevens die aangevoerd worden om de gezagsrelatie te staven
ook passen in het kader van een overeenkomst tot uitvoering van zelfstandige arbeid en dus daarmee niet onverenigbaar zijn, zijn deze gegevens gewoonweg
geen sluitend bewijs van een gezagsrelatie in het kader van een arbeidsovereenkomst.
3. Op grond van de vaststelling dat de verweerder geen beslag kon leggen op
hun tijdsgebruik en er van toezicht en controle op de uitvoering van de arbeid
geen sprake is ten aanzien van L.K., J.O. en J.B., oordeelt het arrest dat de door
de eiser aangevoerde elementen de kwalificatie van zelfstandige samenwerking
niet uitsluiten en dat de eiser er niet in slaagt het bewijs van een werkgeversgezag te leveren.
Door aldus te oordelen schendt het arrest de aangewezen wetsbepalingen niet
en miskent het evenmin het algemeen rechtsbeginsel "fraus omnia corrumpit".
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Tweede onderdeel
4. Het onderdeel dat aanvoert dat het arrest bij de beoordeling van de gezagselementen die door de eiser werden aangevoerd om het bestaan van een arbeidsovereenkomst aan te tonen, de overeenkomst van zelfstandige samenwerking ten
aanzien van J.B. als uitgangspunt heeft genomen, mist feitelijke grondslag, zoals
blijkt uit het antwoord op het eerste onderdeel, bijzonder om de onder randnummer 3 vermelde redenen.
Dictum
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Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
5 februari 2007 – 3° kamer – Voorzitter en verslaggever: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve, advocaat-generaal – Advocaat: mr.
De Bruyn.

Nr. 67
3° KAMER - 5 februari 2007

ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIGHEIDSCOMITE — BESCHERMDE
WERKNEMERS - ONTSLAGREGELING - DRINGENDE REDENEN - RECHTERLIJKE PROCEDURE ARBEIDSOVEREENKOMST - SCHORSING - INKOMENSGARANTIE - WERKGEVER - AANVULLENDE
VERGOEDING - OMVANG
De wetgever beoogt de afgevaardigde of de kandidaat-afgevaardigde tijdens de schorsing
van de arbeidsovereenkomst een inkomen te waarborgen doordat hij naast de
werkloosheidsuitrusting een bijkomende vergoeding ontvangt, betaald door de
werkgever, die samen gelijk zijn aan het voorheen verdiende nettoloon; met nettoloon
wordt niet bedoeld het fiscaal netto-inkomen, te weten na aftrek van de belastingen,
gezien de belastingen afhankelijk zijn van een aantal factoren die vreemd zijn aan de
dienstbetrekking. (Art. 9, Wet Ontslagregeling Personeelsafgevaardigden; Art. 1, K.B. 21
mei 1991 tot vaststelling van de berekenings- en betalingsmodaliteiten van de
bijkomende vergoeding verschuldigd aan de (kandidaat) personeelsafgevaardigde in het
kader van de procedure tot erkenning van een dringende reden)
(V. T. DELTA AIR TRANSPORT nv e.a.)

ARREST

(A.R. S.06.0030.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 28 februari 2005 gewezen
door het Arbeidshof te Antwerpen.
Raadsheer Ghislain Londers heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Anne De Raeve heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 10, 11 en 159 van de op 17 februari 1994 gecoördineerde Grondwet;
- de artikelen 2 (inzonderheid §1 en §3), 4 (inzonderheid §1), 5 (inzonderheid
§5 en voor zoveel als nodig ook §3), 6 en 9 van de wet van 19 maart 1991, houdende bijzondere ontslagregeling voor de personeelsafgevaardigden in de ondernemingsraden en in de comités voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de
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werkplaatsen alsmede voor de kandidaat-personeelsafgevaardigden;
- artikel 1 van het koninklijk besluit van 21 mei 1991 tot vaststelling van de
berekenings- en betalingsmodaliteiten van de bijkomende vergoeding verschuldigd aan de personeelsafgevaardigde of de kandidaat-personeelsafgevaardigde in
het kader van de procedure tot erkenning van een dringende reden.
Bestreden beslissing
Het Arbeidshof te Antwerpen verklaart in het bestreden arrest van 28 februari
2005 eiseres' hoger beroep ontvankelijk en deels gegrond. Het arbeidshof bevestigt het bestreden vonnis van 12 januari 2000 van de Arbeidsrechtbank te Antwerpen in de mate dat het de eis strekkende tot veroordeling van de verweerster
tot betaling van de aanpassingen voor anciënniteit en leeftijd van de bijkomende
vergoeding zoals bedoeld in artikel 9 van de wet ontslagregeling personeelsafgevaardigden die verschuldigd is aan de eiseres en de eis strekkend tot veroordeling van verweerster tot betaling van socialezekerheidsbijdragen op deze bijkomende vergoeding aan de RSZ, ongegrond heeft verklaard. Het arbeidshof vernietigt het vonnis van 12 januari 2000 van de Arbeidsrechtbank te Antwerpen in
de mate dat het de eis van (de eiseres) strekkend tot betaling van indexaanpassingen op de bijkomende vergoedingen ongegrond heeft verklaard. Opnieuw rechtsprekend daarover, verklaart het de eis zonder voorwerp. Aldus bevestigt het arbeidshof (behalve wat de indexering betreft) minstens impliciet de beslissing van
de eerste rechter waar deze de oorspronkelijke vordering (die ertoe strekte te horen beslissen dat de aanvullende vergoeding die de verweerster in uitvoering van
genoemd artikel 9 van de wet van 19 maart 1991 betaalde, te gering was) afwees
als ongegrond.
Het arbeidshof beveelt de heropening der debatten alvorens verder recht te
spreken over de tegenvordering van de verweerster tegen de eiseres.
Het arbeidshof verklaart zijn arrest verbindend ten aanzien van de Belgische
Staat en stelt de beslissing over de kosten uit.
Het arbeidshof grondt zijn beslissing op volgende motieven (arrest vanaf p. 5,
in het midden tot p. 8, bovenaan):
"2.1. de verplichting van de werkgever tot betaling van een inkomen gelijk aan
het nettoloon (artikel 9 van de wet ontslagregeling personeelsafgevaardigden)
Artikel 9 van de wet ontslagregeling personeelsafgevaardigden luidt als volgt:
(..)
Artikel 1 van het koninklijk besluit van 21 mei 1991 genomen in uitvoering
van voormelde wet, luidt als volgt:
(...)
Mevrouw V. voert aan dat zij van de NV (Delta Air Transport) na de schorsing
van de arbeidsovereen-komst in het jaar 1995 en de daaropvolgende jaren niet
het netto inkomen heeft ontvangen zoals haar dat door artikel 9 van voormelde
wet zou worden gegarandeerd.
Uit de dagvaarding blijkt dat zij dit afleidt uit de omstandigheid dat zij voor
het inkomstenjaar 1995 aan de fiscus nog een bedrag van 268.171 BEF verschul-
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digd bleef, daar waar zij in de voorgaande aanslagjaren nooit bijkomende belasting diende te betalen.
Uitgaande van een volgens de naamloze vennootschap verschuldigd nettoloon
van 80.535 BEF per maand, en dat volgens mevrouw V. minimaal verschuldigd
was, zou de NV jaarlijks minimaal nog een nettobedrag van 264.152 BEF moeten ophoesten om aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen.
Mevrouw V. gaat ervan uit dat de NV op grond van de wet gehouden is haar
een inkomen te waarborgen dat gelijk is aan het nettoloon dat zij verdiende voorafgaand aan de schorsing van de arbeidsovereenkomst.
Blijkbaar wil mevrouw V. dat haar een gelijk fiscaal netto-inkomen op jaarbasis wordt gewaarborgd, dit wil zeggen niet alleen na aftrek van socialezekerheidsbijdragen (voor zover die al verschuldigd zijn) en bedrijfsvoorheffing, maar
na aftrek van de eigenlijke belasting.
Het (arbeidshof) oordeelt ter zake als volgt:
Krachtens artikel 9 van de wet ontslagregeling personeelsafgevaardigden moet
de werkgever op het einde van elke gewone betaalperiode een vergoeding bovenop de werkloosheidsuitkeringen betalen, waardoor aan de personeelsafgevaardigde of aan de kandidaat personeelsafgevaardigde een inkomen wordt gewaarborgd
dat gelijk is aan zijn nettoloon.
In diezelfde bepaling wordt het aan de Koning overgelaten de wijze van berekening van die bijkomende vergoeding vast te stellen, waaronder dient te worden
verstaan dat hij meteen ook kan vaststellen op welke wijze een inkomen wordt
gewaarborgd dat geacht wordt gelijk te zijn aan het nettoloon.
Naar het oordeel van het (arbeidshof) blijkt uit de tekst van artikel 9 niet dat
aan de beschermde werknemer wiens arbeidsovereenkomst is geschorst een inkomen wordt gegarandeerd dat gelijk is aan zijn netto maandelijks inkomen, zoals mevrouw V. dat verstaat.
Bijgevolg staat niets eraan in de weg dat de Koning, door gebruik te maken
van de bevoegdheid die de wetgever hem heeft gegeven, de omvang van de bijkomende vergoeding derwijze vaststelt dat ze niet noodzakelijk een inkomen garandeert dat gelijk is aan het netto-inkomen, zoals mevrouw V. dat verstaat.
Naar het oordeel van het (arbeidshof) bestaat er dan ook geen aanleiding om in
toepassing van artikel 159 van de Grondwet de toepassing van artikel 1 van het
koninklijk besluit van 21 mei 1991 te weigeren.
De overige door partijen aangevoerde feiten en middelen doen naar het oordeel
van het (arbeidshof) daaraan geen afbreuk.
Ten overvloede merkt het (arbeidshof) op dat uit niets blijkt dat het de bedoeling van de wetgever zou geweest zijn om aan de beschermde werknemer als bedoeld in artikel 9 van de wet ontslagregeling personeelsafgevaardigden, een gelijk fiscaal netto inkomen op jaarbasis te waarborgen, in de zin dat van het brutoloon niet alleen de socialezekerheidsbijdragen (voor zover die al verschuldigd
zijn) en bedrijfsvoorheffing zouden moeten worden afgetrokken, maar bovendien
ook de eigenlijke belasting, temeer omdat dat inkomen mede kan beïnvloed worden door andere - aan de tewerkstelling geheel vreemde - factoren die het voor
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de werkgever overigens quasi onmogelijk zouden maken zulk een inkomen te
becijferen.
Bovendien wordt in het sociaal recht onder 'netto-inkomen' doorgaans het loon
bedoeld dat overblijft na aftrek van socialezekerheidsbijdragen en bedrijfsvoorheffing en dus niet na aftrek van de socialezekerheidsbijdragen en de eigenlijke
belasting".
Grieven
Het arbeidshof stelt vast dat de eiseres, in dienst van de verweerster, voor de
sociale verkiezingen van 1991 als kandidaat voor de ondernemingsraad werd
voorgedragen, doch niet verkozen werd (arrest p. 4, V, 1, eerste en tweede alinea).
Luidens artikel 2, §1, van de wet van 19 maart 1991 houdende bijzondere ontslagregeling voor de personeelsafgevaardigden in de ondernemingsraden en in de
comités voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen alsmede
voor de kandidaat- personeelsafgevaardigden, kunnen de personeelsafgevaardigden en de kandidaat-personeelsafgevaardigden, zoals omschreven in artikel 1,
§2, van dezelfde wet, worden ontslagen om een dringende reden die vooraf door
het arbeidsgerecht werd aangenomen. Er werd tussen partijen niet betwist dat de
eiseres als niet-verkozen kandidate een beschermd statuut genoot, nu het door de
verweerster voorgenomen ontslag wegens dringende reden zich situeerde in de
bij artikel 2, §3, van genoemde wet van 19 maart 1991 omschreven beschermingsperiode.
Het arbeidshof stelt tevens vast dat de verweerster op 25 oktober 1994 bij de
Arbeidsrechtbank te Antwerpen de in artikel 4 van genoemde wet van 19 maart
1991 voorziene procedure, strekkend tot voorafgaande aanneming van dringende
reden teneinde te kunnen overgaan tot het ontslag van de eiseres, startte.
Het was evenmin tussen partijen betwist dat de arbeidsovereenkomst van eiseres tussen de gerechtelijke procedure geschorst werd, het weze overeenkomstig
artikel 5, §3, van genoemde wet van 19 maart 1991, zoals impliciet voorgehouden door het arbeidshof (arrest p. 4, in fine), het weze overeenkomstig artikel 5,
§5, van dezelfde wet, zoals voorgehouden door partijen (samenvattende conclusie in hoger beroep, p. 2, nr. 1.2.; eerste conclusie voor de verweerster voor de
Arbeidsrechtbank te Antwerpen, p. 2, eerste alinea, in fine).
Evenmin werd betwist dat de eiseres aldus, benevens haar werkloosheidsuitkering, recht had op een aanvullende vergoeding lastens verweerster, haar werkgever, op grond van artikel 9 van de genoemde wet van 19 maart 1991, dat luidt:
"Indien de voorzitter van de arbeidsrechtbank bij wijze van voorlopige maatregel voor een personeelsafgevaardigde beslist of indien de werkgever voor een
kandidaat-personeelsafgevaardigde beslist dat de uitvoering van de arbeidsovereenkomst moet geschorst blijven tot hem de in kracht van gewijsde gegane uitspraak over de ernst van de door de werkgever ingeroepen redenen wordt betekend of, indien er geen hoger beroep geweest is, tot bij het verstrijken van de termijn voor hoger beroep moet de werkgever op het einde van elke gewone betaalperiode een vergoeding bovenop de werkloosheidsuitkeringen betalen, waardoor
aan de personeelsafgevaardigde of aan de kandidaat-personeelsafgevaardigde
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een inkomen wordt gewaarborgd dat gelijk is aan zijn nettoloon.
De Koning bepaalt de wijze van berekening van deze bijkomende vergoeding.
Het referteloon dat als basis dient voor de berekening van de bijkomende vergoeding is gebonden aan de evolutie van het indexcijfer van de consumptieprijzen
(...).
De bepalingen van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van
het loon der werknemers zijn van toepassing op de betaling door de werkgever
van de bij dit artikel bedoelde bijkomende vergoeding.
De bijkomende vergoeding bedoeld in het eerste lid blijft verworven voor de
personeelsafgevaardigde en aan de kandidaat-personeelsafgevaardigde, ongeacht
de beslissing van het arbeidsgerecht over de door de werkgever ingeroepen redenen.
De Koning kan de opdracht van het Fonds tot vergoeding van de in geval van
sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers uitbreiden tot de betaling van
deze bijkomende vergoeding (...)".
Deze bepaling werd uitgevoerd door het koninklijk besluit van 21 mei 1991 tot
vaststelling van de berekenings- en betalingsmodaliteiten van de bijkomende
vergoeding verschuldigd aan de personeelsafgevaardigde of de kandidaat-personeelsafgevaardigde in het kader van de procedure tot erkenning van een dringende reden, waarvan artikel 1 bepaalt:
"§1. De vergoeding, verschuldigd aan de werknemer in uitvoering van artikel
9 van de wet van 19 maart 1991 houdende bijzondere ontslagregeling voor de
personeels-afgevaardigden in de ondernemingsraden en in de comités voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen alsmede voor de kandidaat-personeelsafgevaardigden, is gelijk aan het verschil tussen het maandelijks
bedrag van de werkloosheidsvergoedingen en het netto referteloon.
§2. Het netto referteloon bestaat uit:
- het gemiddeld bedrag van het nettoloon vermeerderd met de voordelen verworven krachtens de arbeidsovereenkomst, en in voorkomend geval,
- het gemiddeld nettobedrag van de voordelen in natura.
Om het nettobedrag van het loon en de voordelen te bepalen, dient men het
brutobedrag te verminderen met de persoonlijke bijdragen inzake sociale zekerheid en de fiscale afhouding.
Het netto referteloon wordt afgerond naar de hogere honderd franken.
Het gemiddelde bedoeld in het eerste lid wordt berekend op basis van het loon
of de voordelen die werden betaald of hadden moeten betaald worden in de loop
van de twaalf maanden, voorafgaand aan de maand gedurende dewelke de schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst begon, gedeeld door twaalf.
Wanneer de werknemer geen recht heeft gehad op een loon en op voordelen gedurende al de maanden van de referteperiode, zal het gemiddelde slechts berekend worden voor de maanden gedurende dewelke een recht verworven werd.
§3. Het maandelijks bedrag van de werkloosheidsuitkering bedoeld in artikel
1, wordt bekomen door het dagbedrag van de werkloosheidsuitkering te verme-
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nigvuldigen met 26".
Het arbeidshof stelde vast (arrest p. 8, nr. 2.2.1., eerste alinea) dat tussen partijen niet betwist werd dat het netto referteloon zoals bedoeld in artikel 1 van het
genoemde koninklijk besluit van 21 mei 1991, 80.535 BEF beliep of 1.996,41
euro.
De eiseres erkende (samenvattende conclusie in hoger beroep p. 11, 3.1.7.) dat
zij vanaf de schorsing van de arbeidsovereenkomst een werkloosheidsuitkering
genoot en, anderzijds, een aanvullende vergoeding van de werkgever.
De eiseres preciseerde, zonder dat dit door de verweerster werd betwist:
(1) dat zij ongeveer 30.000 BEF werkloosheidsuitkeringen genoot;
(2) dat op deze uitkering zowat 3.000 BEF bedrijfsvoorheffing werd geheven
en zij dus netto ongeveer 27.000 BEF per maand ontving;
(3) dat de werkgever een aanvullende vergoeding voorzag van 50.466 BEF,
(4) waarop 5.197 BEF bedrijfsvoorheffing werd ingehouden zodat een nettovergoeding van 44.909 BEF overbleef.
De eiseres wees er aldus op dat zij netto 27.000 BEF werkloosheidsuitkeringen
en 44.909 BEF bijkomende vergoeding ontving, wat tesamen 71.909 BEF netto
opleverde, terwijl, zoals door het arbeidshof vastgesteld, partijen het erover eens
waren dat het netto referteloon 80.535 BEF beliep.
Eerste onderdeel
Luidens bovengenoemde wettelijke regeling, die hier als uitdrukkelijk hernomen dient te worden aangezien, legt de wetgever, in de bij artikel 9 van de genoemde wet van 19 maart 1991 bedoelde gevallen, aan de werkgever van de beschermde werknemer op, bij het verstrijken van elke gewone betaalperiode, een
vergoeding te betalen bovenop de werkloosheidsuitkeringen, waardoor aan de
werknemer een bepaald inkomen wordt gewaarborgd, te weten een inkomen "dat
gelijk is aan zijn nettoloon". De wetgever bepaalt de maatstaf van de vergoeding:
zij moet bovenop de werkloosheidsuitkering een inkomen waarborgen dat gelijk
is aan het bij de werkgever verdiende nettoloon.
De wetgever verleent aan de Koning de bevoegdheid de berekeningsmodaliteiten van deze aldus omschreven bijkomende vergoeding te bepalen.
De Koning kan aldus de regels preciseren waardoor de lastens de werkgever
vallende bijkomende vergoeding een gelijkheid moet waarborgen tussen het
voorheen verdiende nettoloon enerzijds, en de werkloosheidsuitkeringen en de
aanvullende vergoeding anderzijds.
Ten onrechte oordeelt het arbeidshof dat de bewoordingen van genoemd artikel 9 zouden toelaten te stellen dat de Koning "meteen ook kan vaststellen op
welke wijze een inkomen wordt gewaarborgd dat geacht wordt gelijk te zijn aan
het nettoloon" (arrest p. 7, vijfde volle alinea; eisers benadrukt). Het behoort niet
tot de door de wetgever aan de Koning toegemeten bevoegdheid om een vermoeden van gelijkstelling tussen de bedoelde bedragen in te stellen, nu de Koning
slechts bevoegdheid bekwam de berekeningsregels vast te stellen die de bedoelde inkomensgelijkheid in werkelijkheid en effectief moeten waarborgen.
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Overigens blijkt uit geen enkele bepaling van het genoemde koninklijk besluit
van 21 mei 1991 dat de Koning met de aldus uitgevaardigde regels een vermoeden van gelijkheid heeft willen instellen tussen, enerzijds, het nettoloon en, anderzijds, de samenvoeging van werkloosheidsuitkeringen en de bijkomende vergoeding, tot vaststelling waarvan dit koninklijk besluit werd uitgevaardigd.
Voor zover de beslissing van het arbeidshof aldus moet worden begrepen dat
het genoemde koninklijk besluit van 21 mei 1991 ertoe strekt de berekeningsmodaliteiten van de in artikel 9 van de genoemde wet van 19 maart 1991 bedoelde
bijkomende vergoeding in die zin vast te leggen dat het inkomen moet worden
geacht gelijk te zijn aan het door hetzelfde artikel 9 bedoelde nettoloon, miskent
het arbeidshof de genoemde bepalingen (schending van de artikelen 2 (inzonderheid §1 en §3), 4 (inzonderheid §1), 5 (inzonderheid §5 en voor zoveel als nodig
ook §3), 6 en 9 van de wet van 19 maart 1991 houdende bijzondere ontslagregeling voor de personeelsafgevaardigden in de ondernemingsraden en in de comités voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen alsmede voor
de kandidaat-personeelsafgevaardigden en van artikel 1 van het koninklijk besluit van 21 mei 1991 tot vaststelling van de berekenings- en betalingsmodaliteiten van de bijkomende vergoeding verschuldigd aan de personeelsafgevaardigde
of de kandidaat-personeelsafgevaardigde in het kader van de procedure tot erkenning van een dringende reden).
Tweede onderdeel
Artikel 9 van de wet van 19 maart 1991 houdende bijzondere ontslagregeling
voor de personeelsafgevaardigden in de ondernemingsraden en in de comités
voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen alsmede voor de
kandidaat-personeelsafgevaardigden legt aan de werkgever op om aan de beschermde werknemer wiens arbeidsovereenkomst is geschorst, op het einde van
elke gewone betaalperiode bovenop de werkloosheidsuitkeringen een bijkomende vergoeding te betalen waardoor "een inkomen wordt gewaarborgd dat gelijk is
aan zijn nettoloon".
Zoals door de eiseres in conclusie aangevoerd (samenvattende conclusie in hoger beroep, p. 4 e.v.) blijkt uit de voorbereidende werken van de wet van 19
maart 1991 dat de wetgever in bovengenoemd geval aan de (kandidaat-) personeelsafgevaardigde heeft willen waarborgen dat zijn financiële situatie tijdens de
duur van de procedure ongewijzigd bleef, zodat hij geen inkomensschade ondervindt wanneer zijn arbeidsovereenkomst wordt geschorst (wat voor de kandidaatpersoneelsafgevaardigde kan ingevolge een loutere beslissing van de werkgever)
gedurende de gerechtelijke procedure die strekt tot het bekomen van de erkenning van een dringende reden tot ontslag.
Zoals door de eiseres aangevoerd, laten de bewoordingen van artikel 9 van de
genoemde wet van 19 maart 1991, zoals toegelicht in de voorbereidende werken
op de wet, niet toe dat de beschermde werknemer wiens arbeidsovereenkomst
geschorst wordt tijdens de procedure tot erkenning van een dringende reden tot
ontslag, enig financieel nadeel zou lijden in vergelijking met de situatie dat zijn
arbeidsovereenkomst niet wordt geschorst tijdens deze procedure.
Het arbeidshof kon dienvolgens niet wettig oordelen dat "niets eraan in de weg
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(staat) dat de Koning, door gebruik te maken van de bevoegdheid die de wetgever hem heeft gegeven, de omvang van de bijkomende vergoeding derwijze vaststelt dat ze niet noodzakelijk een inkomen garandeert dat gelijk is aan het nettoinkomen, zoals mevrouw V. dat verstaat" (arrest p. 7, vierde laatste alinea).
Luidens artikel 159 van de gecoördineerde Grondwet passen de hoven en
rechtbanken de algemene, provinciale en plaatselijke besluiten en verordeningen
alleen toe in zoverre zij met de wetten overeenstemmen. Zoals terecht door de eiseres aangevoerd in conclusie (samenvattende conclusie in hoger beroep, pp. 78) moet worden aangenomen dat de berekeningsregels van hogerbedoelde vergoeding, zoals opgenomen in het genoemde koninklijk besluit van 21 mei 1991,
de bij artikel 9 van genoemde wet van 19 maart 1991 gewaarborgde inkomensgelijkheid niet waarborgen, zodat dit koninklijk besluit in strijd was met deze
wet en dienvolgens niet kon worden toegepast (schending van artikel 159 van de
gecoördineerde Grondwet).
Luidens artikel 10 van de gecoördineerde Grondwet zijn de Belgen gelijk voor
de wet en overeenkomstig artikel 11 van dezelfde Grondwet moeten rechten en
vrijheden aan de Belgen worden verzekerd zonder discriminatie.
Genoemd artikel 9 van de wet van 19 maart 1991, dat zelf overigens bepaalt
dat een inkomensgelijkheid moet worden gewaarborgd aan de beschermde werknemer wiens arbeidsovereenkomst geschorst wordt tijdens de gerechtelijke procedure tot erkenning van een dringende reden tot ontslag, zou derhalve, zoals
door de eiseres aangevoerd in haar repliek op het advies van het openbaar ministerie (p. 3), een ongelijkheid creëren tussen de beschermde werknemer wiens arbeidsovereenkomst niet geschorst wordt tijdens de gerechtelijke procedure tot erkenning van de dringende reden tot ontslag (die zijn "nettoloon" blijft behouden)
en de werknemer wiens arbeidsovereenkomst wel geschorst wordt tijdens deze
gerechtelijke procedure (die aanspraak kan maken op een werkloosheidsuitkering, verhoogd met een lastens de werkgever vallende aanvullende vergoeding),
wanneer zou worden aangenomen dat in deze laatste hypothese de samenstelling
van de werkloosheidsuitkeringen en de bedoelde bijkomende vergoeding die de
werkgever bij het einde van elke betaalperiode moet betalen, niet noodzakelijk
gelijk moet zijn aan het nettoloon dat de werknemer zou genieten indien zijn arbeidsovereenkomst niet zou zijn geschorst.
Hieraan doet geen afbreuk de vaststelling dat het voor de werkgever "quasi onmogelijk" zou zijn het netto-inkomen te becijferen.
Het arbeidshof geeft derhalve aan artikel 9 van de genoemde wet van 19 maart
1991 een draagwijdte die het niet bezit (schending van de artikelen 2 (inzonderheid §1 en §3), 4 (inzonderheid §1), 5 (inzonderheid §5 en voor zoveel als nodig
ook §3), 6 en 9 van de wet van 19 maart 1991 houdende bijzondere ontslagregeling voor de personeels-afgevaardigden in de ondernemingsraden en in de comités voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen alsmede voor
de kandidaat-personeelsafgevaardigden en van artikel 1 van het koninklijk besluit van 21 mei 1991 tot vaststelling van de berekenings- en betalingsmodaliteiten van de bijkomende vergoeding verschuldigd aan de personeelsafgevaardigde
of de kandidaat-personeelsafgevaardigde in het kader van de procedure tot er-
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kenning van een dringende reden) en oordeelt ten onrechte dat er geen aanleiding
was om de toepassing van artikel 1 van het koninklijk besluit van 21 mei 1991 te
weigeren (schending van artikel 159 van de gecoördineerde Grondwet). Minstens miskent het arbeidshof aldus het grondwettelijk gewaarborgd gelijkheidsen niet-discriminatiebeginsel (schending van de artikelen 10 en 11 van de gecoördineerde Grondwet).
Het behage het Hof, gelet op artikel 26, §2, van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof, de in het dispositief van deze voorziening nader omschreven prejudiciële vraag te stellen aan het Arbitragehof.
Derde onderdeel
Zoals reeds aangegeven, stelde het arbeidshof vast (arrest p. 8, nr. 2.2.1., eerste
alinea) dat tussen partijen niet betwist werd dat het netto referteloon zoals bedoeld in artikel 1 van het genoemde koninklijk besluit van 21 mei 1991, 80.535
BEF beliep of 1.996,41 euro.
De eiseres voerde aan, zoals hierboven verduidelijkt, dat zij maandelijks
slechts kon beschikken over een netto-inkomen van 71.909 BEF, bestaande uit
netto 27.000 BEF werkloosheidsuitkeringen en netto 44.909 BEF bijkomende
vergoeding lastens de werkgever.
Aldus kon het arbeidshof niet wettig eiseres' vordering, die ertoe strekte te horen vaststellen dat de bijkomende vergoeding die de werkgever haar uitkeerde
tijdens de periode van schorsing van de arbeidsovereenkomst ter gelegenheid
van een gerechtelijke procedure in erkenning van een dringende reden tot ontslag, te laag werd bepaald en dienvolgens moest worden verhoogd, afwijzen
(schending van artikelen 2 (inzonderheid §1 en §3), 4 (inzonderheid §1), 5 (inzonderheid §5 en voor zoveel als nodig ook §3), 6 en 9 van de wet van 19 maart
1991 houdende bijzondere ontslagregeling voor de personeelsafgevaardigden in
de ondernemingsraden en in de comités voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen alsmede voor de kandidaat-personeelsafgevaardigden en
van artikel 1 van het koninklijk besluit van 21 mei 1991 tot vaststelling van de
berekenings- en betalingsmodaliteiten van de bijkomende vergoeding verschuldigd aan de personeelsafgevaardigde of de kandidaat-personeelsafgevaardigde in
het kader van de procedure tot erkenning van een dringende reden).
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste onderdeel
1. De appelrechters oordelen dat artikel 9 van de wet van 19 maart 1991 houdende bijzondere ontslagregeling voor de personeelsafgevaardigden in de ondernemingsraden en in de comités voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de
werkplaatsen, alsmede voor de kandidaat-personeelsafgevaardigden (hierna wet
ontslagregeling personeelsafgevaardigden) het aan de Koning overlaat de wijze
van berekening van de bijkomende vergoeding vast te stellen "waaronder dient te
worden verstaan dat Hij meteen ook kan vaststellen op welke wijze een inkomen
wordt gewaarborgd dat geacht wordt gelijk te zijn aan het nettoloon".
2. Anders dan waarvan het onderdeel uitgaat, blijkt uit de context van het ar-
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rest dat de appelrechters aldus niet oordelen dat voormeld artikel 9 de Koning
machtigt een vermoeden van gelijkstelling in te stellen tussen, enerzijds, het nettoloon dat de beschermde werknemer ontving en, anderzijds, de samengevoegde
werkloosheidsuitkering en de bijkomende vergoeding vastgesteld overeenkomstig de in het koninklijk besluit van 21 mei 1991 bepaalde regels.
Het onderdeel dat berust op een onjuiste lezing van het arrest, mist feitelijke
grondslag.
Tweede onderdeel
3. Overeenkomstig artikel 9, eerste lid, van de wet ontslagregeling personeelsafgevaardigden, moet de werkgever indien de voorzitter van de arbeidsrechtbank
bij wijze van voorlopige maatregel voor een personeelsafgevaardigde beslist of
indien de werkgever voor een kandidaat-personeelsafgevaardigde beslist dat de
uitvoering van de arbeidsovereenkomst moet geschorst blijven tot hem de in
kracht van gewijsde gegane uitspraak over de ernst van de door de werkgever ingeroepen reden wordt betekend of, indien er geen hoger beroep geweest is, tot bij
het verstrijken van de termijn voor hoger beroep, op het einde van elke gewone
betaalperiode, een vergoeding bovenop de werkloosheidsuitkeringen betalen,
waardoor aan de personeelsafgevaardigde of aan de kandidaat-personeelsafgevaardigde een inkomen wordt gewaarborgd dat gelijk is aan zijn nettoloon.
Krachtens het tweede lid van dat artikel, bepaalt de Koning de wijze van berekening van deze bijkomende vergoeding en is het referteloon dat als basis dient
voor de berekening van de bijkomende vergoeding gebonden aan de evolutie van
het indexcijfer van de consumptieprijzen overeenkomstig de formule geregeld bij
de collectieve arbeidsovereenkomst die op de werknemer van toepassing is of,
bij ontstentenis van dergelijke overeenkomst, volgens de formule die normaal
van toepassing is op het loon van deze werknemer.
4. Artikel 1 van het koninklijk besluit van 21 mei 1991 tot vaststelling van de
berekenings- en betalingsmodaliteiten van de bijkomende vergoeding verschuldigd aan de personeelsafgevaardigde of de kandidaat-personeels-afgevaardigde
in het kader van de procedure tot erkenning van een dringende reden, genomen
in uitvoering van voormeld artikel 9, eerste lid, bepaalt:
"§1. De vergoeding, verschuldigd aan de werknemer in uitvoering van artikel
9 van de wet van 19 maart 1991 houdende bijzondere ontslagregeling voor de
personeels-afgevaardigden in de ondernemingsraden en in de comités voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen alsmede voor de kandidaat-personeelsafgevaardigden, is gelijk aan het verschil tussen het maandelijks
bedrag van de werkloosheidsvergoedingen en het netto referteloon.
§2. Het netto referteloon bestaat uit:
- het gemiddeld bedrag van het nettoloon vermeerderd met de voordelen verworven krachtens de arbeidsovereenkomst, en, in voorkomend geval,
- het gemiddeld netto bedrag van de voordelen in natura.
Om het nettobedrag van het loon en de voordelen te bepalen, dient men het
brutobedrag te verminderen met de persoonlijke bijdragen inzake sociale zekerheid en de fiscale afhouding. Het netto referteloon wordt afgerond naar de hoge-
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re honderd franken.
Het gemiddelde bedoeld in het eerste lid wordt berekend op basis van het loon
of de voordelen die werden betaald of hadden moeten betaald worden in de loop
van de twaalf maanden, voorafgaand aan de maand gedurende dewelke de schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst begon, gedeeld door twaalf.
Wanneer de werknemer geen recht gehad heeft op een loon en op voordelen gedurende al de maanden van de referteperiode, zal het gemiddelde slechts berekend worden voor de maanden gedurende dewelke een recht verworven werd.
§3. Het maandelijks bedrag van de werkloosheidsuitkering bedoeld in artikel
1, wordt bekomen door het dagbedrag van de werkloosheidsuitkering te vermenigvuldigen met 26".
5. Uit de wetsgeschiedenis van de wet ontslagregeling personeels-afgevaardigden blijkt dat artikel 9 van die wet beoogt de afgevaardigde of de kandidaat-afgevaardigde tijdens de schorsing van de arbeidsovereenkomst een inkomen te
waarborgen doordat hij naast de werkloosheidsuitkering een bijkomende vergoeding ontvangt, betaald door de werkgever, die samen gelijk zijn aan het voorheen
verdiende nettoloon.
Het blijkt niet dat met nettoloon bedoeld wordt het fiscaal netto-inkomen, te
weten na aftrek van de belastingen, gezien de belastingen afhankelijk zijn van
een aantal factoren die vreemd zijn aan de dienstbetrekking.
6. De appelrechters stellen vast, zonder dat er op dit punt miskenning van bewijskracht van akten wordt aangevoerd, dat de eiseres er van uitgaat dat voormeld artikel 9 haar een gelijk fiscaal netto-inkomen op jaarbasis waarborgt, "dit
wil zeggen niet alleen na aftrek van socialezekerheidsbijdragen (...) en bedijfsvoorheffing, maar na aftrek van de eigenlijke belasting".
Vervolgens oordelen de appelrechters dat voormeld artikel 9 en artikel 1 van
het in uitvoering hiervan genomen koninklijk besluit van 21 mei 1991 aan de beschermde werknemer wiens arbeidsovereenkomst is geschorst geen inkomen
waarborgt dat gelijk is aan zijn netto maandinkomen, zoals de eiseres dat verstaat.
Door aldus te oordelen verantwoorden de appelrechters hun beslissing naar
recht en schenden zij de in het onderdeel aangewezen wettelijke bepalingen niet.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
7. Gezien het onderdeel uitgaat van de onjuiste hypothese dat artikel 9 van de
wet ontslagregeling personeelsafgevaardigden de beschermde werknemer geen
gelijkheid van netto-inkomen waarborgt, is er geen aanleiding om de door de eiseres voorgestelde prejudiciële vraag aan het Arbitragehof te stellen.
Derde onderdeel
8. De appelrechters stellen vast dat tussen de partijen niet wordt betwist dat het
netto referteloon zoals bedoeld in artikel 1 van het koninklijk besluit van 21 mei
1991 voor de eiseres 80.535 BEF of 1.996,41 euro bedraagt.
De appelrechters stellen daarentegen niet vast dat, zoals het onderdeel voorhoudt, de eiseres maandelijks slechts kon beschikken over een netto-inkomen
van 71.909 BEF.
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9. Het onderzoek van het onderdeel vergt een onderzoek van feiten waarvoor
het Hof niet bevoegd is.
Het onderdeel is niet ontvankelijk.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres tot de kosten.
5 februari 2007 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Londers – Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve, advocaat-generaal –
Advocaten: mrs. Geinger en van Eeckhoutte.

Nr. 68
2° KAMER - 6 februari 2007

1º STEDENBOUW — HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT.
BETALING VAN EEN MEERWAARDE - HERSTELVORDERING - AARD - GEVOLG
2º STEDENBOUW — HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT.
BETALING VAN EEN MEERWAARDE - HERSTELVORDERING - MEDE-EIGENAAR GEDING OVER DE VORDERING TOT HERSTEL - MEDE-EIGENAAR NIET BIJ HET GEDING BETROKKEN VORDERING VOORAFGAANDELIJK NIET AAN DE MEDE-EIGENAAR MEDEGEDEELD - GEVOLG
3º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - TOEGANG TOT DE RECHTERLIJKE INSTANTIE - STEDENBOUW HERSTEL VAN DE PLAATS IN DE VORIGE STAAT - HERSTELVORDERING - MEDE-EIGENAAR - GEDING
OVER DE VORDERING TOT HERSTEL - MEDE-EIGENAAR NIET BIJ HET GEDING BETROKKEN VORDERING VOORAFGAANDELIJK NIET AAN DE MEDE-EIGENAAR MEDEGEDEELD - GEVOLG
1º Het zakelijk karakter van de vordering tot herstel inzake stedenbouw heeft tot gevolg dat,
onverminderd de toepassing van artikel 160 Stedenbouwdecreet 1999, ook de medeeigenaar die bij het geding over de vordering tot herstel niet werd betrokken en aan wie
de herstelvordering voorafgaandelijk niet werd medegedeeld, de gevolgen dient te
ondergaan die uit het vonnis voortvloeien en bijgevolg de uitvoering ervan dient te
gedogen1. (Artt. 149, §§1, 2, 3 en 4, en 160, vijfde lid, Decr. Vl. Parlement 18 mei 1999)
2º en 3º De omstandigheid dat de mede-eigenaar niet bij het geding over de vordering tot
herstel inzake stedenbouw werd betrokken en dat de vordering hem voorafgaandelijk niet
werd medegedeeld schendt op zich het door artikel 6 E.V.R.M. bepaalde recht van
toegang tot een rechtbank niet; bij wijze van tijdig derdenverzet kan de mede-eigenaar
tegen die vordering verweer voeren en daarbij zijn rechtmatige belangen voor de rechter
doen gelden. (Art. 6.1, Verdrag Rechten van de Mens; Artt. 149, §§1, 2, 3 en 4, en 160,
vijfde lid, Decr. Vl. Parlement 18 mei 1999)
(L. T. B. e.a.)

ARREST

1 Zie: Cass. 22 feb. 2005, A.R. P.04.0998.N, nr. 107.
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(A.R. P.06.1286.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling, van 7 september 2006.
De eiseres voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Raadsheer Etienne Goethals heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Middel
(...)
Tweede onderdeel
2. De vordering tot herstel inzake stedenbouw heeft geen persoonlijk karakter,
maar strekt tot het doen verdwijnen van de onrechtmatige toestand die met betrekking tot het onroerend goed door de uitgevoerde werken of de gegeven bestemming is ontstaan.
Dit zakelijke karakter van de vordering heeft tot gevolg dat, onverminderd de
toepassing van artikel 160 Stedenbouwdecreet 1999, ook de mede-eigenaar die
bij het geding over de vordering tot herstel niet werd betrokken en aan wie de
herstelvordering voorafgaandelijk niet werd meegedeeld, de gevolgen dient te
ondergaan die uit het vonnis voortvloeien en bijgevolg de uitvoering ervan dient
te gedogen.
De omstandigheid dat deze mede-eigenaar niet bij het geding werd betrokken
en dat de vordering hem voorafgaandelijk niet werd meegedeeld, staat niet eraan
in de weg dat hij vooralsnog derden-verzet tegen die vordering kan doen en daarbij zijn rechtmatige belangen voor de rechter kan doen gelden.
3. In zoverre het onderdeel aanvoert dat dit gebrek aan voorafgaande mededeling en betrokkenheid hoe dan ook het door artikel 6 EVRM bepaalde recht van
toegang tot een rechtbank schendt, faalt het naar recht.
4. Anders dan het onderdeel aanvoert, blijkt niet uit de stukken waarop het Hof
vermag acht te slaan, dat eiseres onmogelijk haar rechten en belangen kon doen
gelden, inzonderheid door derden-verzet.
In zoverre kan het onderdeel niet worden aangenomen.
5. Voor het overige is het onderdeel afgeleid uit de vergeefs aangevoerde
schending van artikel 6.1 EVRM, en is het niet ontvankelijk.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.
6 februari 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Goethals – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaat-generaal –
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Advocaat: mr. Mahieu.

Nr. 69
2° KAMER - 6 februari 2007

1º VREEMDELINGEN - ASIELAANVRAAG - VRIJHEIDSBEROVENDE MAATREGEL - OVERDRACHT
AAN DE VERANTWOORDELIJKE STAAT - WEDERRECHTELIJK VERZET - NIEUWE VRIJHEIDSBEROVENDE
MAATREGEL - AARD - GEVOLG
2º VREEMDELINGEN - ASIELAANVRAAG - VRIJHEIDSBEROVENDE MAATREGEL - BEROEP OVERDRACHT AAN DE VERANTWOORDELIJKE STAAT - WEDERRECHTELIJK VERZET - NIEUWE
VRIJHEIDSBEROVENDE MAATREGEL - GEVOLG - BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER - GRENZEN
1º Noch artikel 51/5, §3, vierde lid Vreemdelingenwet, noch enige andere wetsbepaling of
verdragsrechtelijke bepaling verzetten zich ertegen dat wanneer de verwijdering van de
rechtens vastgehouden vreemdeling omwille van zijn wederrechtelijk verzet niet is
gebeurd, een nieuwe beslissing tot vasthouding overeenkomstig artikel 27, §3,
Vreemdelingenwet wordt getroffen; deze nieuwe beslissing is geen verlenging van de
aanvankelijke beslissing maar een autonome titel van vrijheidsberoving1 2. (Artt. 27, §3,
en 51, §3, vierde lid, Vreemdelingenwet)
2º De rechter gevat van het door de vreemdeling bij toepassing van artikel 71
Vreemdelingenwet ingestelde beroep tegen de beslissing van vrijheidsberoving genomen
bij toepassing van artikel 51/5, §3, vierde lid, Vreemdelingenwet kan, wanneer een
nieuwe beslissing tot vasthouding overeenkomstig artikel 27, §3, Vreemdelingenwet werd
getroffen omdat de verwijdering van de opgesloten of vastgehouden vreemdeling omwille
van zijn wederrechtelijk verzet niet is gebeurd, binnen de grenzen van het bij hem
aanhangige beroep slechts het bestaan vaststellen van die nieuwe beslissing zonder dat
hij de wettigheid ervan kan onderzoeken; door deze nieuwe beslissing verliest de
rechtspleging tegen de eerste beslissing tot vasthouding haar bestaansreden3. (Artt. 27,
§3, 71, 72, 51/5, §3, vierde lid, Vreemdelingenwet)
(S.)

ARREST

(A.R. P.06.1660.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling, van 21 december 2006.
De eiseres voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee middelen
aan.
Raadsheer Paul Maffei heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
1 Zie: Cass. 27 nov. 2002, A.R. P.02.1402.F, nr. 635; Cass. 31 maart 2004, A.R. P.04.0363.F, nr.
173.
2 Zie: Cass. 28 sept. 1999, A.R. P.99.1322.N, nr. 687 met conclusie eerste advocaat-generaal DU
JARDIN; Cass. 2 nov. 1999, A.R. P.99.1373.N, nr. 582; Cass. 26 aug. 2003, A.R. P.03.1002.F, nr. 407.
3 Ibid.
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II. FEITEN
De eiseres heeft op 30 augustus 2005 een asielaanvraag gedaan. Bij die gelegenheid is gebleken dat de eiseres reeds voordien in Polen een asielaanvraag had
ingediend. Polen verklaarde zich op 3 november 2005 akkoord met toepassing
van de verordening EG nr. 343/2003 van de Raad van 18 februari 2003 de verantwoordelijkheid met betrekking tot de eiseres op zich te nemen.
Met toepassing van artikel 26quater Vreemdelingenwet nam de dienst vreemdelingenzaken op 20 april 2006 ten aanzien van de eiseres een beslissing tot weigering van verblijf met bevel het grondgebied te verlaten.
De eiseres maakte op 17 november 2006 het voorwerp uit van een beslissing
tot vrijheidsberoving met toepassing van artikel 51/5 Vreemdelingenwet. Tegen
die beslissing stelde de eiseres het in artikel 71 Vreemdelingenwet bedoelde beroep in, hetwelk afgewezen werd bij beschikking van de Raadkamer te Brussel
van 7 december 2006. Het bestreden arrest doet uitspraak over het hoger beroep
tegen die beschikking.
De overdracht van de eiseres naar Polen was middels een doorlaatbewijs bepaald op 11 december 2006. De eiseres weigerde op die datum gevolg te geven
aan het bevel het grondgebied te verlaten. Dezelfde dag nam de gemachtigde van
de minister een nieuw bevel tot opsluiting met toepassing van artikel 27, §1, en
§3, Vreemdelingenwet.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Ontvankelijkheid van het cassatieberoep
1. Artikel 51/5, §1, eerste lid, Vreemdelingenwet bepaalt dat wanneer een
vreemdeling zich aan de grens overeenkomstig artikel 50, 50bis of 51 van dezelfde wet vluchteling verklaart, de minister of zijn gemachtigde, met toepassing van
de internationale overeenkomsten die België binden, overgaat tot de vaststelling
van de Staat die verantwoordelijk is voor de behandeling van het asielverzoek.
Artikel 51/5, §3, eerste lid, Vreemdelingenwet van voornoemde wet bepaalt
dat wanneer België niet verantwoordelijk is voor de behandeling van het verzoek, de minister of zijn gemachtigde zich onder de voorwaarden bepaald bij internationale overeenkomsten die België binden, tot de verantwoordelijke Staat
richt met het verzoek de asielzoeker over te nemen of opnieuw over te nemen.
Artikel 51/5, §3, derde lid, Vreemdelingenwet bepaalt dat wanneer de asielzoeker aan de verantwoordelijke Staat overgedragen dient te worden, de minister
of zijn gemachtigde hem voor het waarborgen van de effectieve overdracht zonder verwijl naar de grens kan doen terugleiden. Overeenkomstig artikel 51/5, §3,
vierde lid, Vreemdelingenwet kan de vreemdeling te dien einde in een welbepaalde plaats opgesloten of vastgehouden worden voor de tijd die strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van de overdracht, zonder dat de duur van de hechtenis of van de vasthouding twee maanden te boven mag gaan.
2. Die wetsbepaling noch enige andere wetsbepaling of verdragrechtelijke bepaling verzetten zich ertegen dat wanneer de verwijdering van de rechtens vastgehouden vreemdeling omwille van zijn wederrechtelijk verzet niet is gebeurd,
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een nieuwe beslissing tot vasthouding overeenkomstig artikel 27, §3, Vreemdelingenwet wordt getroffen.
Deze nieuwe beslissing is geen verlenging van de aanvankelijke beslissing
maar een autonome titel van vrijheidsberoving, waarvan de rechter binnen de
grenzen van het bij hem aanhangige beroep slechts het bestaan kan vaststellen.
De rechter kan evenwel niet de wettigheid van die nieuwe beslissing die genomen werd na de beslissing waartegen de vreemdeling het bij artikel 71 Vreemdelingenwet bepaalde beroep heeft ingesteld, onderzoeken. Door deze nieuwe beslissing verliest de rechtspleging ingesteld tegen de eerste beslissing tot vasthouding haar bestaansreden.
3. De eiseres is thans van haar vrijheid beroofd op grond van de beslissing tot
opsluiting op 11 december 2006 genomen met toepassing van artikel 27, §3,
Vreemdelingenwet.
Het cassatieberoep heeft die beslissing niet tot voorwerp en heeft bijgevolg
geen bestaansreden.
Middelen
4. De middelen hebben geen betrekking op de bestaansreden van het cassatieberoep en behoeven geen antwoord.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.
6 februari 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Maffei – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaat-generaal –
Advocaten: mrs. H. Van Vreckom, Nijvel en M. Messiaen, Brussel.

Nr. 70
2° KAMER - 6 februari 2007

1º VOORLOPIGE HECHTENIS — ONMIDDELLIJKE AANHOUDING CASSATIEBEROEP TEGEN DE BESLISSING TOT VEROORDELING - VOORLOPIGE INVRIJHEIDSTELLING VERZOEKSCHRIFT - VERWERPING - MOTIVERING
2º VOORLOPIGE HECHTENIS — VOORLOPIGE INVRIJHEIDSTELLING VERZOEKSCHRIFT - VERWERPING - MOTIVERING
1º en 2º Wie van zijn vrijheid is beroofd krachtens een na zijn veroordeling uitgevaardigd
bevel tot onmiddellijke aanhouding, en tegen die veroordeling cassatieberoep aantekent,
kan om zijn voorlopige invrijheidstelling verzoeken; de beslissing waarbij dat verzoek
verworpen wordt dient te worden gemotiveerd met inachtneming van hetgeen
voorschreven is in artikel 16, §5, eerste en tweede lid, Voorlopige Hechteniswet1. (Artt.
16, §§1 en 5, eerste en tweede lid, Wet Voorlopige Hechtenis 1990; Artt. 27, §1, 5° en §3,
vierde lid, en 33, §2, Wet Voorlopige Hechtenis 1990)
1 Zie: Cass. 30 dec. 1997, A.R. P.97.1649.N, nr. 580.

304

HOF VAN CASSATIE

6.2.07 - Nr. 70

(C.)

ARREST

(A.R. P.07.0137.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te Gent,
kamer van inbeschuldigingstelling, van 25 januari 2007.
De eiseres voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee middelen
aan.
Raadsheer Luc Van hoogenbemt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
1. Naar luid van artikel 33, §2, Wet Voorlopige Hechtenis, kan de onmiddellijke aanhouding van een beklaagde, die tot een hoofdgevangenisstraf van een jaar
of tot een zwaardere straf, zonder uitstel, is veroordeeld, worden gelast indien te
vrezen is dat de beklaagde zich aan de uitvoering van de straf zou pogen te onttrekken.
2. Naar luid van artikel 27, §2, Wet Voorlopige Hechtenis kan de onmiddellijk
aangehoudene die tegen zijn veroordeling cassatieberoep heeft aangetekend, wat
te dezen het geval is, de voorlopige invrijheidstelling vragen. Artikel 27, §3, laatste lid, Wet Voorlopige Hechtenis bepaalt dat de beslissing tot verwerping van
dit verzoek dient te worden gemotiveerd met inachtneming van hetgeen voorgeschreven is in artikel 16, §5, eerste en tweede lid, Wet Voorlopige Hechtenis.
3. Het middel dat ervan uitgaat dat de beslissing tot verwerping van het verzoek tot voorlopige invrijheidstelling van een onmiddellijk aangehoudene uitsluitend kan worden gemotiveerd op grond van de vrees dat de beklaagde zich
aan de uitvoering van de straf zou pogen te onttrekken, faalt naar recht.
(...)
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.
6 februari 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Van hoogenbemt – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaatgeneraal – Advocaat: mr. Chr. Calewaert, Brussel.

Nr. 71
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2° KAMER - 7 februari 2007

VERWIJZING NA CASSATIE — STRAFZAKEN - GEDEELTELIJKE VERNIETIGING RECHTSMACHT VAN DE RECHTER OP VERWIJZING
Aan de rechter die kennis neemt van een geschil op verwijzing na gedeeltelijke cassatie,
komt slechts rechtsmacht toe binnen de grenzen van die verwijzing; die verwijzing is in
beginsel beperkt tot de omvang van de vernietiging, zij het met inbegrip van
onafscheidbare beslissingen en beslissingen die het gevolg van de vernietigde beslissing
zijn1.
(V. T. ASSUBEL nv)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.05.0423.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis dat de Correctionele Rechtbank
te Hoei op 11 februari 2005 op verwijzing heeft gewezen ingevolge het arrest
van het Hof van 8 januari 2003.
De eiser voert een middel aan in een memorie.
Raadsheer Sylviane Velu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. FEITEN
De eiser werd als enige aansprakelijk gesteld voor een verkeersongeval op de
weg van en naar het werk van het slachtoffer.
De verweerster heeft in haar hoedanigheid van arbeidsongevallenverzekeraar
van de werkgever van het slachtoffer tegen de eiser de rechtsvordering ingesteld
die bij artikel 47 van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 is bepaald.
Voor de berekening van de materiële schade, heeft de eerste rechter bij de uitspraak over die rechtsvordering het jaarlijks inkomen van het slachtoffer in aanmerking genomen op het ogenblik van de feiten. Hij heeft vervolgens daarvan de
sociale zekerheidsbijdragen en de verschuldigde belasting afgetrokken.
De verweerster heeft tegen dat vonnis hoger beroep ingesteld en de eiser heeft
een incidenteel beroep ingesteld tot wijziging van de raming van het basisloon.
Bij vonnis van 12 november 2001 heeft de Correctionele Rechtbank te Luik
het incidenteel beroep niet ontvankelijk verklaard. Het heeft zich op het jaarloon
gebaseerd zoals het door de eerste rechter was vastgesteld maar, in tegenstelling
tot deze laatste, heeft het dit vermeerderd met de sociale zekerheidsbijdragen.
Dit vonnis werd gedeeltelijk vernietigd bij arrest van het Hof van 8 januari
2003, gewezen op het cassatieberoep van de eiser.
Deze had vier middelen aangevoerd. Het eerste onderdeel van het eerste middel bekritiseerde de beslissing om het incidenteel beroep niet ontvankelijk te verklaren en het tweede onderdeel om het eveneens als niet gegrond te verwerpen.
1 Zie Cass. 21 sept. 1992, A.R. 7704, nr. 624; Cass. 7 dec. 1999, A.R. P.97.0608.N, nr. 664; Cass. 15
dec. 2003, A.R. S.03.0068.N, nr. 646.

306

HOF VAN CASSATIE

7.2.07 - Nr. 71

Het tweede middel oefende kritiek uit op het bestreden vonnis omdat het in het
basisloon de sociale bijdragen opneemt zonder vast te stellen dat die geëvenaard
worden door deze welke zonder ongeval op het loon van het slachtoffer zouden
rusten. Het derde middel verweet het vonnis om het loon dat in aanmerking
wordt genomen met twintig percent te vermeerderen en het vierde betrof de tijdspanne die het vonnis in aanmerking had genomen van de winstgevende overlevingsduur van het slachtoffer.
Nadat het Hof het eerste onderdeel van het eerste middel niet ontvankelijk
heeft verklaard, het tweede middel gegrond heeft verklaard en heeft gezegd dat
er geen grond is om het tweede onderdeel van het eerste middel, het derde en het
vierde middel te onderzoeken, die niet tot een ruimere vernietiging kunnen leiden, heeft het het bestreden vonnis vernietigd "behalve in zoverre het het incidenteel beroep van de eiser niet ontvankelijk heeft verklaard" en heeft het de
zaak "aldus beperkt naar de Correctionele Rechtbank te Hoei" verwezen.
Het bestreden vonnis, dat door die rechtbank op verwijzing is gewezen, beslist
met name dat de eiser daar geen tweede maal het geschil mag aanbrengen dat hij
in het kader van zijn incidenteel beroep had opgeworpen voor het gerecht waarvan de beslissing werd vernietigd.
III. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert een middel aan dat gesteld is als volgt:
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 203, §4, 408, 413, 426 en 427 van het Wetboek van Strafvordering.
Aangevochten beslissing en redenen
Om de eiser te veroordelen om aan de verweerster het bedrag van 56.161,78
euro te betalen vermeerderd met de interesten en de appelkosten, oordeelt het bestreden vonnis dat definitief was beslist dat het incidenteel beroep van de eiser
niet ontvankelijk was en, bijgevolg, dat hij alleen nog kon "vorderen dat de
grondslag van het verhaal van de verweerster niet wordt berekend op de basiswedde zoals vastgelegd op 27 juni 1994 naar luid van de overeenkomst tussen de
arbeidsongevallenverzekeraar en het slachtoffer, doch op grond van de bedragen
zoals die voorkomen op de inkomensattesten die door het slachtoffer zijn voorgelegd", op grond dat
"binnen de grenzen waarin de zaak aldaar aanhangig is gemaakt, zoals die zijn
vastgelegd bij het arrest van het Hof van Cassatie van 8 januari 2003, moet het
betreffende gerecht de omvang vaststellen van het verhaal dat door de [verweerster], arbeidsongevallenverzekeraar van de werkgever van het slachtoffer dat
schade heeft geleden ten gevolge van het verkeersongeval waarvoor [de eiser] op
4 januari 1989 aansprakelijk was, is ingesteld;
vooreerst dient in aanmerking te worden genomen dat in tegenstelling tot wat
[de eiser] aanvoert, het verwijzingsarrest dat zoals eerder gezegd door het Hof
van Cassatie is uitgesproken, niet de tegenstrijdigheid bevat tussen de motivering
en het beschikkende gedeelte die deze erin wil zien;
in beginsel is het inderdaad juist dat de eiser hoger beroep kan instellen tegen
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een vonnis, zelfs als dit conform zijn conclusie is gewezen, teneinde een vergissing recht te zetten die hij bij de verdediging van zijn belangen zou hebben begaan;
het vernietigde vonnis heeft evenwel, te dezen, niet alleen het hoger beroep
niet ontvankelijk verklaard, doch is eveneens ingegaan op de grond van de zaak,
door te verklaren dat de inkomensattesten die de appellant in het incidenteel beroep aanvoert, geen betrouwbare grondslag waren voor de reconstruering van de
berekeningsgrondslag van het inkomen dat in aanmerking moet worden genomen
en door de grondslag van het verhaal op een andere basis te berekenen;
daaruit volgt dat het incidenteel beroep, dat als niet-ontvankelijk is aangemerkt, door het vernietigde vonnis als niet gegrond werd beschouwd, en is het
bijgevolg volkomen logisch dat het Hof van Cassatie heeft geoordeeld dat het
eerste onderdeel - schending van artikel 203, §4, van het Wetboek van Strafvordering- niet ontvankelijk was bij gebrek aan belang".
Grieven
Krachtens artikel 203, §4, van het Wetboek van Strafvordering, kan de gedaagde, in alle gevallen waarin de burgerlijke rechtsvordering gebracht wordt
voor de rechter in hoger beroep, bij een op de terechtzitting genomen conclusie
incidenteel beroep instellen zolang de debatten in hoger beroep niet gesloten
zijn. Wanneer het beroepen vonnis conform zijn conclusie is, is de ontvankelijkheid van dat incidenteel beroep alleen onderworpen aan de voorwaarde dat de
partij die het instelt meent dat zij een vergissing heeft begaan die nadelig is voor
de verdediging van haar belangen en zij voor de appelrechters een ander verweer
wenst te voeren.
In tegenstelling tot het vonnis van de Correctionele Rechtbank te Luik van 12
november 2001, vernietigd bij arrest van het Hof van 8 januari 2003, geeft het
bestreden vonnis toe "dat de eiser in beginsel hoger beroep kan instellen tegen
een vonnis, zelfs als dit conform zijn conclusie is gewezen, teneinde een vergissing recht te zetten die hij bij de verdediging van zijn belangen zou hebben begaan".
Het ontzegt de eiser evenwel het recht om, voor de vaststelling van de schade
van de verweerster, het jaarloon van 675.379 frank opnieuw te betwisten dat
door de eerste rechter in zijn vonnis van 26 maart 1998 in aanmerking is genomen, ofschoon de eiser in zijn regelmatig voor hem neergelegde conclusie uitdrukkelijk zijn incidenteel beroep had herhaald.
Het miskent aldus het arrest van het Hof van 8 januari 2003 in zoverre het, in
al zijn bestanddelen, het beschikkende gedeelte van het vonnis van 12 november
2001 heeft vernietigd dat de verweerster het bedrag van 2.265.561 frank had toegekend, wat het de eiser mogelijk maakte om elke parameter die in aanmerking
moet worden genomen, opnieuw te betwisten, in het bijzonder het jaarloon van
het slachtoffer.
Het bestreden vonnis is weliswaar op dit arrest gegrond dat eveneens, in zijn
dictum, heeft gezegd dat het Hof het vonnis van 12 november 2001 vernietigde,
behalve in zoverre het het incidenteel beroep van de eiser niet ontvankelijk verklaarde.
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Dit dictum moet evenwel worden gelezen samen met de redenen tot staving ervan die vermelden dat het eerste onderdeel van het eerste middel - dat kritiek uitoefende op dit vonnis in zoverre het het hoger beroep niet ontvankelijk had verklaard -, geen belang had en bijgevolg niet ontvankelijk was omdat de appelrechter, ondanks deze beslissing, uitspraak had gedaan over de grondslag ervan.
Die grondslag werd eveneens bekritiseerd, ditmaal door het tweede onderdeel
van het eerste middel, en het Hof, dat het tweede middel aanneemt, vermeldt dat
er geen grond is om het tweede onderdeel van dit eerste middel te onderzoeken
dat niet tot ruimere vernietiging kan leiden.
Hieruit volgt dat het arrest van het Hof van 8 januari 2003 de eiser het recht
niet heeft kunnen ontzeggen om in de rechtspleging op verwijzing een incidenteel beroep in te stellen met kritiek op het jaarloon dat door de eerste rechter in
aanmerking is genomen, waardoor de eiser zich krachtens de artikelen 203, §4,
en 408, 413, 426 en 427 van het Wetboek van Strafvordering, opnieuw in de toestand bevindt waarin hij zich bevond voor de rechter wiens beslissing nietig was
verklaard. Het bestreden vonnis schendt bijgevolg al deze wetsbepalingen.
IV. BESLISSING VAN HET HOF
Na een gedeeltelijke cassatie komt aan de rechter op verwijzing slechts rechtsmacht toe binnen de grenzen van de verwijzing. Die is in beginsel beperkt tot de
omvang van de vernietiging, zij het met inbegrip van onafscheidbare beslissingen en beslissingen die het gevolg van de vernietigde beslissing zijn.
Bij arrest van 8 januari 2003 heeft het Hof het vonnis waarvan het kennis had
genomen vernietigd behalve in zoverre het het incidenteel beroep van de eiser
niet ontvankelijk heeft verklaard.
In tegenstelling tot wat het middel aanvoert, blijkt noch uit het feit dat dit arrest de niet-ontvankelijkheid van het eerste onderdeel van het eerste middel verantwoordt door zijn gebrek aan belang, aangezien de appelrechters eveneens het
incidenteel beroep van de eiser als niet gegrond hebben verworpen, noch uit de
vermelding dat "er geen grond is om het tweede onderdeel van het eerste middel,
het derde en het vierde middel te onderzoeken, die niet tot een ruimere vernietiging kunnen leiden", dat de eiser, in strijd met de uitdrukkelijke bewoordingen
van het dictum van het arrest, de betwisting die het voorwerp uitmaakte van zijn
incidenteel beroep, opnieuw aan het rechtscollege op verwijzing kon voorleggen.
Het bestreden vonnis oordeelt dat definitief was beslecht dat het incidenteel
beroep van de eiser niet ontvankelijk is en dat de grondslag ervan dus niet meer
kan worden onderzocht.
Door aldus de perken te omschrijven waarin de zaak bij hen aanhangig is gemaakt, schenden de appelrechters geen enkele van de aangevoerde wettelijke bepalingen.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
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Veroordeelt de eiser in de kosten.
7 februari 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: mevr. Velu – Andersluidende conclusie2 van de h. Loop, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Draps en Geinger.

Nr. 72
2° KAMER - 7 februari 2007

1º REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — OP CONCLUSIE —
STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN ACCIJNZEN
INBEGREPEN) - STRAFVORDERING - TEGENSTRIJDIGE CONCLUSIES - VERPLICHTING EROP TE
ANTWOORDEN

2º VALSHEID EN GEBRUIK VAN VALSE STUKKEN - GEBRUIK VAN VALSE STUKKEN BESTANDDELEN - RECHTERLIJKE BEOORDELING
3º VALSHEID EN GEBRUIK VAN VALSE STUKKEN - GEBRUIK VAN VALSE STUKKEN DUUR VAN HET MISDRIJF - VOORWAARDEN
4º MISDRIJF — SOORTEN — AFLOPEND. VOORTGEZET. VOORTDUREND
MISDRIJF - VOORTGEZET MISDRIJF - GEBRUIK VAN VALSE STUKKEN - DUUR VAN HET MISDRIJF VOORWAARDEN
1º De rechter is niet verplicht te antwoorden op tegenstrijdige conclusies1.
2º Aangezien de wet het gebruik van een vals stuk niet bepaalt, moet de rechter in feite
beoordelen wat een dergelijk gebruik uitmaakt en moet hij met name onderzoeken of dit
een ander blijft misleiden of schaden en aldus de door de vervalser gewenste uitwerking
blijft hebben2. (Artt. 196, 197 en 213, Sw.)
3º en 4º Het gebruik van valse stukken duurt voort, zelfs zonder een nieuw feit van de
dader van de valsheid en zonder herhaalde tussenkomst van zijnentwege, zolang het
door hem beoogde doel niet volledig is bereikt en zolang de hem verweten
beginhandeling zonder verzet van zijn kant, het nuttig gevolg heeft dat hij ervan
verwachtte; het strafbaar karakter van een gebruik van valse stukken voor de vervalser,
vereist dus niet dat hij de duur ervan kon voorzien, het volstaat dat hij kon voorzien dat
het valse stuk de door hem gewenste uitwerking zal hebben of zal kunnen hebben3. (Artt.
196, 197 en 213, Sw.)
(H. e.a.)

ARREST (vertaling)

2 De advocaat-generaal heeft geconcludeerd dat het middel gegrond was omdat het bestreden vonnis,
wegens de bevoegdheid van de rechter op verwijzing om de grenzen van zijn bevoegdheid te
beoordelen, de beslissing niet naar recht heeft verantwoord volgens welke definitief was beslecht dat
de grondslag van het incidenteel beroep van de eiser niet meer door de voormelde rechter op
verwijzing kon worden onderzocht.
1 Cass. 24 juni 1975, A.C., 1975, p. 1141; Raoul DECLERCQ, R.P.D.B., compl., v° Procédure pénale,
nr. 1500.
2 Zie Cass. 5 dec. 1949, Arr. Verbr. 1950, p. 197.
3 Zie Cass. 6 maart 2001, A.R. P.00.1736.N, nr. 123; Cass. 12 feb. 2002, A.R. P.01.1448.N, nr. 98.
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(A.R. P.06.1491.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen een arrest, op 31 oktober 2006 gewezen
door het Hof van Beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling.
De eiser M. H. voert twee middelen aan in een memorie waarvan een voor
eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
Raadsheer Frédéric Close heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
A. Over het cassatieberoep van M. H.:
Over het eerste middel:
Eerste onderdeel:
In dit onderdeel verwijt de eiser de kamer van inbeschuldigingstelling zijn
conclusie niet te hebben beantwoord waarin hij aanvoerde dat de raadkamer zijn
recht van verdediging had miskend door de incriminatieperiodes uit te breiden
zonder hem daarvan te verwittigen.
Naar luid van punt 58 van de voormelde conclusie, zette de eiser evenwel uiteen dat de raadkamer die beslissing had genomen op grond dat "De Heer Procureur des Konings met reden [had] doen opmerken dat de valse stukken nog altijd
kunnen aangewend worden in het kader van een fiscale rechtspleging". Die overweging toont aan dat het openbaar ministerie, tijdens het debat voor de raadkamer, de eiser verzocht om zich te verweren inzake de verlenging van de incriminatieperiode.
Het is tegenstrijdig om aan te voeren dat er verwittigd werd terwijl men het
verzuim ervan aanklaagt.
De kamer van inbeschuldigingstelling diende de conclusie van de eiser niet te
beantwoorden vermits zij tegenstrijdigheid is.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Tweede onderdeel:
In zoverre het onderdeel de miskenning aanvoert van een onbestaand algemeen rechtsbeginsel zoals het verbod om zichzelf aan te klagen, faalt het naar
recht.
Voor het overige oordeelt het onderdeel dat het arrest het begrip gebruik van
valse stukken in belastingzaken schendt en dat het het recht van verdediging en
het vermoeden van onschuld miskent zoals met name gewaarborgd door de artikelen 6.1 en 6.2 van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens
en de Fundamentele Vrijheden en de artikelen 14.1, 14.2 en 14.3.g van het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten, in zoverre het beslist dat, "ofschoon het verweer tegen de aantijging dat het gebruikte stuk vals is,
op zich geen gebruik van een vals stuk oplevert, is daarentegen het gebruik van
een vals stuk in een fiscale bezwaarprocedure geen louter verweer maar strekt dit
ertoe alsnog het oogmerk van die fiscale valsheid te verwezenlijken", en eraan
toevoegt dat "de belastingplichtige geenszins verplicht is om een van valsheid
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beticht stuk te blijven gebruiken in een fiscale bezwaarprocedure".
Aangezien de wet het gebruik van een vals stuk niet bepaalt, moet de rechter in
feite beoordelen wat een dergelijk gebruik uitmaakt en moet hij met name onderzoeken of dit een ander blijft misleiden of schaden en aldus de door de vervalser
gewenste uitwerking blijft hebben.
In zoverre het onderdeel kritiek uitoefent op de feitelijke beoordeling van de
kamer van inbeschuldigingstelling, volgens welke er voldoende bezwaren zijn
die aantonen dat de eiser gebruik zou hebben gemaakt van een vals stuk in een
fiscale rechtspleging, niet louter in het "verlengde van het verweer dat in de
strafrechtspleging is gevoerd", maar om in het kader daarvan het beoogde doel
door de opmaak van het valse stuk te verwezenlijken, en in zoverre het integendeel aanvoert dat dit "zijn vermogen had verloren om zich aan de openbare trouw
op te dringen" zodra de administratie van de belasting, zonder zelfs "de uitkomst
van de strafrechtspleging af te wachten", de belasting of de aanvullende belasting
had gevestigd, is het niet ontvankelijk.
Overigens duurt het gebruik van valse stukken voort, zelfs zonder een nieuw
feit van de dader van de valsheid en zonder herhaalde tussenkomst van zijnentwege, zolang het door hem beoogde doel niet volledig is bereikt en zolang de
hem verweten beginhandeling zonder verzet van zijn kant, het nuttig gevolg
heeft dat hij ervan verwachtte.
Het strafbaar karakter van een gebruik van valse stukken voor de vervalser,
vereist dus niet dat hij de duur ervan kon voorzien, het volstaat dat hij kon voorzien dat het valse stuk de door hem gewenste uitwerking zal hebben of zal kunnen hebben.
In zoverre het onderdeel het tegendeel aanvoert, is het op een foutieve veronderstelling gegrond en faalt het bijgevolg naar recht.
In het kader van dat onderdeel verzoekt de eiser het Hof twee prejudiciële vragen te stellen aan het Arbitragehof, de ene betreffende de schending van artikel
14, de andere betreffende de schending van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet.
Het Hof moet die eerste vraag niet stellen vermits zij gegrond is, zoals hoger
vermeld, op de verkeerde veronderstelling dat de dader van het gebruik van valsheid in geschriften of van valse stukken zoals bepaald bij artikel 450 van het
Wetboek van Inkomstenbelastingen 1992 de duur van dit gebruik moet kunnen
voorzien.
Het moet evenmin de tweede vraag stellen, die betrekking heeft op de artikelen
358 en 371 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen 1992 en 1385undecies
van het Gerechtelijk Wetboek, vermits het arrest deze niet toepast.
Over het tweede middel:
Enerzijds, tenzij ze de partijdigheid van de deskundige opwerpen, wat het onderdeel niet aanvoert, zijn de overschrijding van de deskundigenopdracht of,
daarentegen, de onvolledigheid ervan onvoldoende om de nietigheid met zich
mee te brengen van het volledige verslag.
Anderzijds blijkt uit de conclusie van de eiser voor de kamer van inbeschuldi-
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gingstelling en meer in het bijzonder uit punt 147 ervan dat hij de onpartijdigheid
van de deskundige alleen betwistte wegens de aangevoerde gebreken en vergissingen in zijn verslag.
Door te vermelden dat "ongeacht de kritiek die door [de eiser] is geuit over de
wijze waarop de deskundige zijn opdracht heeft uitgevoerd, er geen grond is om
de nietigheid van het deskundigenverslag uit te spreken [...] vermits dit geen enkele onregelmatigheid bevat die met nietigheid wordt bestraft", beantwoorden de
appelrechters de conclusie van de eiser en, zonder dubbelzinnigheid, omkleden
zij hun beslissing regelmatig met redenen.
Overigens kan uit het feit alleen dat de kamer van inbeschuldigingstelling de
eiser naar het vonnisgerecht heeft verwezen met verwerping van zijn verzoek om
het deskundigenverslag waarvan hij de onpartijdigheid betwistte nietig te verklaren, geen miskenning worden afgeleid van het algemeen rechtsbeginsel van de
eerbiediging van het recht van verdediging of van het eerlijk proces, noch een
schending van de in het middel aangehaalde bepalingen die deze vastleggen, vermits, zoals het bestreden arrest vermeldt, "[de eiser] voor het bodemgerecht alle
fouten en tekortkomingen van het deskundigenverslag mag aanbrengen [...] die
hij meent te moeten opwerpen".
Het middel kan niet worden aangenomen.
Ambtshalve toezicht
De beslissing op verwijzing die door het arrest is bevestigd houdt geen schending in van de wet en is door geen enkele nietigheid aangetast waarvan het onderzoek in deze fase van de rechtspleging aan het Hof toekomt.
(...)
Dictum
Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt ieder van de eisers in de kosten van zijn cassatieberoep.
7 februari 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Close – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. R. Verstraeten, Brussel, C. De Baets, Brussel en D. Dewandeleer, Brussel.

Nr. 73
2° KAMER - 7 februari 2007

1º MILIEURECHT - AFVALSTOFFEN - VERZOEK TOT VERWIJDERING VAN DE AFVALSTOFFEN EN
SANERING VAN DE SITE - OVERHEID BEVOEGD OM HET VERZOEK IN TE DIENEN
2º GEMEENSCHAP EN GEWEST - WAALS GEWEST - VERTEGENWOORDIGING - VERZOEK
TOT VERWIJDERING VAN DE AFVALSTOFFEN EN SANERING VAN DE SITE

3º REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — OP CONCLUSIE —
ALGEMEEN - GRONDWET - ARTIKEL 149 - WAARDE VAN DE REDENEN
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4º GRONDWET — GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE) — ARTIKEL 149
- MOTIVERINGSPLICHT - DRAAGWIJDTE - WAARDE VAN DE REDENEN
5º MILIEURECHT - AFVALSTOFFEN - VERZOEK TOT VERWIJDERING VAN DE AFVALSTOFFEN EN
SANERING VAN DE SITE - BESTUURSHANDELING - MOTIVERINGSPLICHT
6º MILIEURECHT - AFVALSTOFFEN - VERZOEK TOT VERWIJDERING VAN DE AFVALSTOFFEN EN
SANERING VAN DE SITE - CONCLUSIE NEERGELEGD TER ZITTING - BESTUURSHANDELING MOTIVERING
7º PREJUDICIEEL GESCHIL - VERZOEK OM EEN PREJUDICIËLE VRAAG TE STELLEN - VRAAG
DIE NIET STEUNT OP EEN MIDDEL VAN DE EISER EN DIE GEEN ANTWOORD OP DE CONCLUSIE VAN HET
OPENBAAR MINISTERIE IS

- GEVOLG

1º en 2º Het verzoek tot verwijdering van de afvalstoffen en de sanering van de site wordt
regelmatig ingediend door "het Waalse Gewest, namens de Regering, ten verzoeke van
de minister die bevoegd is voor het leefmilieu, vertegenwoordigd door de directeurgeneraal van de algemene directie voor natuurlijke rijkdommen en leefmilieu, optredend
overeenkomstig artikel 58, §3, decreet van 27 juni 1996 betreffende de afvalstoffen". (Art.
82, Bijzondere wet tot hervorming der instellingen van 8 aug. 1980, gew. bij de wet van 8
aug. 1988; Art. 58, §3, Decr. W. Gew. R. 27 juni 1996)
3º en 4º Artikel 149, Grondwet verplicht de rechter alleen een vormvereiste na te leven dat
geen verband houdt met de waarde van het antwoord op de conclusie1.
5º Het verzoek dat de Regering van het Waalse Gewest of, bij machtiging, de ambtenaar
die het gewestelijk bestuur leidt, op grond van artikel 58, §3, eerste lid, Waals decreet 27
juni 1996 betreffende de afvalstoffen, indient tot verwijdering van de afvalstoffen en
sanering van de site, is een bestuurshandeling die uitdrukkelijk moet worden
gemotiveerd2. (Artt. 1 en 2, Wet 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van
de bestuurshandeling)
6º Wanneer het Waalse Gewest, bij conclusie, een verzoek tot verwijdering van de
afvalstoffen en sanering van de site bij de correctionele rechtbank aanhangig maakt, is
die conclusie, welke de voorschriften preciseert die werden geschonden, de
overtredingen die bewezen moeten worden verklaard alsook de redenen die het verzoek
verantwoorden, een regelmatig gemotiveerd verzoek in de zin van artikel 2, wet 29 juli
1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen.
7º De prejudiciële vraag die niet op een middel berust dat door de eiser in cassatie was
aangevoerd binnen de termijnen bepaald bij art. 420bis, Wetboek van Strafvordering en
evenmin de conclusie van het openbaar ministerie beantwoordt, behoeft niet te worden
gesteld.
(P. T. L. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.05.1024.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 24 juni 2005 gewezen door
het Hof van Beroep te Brussel, correctionele kamer.
De eiser voert vier middelen aan in een memorie waarvan een voor eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
1 Cass. 23 okt. 2002, A.R. P.02.0958.F, nr. 561.
2 Zie Cass. 4 dec. 2001, A.R. P.00.0540.N, nr. 664.
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Op de terechtzitting van 10 januari 2007 heeft raadsheer Paul Mathieu verslag
uitgebracht en heeft advocaat-generaal Damien Vandermeersch geconcludeerd.
Op 19 januari 2007 heeft de eiser op de griffie van het Hof een "aanvullende
memorie" ingediend, in antwoord op de mondelinge conclusie van het openbaar
ministerie dat met name het Hof voorstelde om in antwoord op het eerste onderdeel van het derde middel, de redenen van het arrest te vervangen.
II. BESLISSING VAN HET HOF
A. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de strafrechtelijke veroordeling van de eiser:
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn
in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
B. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing gewezen op het
verzoek van het Waalse Gewest betreffende, voor de site in Perwez, de verwijdering van de afvalstoffen en de sanering van de site:
Over het eerste middel:
Artikel 3 van de Bijzondere wet tot hervorming der instellingen van 8 augustus
1980 kent het Waalse Gewest rechtspersoonlijkheid toe.
Krachtens artikel 82 van de voormelde wet, buiten het geval waarin het voorwerp van het geschil of van de handeling tot de bevoegdheid behoort van de
Waalse Gewestraad, momenteel het Waals Parlement, vertegenwoordigt de Regering het Gewest in en buiten rechte, en worden de rechtsgedingen van het Gewest, als eiser of als verweerder, namens de Regering gevoerd ten verzoeke van
het door haar aangewezen lid.
Artikel 58, §3, van het Waals decreet van 27 juni 1996 betreffende de afvalstoffen bepaalt dat in geval van overtreding van de in de eerste paragraaf van dat
artikel bedoelde bepalingen, de rechter op verzoek van de Regering of, bij machtiging, van de ambtenaar die het gewestelijk bestuur leidt, de verwijdering gelast
van de afvalstoffen en de sanering van de site, in voorkomend geval door de veroordeelde zelf, volgens de voorschriften van de Waalse dienst voor afvalstoffen.
Het verzoek tot verwijdering van de afvalstoffen en sanering van de site door
"het Waalse Gewest, namens de Regering, ten verzoeke van de minister die bevoegd is voor het leefmilieu, vertegenwoordigd door de directeur-generaal van
de algemene directie voor natuurlijke rijkdommen en leefmilieu, optredend [...]
overeenkomstig artikel 58, §3, van het [voormelde] decreet van 27 juni 1996",
eerbiedigt deze bepalingen.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Over het tweede middel:
Volgens het middel antwoordt het arrest niet op de conclusie van de eiser die
aanvoert dat "het verzoek tot verwijdering van de afvalstoffen en de sanering van
de site zoals dit voor het hof [van beroep] is geformuleerd door de leidinggevende ambtenaar, niet tot gevolg heeft een einde te stellen aan de strafrechtelijke
overtreding die door de telastleggingen U.1 en 2 wordt vervolgd".
Artikel 149 van de Grondwet verplicht de rechter alleen een vormvereiste na te
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leven dat geen verband houdt met de waarde van het antwoord op de conclusie.
Na te hebben herinnerd aan het geschil van de eiser, vermeldt het arrest "dat de
[eiser] verzoekt dat de verwijdering en de sanering zou gebeuren door het weer
op gang brengen van de compostering in situ, gevolgd door het ziften van de materie en de verwijdering van het niet opgewerkte gedeelte", dat "ofschoon zowel
de [eiser] als het Waalse Gewest het eens zijn over de te bereiken doelstelling, te
weten de verwijdering van het op de site te Perwez gestockeerde afval en de sanering ervan, zij van mening verschillen over de middelen die daartoe moeten
worden aangewend", dat "de kernvraag bijgevolg ligt in de omvang van de bevoegdheid van het hof [van beroep] inzake de vaststelling van de middelen die
dienen aangewend te worden om dat doel te bereiken". Het arrest preciseert vervolgens de bevoegdheden die het hof van beroep daartoe heeft.
Met het geheel van die overwegingen beantwoorden de appelrechters de conclusie van de eiser.
Het middel mist bijgevolg feitelijke grondslag.
Over het derde middel:
Eerste onderdeel:
Naar luid van artikel 2 van de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen moeten de bestuurshandelingen bedoeld in artikel 1 van de voormelde wet uitdrukkelijk worden gemotiveerd.
Naar luid van het voormelde artikel 1, wordt onder bestuurshandeling verstaan
de eenzijdige rechtshandeling met individuele strekking die uitgaat van een bestuur en die beoogt rechtsgevolgen te hebben voor één of meer bestuurden of
voor een ander bestuur.
Het verzoek dat de Regering van het Waalse Gewest of, bij machtiging, de
ambtenaar die het gewestelijk bestuur leidt, op grond van artikel 58, §3, eerste
lid, Waals decreet van 27 juni 1996 betreffende de afvalstoffen, indient tot verwijdering van de afvalstoffen en sanering van de site, is een bestuurshandeling
zoals bedoeld in het vermelde artikel 1 die uitdrukkelijk moet worden gemotiveerd.
Weliswaar is de omvang van de motiveringsplicht evenredig aan de beoordelingsbevoegdheid die de overheid toekomt, maar die verplichting geldt in alle gevallen, in het bijzonder in het geval dat in de voormelde bepaling is bedoeld.
Het arrest dat oordeelt dat het verzoek dat daarop is gestoeld niet met redenen
moet zijn omkleed, schendt artikel 2 van de voormelde wet van 29 juli 1991.
Het middel is gegrond.
Het Hof kan de in het middel bekritiseerde reden, waarop de bestreden beslissing steunt, evenwel vervangen door een rechtsgrond die het dictum verantwoordt.
Uit de rechtspleging blijkt dat het Waalse Gewest, in de bewoordingen van de
conclusie die het bij de eerste rechter op 29 maart 2002 heeft ingediend "overeenkomstig artikel 58, §3, van het Decreet van de Waalse Gewestraad van 27
juni 1996, betreffende de afvalstoffen", de veroordeling heeft gevorderd van de
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eiser "tot verwijdering van alle afvalstoffen die zich nog op de site bevinden en
[tot] sanering ervan, overeenkomstig de voorschriften van de ambtenaar die de
Gewestelijke dienst voor afvalstoffen zal aanwijzen".
Met de voormelde conclusie heeft het Waalse Gewest een verzoek tot verwijdering van de afvalstoffen en sanering van de site overeenkomstig het voormelde
artikel 58, bij de correctionele rechtbank aanhangig gemaakt. De brief van 21 november 2001 die de directeur-generaal van de natuurlijke rijkdommen en het
leefmilieu van het Waalse Gewest aan de procureur des Konings heeft doen toekomen drukte alleen "de wens" en de intentie uit van die directeur om een dergelijk verzoek in te dienen.
Die conclusie preciseert de voorschriften die werden geschonden, de overtredingen die bewezen moeten worden verklaard alsook de redenen die het verzoek
verantwoorden. Zij geeft aldus de juridische en feitelijke overwegingen aan
waarop het verzoek van het Waalse Gewest redelijkerwijs is gegrond. Dit verzoek is dus regelmatig met redenen omkleed in de zin van het voormelde artikel
2 van de Wet van 29 juli 1991.
Het middel, ofschoon het gegrond is, kan niet tot vernietiging leiden en is bijgevolg niet ontvankelijk bij gebrek aan belang.
Tweede onderdeel:
Krachtens artikel 58, §3, eerste lid, van het voormelde decreet, gelast de rechter, op verzoek van de Regering van het Waalse Gewest of, bij machtiging, van
de ambtenaar die het gewestelijk bestuur leidt, de verwijdering van de afvalstoffen en de sanering van de site op kosten van de veroordeelde, hetzij door de veroordeelde zelf, hetzij door de aangewezen persoon of personen.
Naar luid van artikel 2 van datzelfde decreet verstaat men, enerzijds, onder
verwijdering, elke handeling bedoeld in bijlage II bij dit decreet en alle andere
handelingen bepaald door de Regering overeenkomstig de vigerende Europese
voorschriften, en, anderzijds, onder sanering, een geheel van handelingen met
het oog op de reïntegratie van de site in het milieu, waardoor hij weer functioneel
kan worden, en/of met het oog op het voorkomen van verontreinigingsgevaar
vanaf deze site.
Noch het voormelde artikel 58, §3, noch enige andere wettelijke- of verdragsbepaling verplichten, enerzijds, de Regering van het Waalse Gewest om de methodes die zij zal aanwenden met het oog op de verwijdering van de afvalstoffen
en de sanering van de site nader te omschrijven, anderzijds, de rechter, om de
modaliteiten aan te geven van tenuitvoerlegging van de maatregel die hij beveelt.
Het onderdeel dat het tegendeel beweert, faalt naar recht.
Over de vordering tot het stellen van een prejudiciële vraag:
In zijn "aanvullende memorie" verzoekt de eiser het Hof een prejudiciële vraag
te stellen aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen.
Die vraag berust niet op een middel dat door de eiser was aangevoerd binnen
de termijnen bepaald bij artikel 420bis van het Wetboek van Strafvordering en
houdt evenmin een antwoord in op de conclusie van het openbaar ministerie.
Zij dient bijgevolg niet te worden gesteld.
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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,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uitspraak doet over de vordering
tot betaling van schadevergoeding ingesteld door E. L. en B. R. tot herstel van de
schade die voortvloeit uit de onbeschikbaarheid van de site.
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
Veroordeelt de eiser in de vier vijfden van de kosten en E. L. en B. R. ieder in
één tiende van de voormelde kosten.
Beveelt dat melding zal worden gemaakt van dit arrest op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Bergen, correctionele kamer.
7 februari 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Mathieu – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. J. van Ypersele, Brussel, R. de Béco, Brussel en D. Jans, Brussel.

Nr. 74
1° KAMER - 8 februari 2007

1º VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE —
BURGERLIJKE ZAKEN - RECHTBANKEN - VERZUIM VAN MEER DAN ZES MAAND OM DE ZAAK
TE BERECHTEN - ONTTREKKING - BEOORDELING
2º RECHTBANKEN — ALGEMEEN - VERZUIM VAN MEER DAN ZES MAAND OM DE ZAAK TE
BERECHTEN - ONTTREKKING - BEOORDELING
3º VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE —
BURGERLIJKE ZAKEN - RECHTBANKEN - VERZUIM VAN MEER DAN ZES MAAND OM DE ZAAK
TE BERECHTEN - ONTTREKKING - SCHORSENDE KRACHT - TIJDSTIP
4º VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE —
BURGERLIJKE ZAKEN - RECHTBANKEN - VERZUIM VAN MEER DAN ZES MAAND OM DE ZAAK
TE BERECHTEN - ONTTREKKING - VERNIETIGING - BEVOEGDHEID VAN HET HOF - OMVANG
1º en 2ºOp een vordering tot onttrekking van een zaak aan een rechter die gedurende meer
dan zes maanden verzuimd heeft de zaak te berechten die hij in beraad heeft genomen,
neemt het Hof alle omstandigheden van de zaak in aanmerking om te beoordelen of het
belang van een goede rechtsbedeling die onttrekking rechtvaardigt, met name de
opmerkingen en bewijsstukken die neergelegd zijn door de rechter aan wie men de zaak
wil onttrekken1. (Artt. 648, 4°, 652 en 655, Ger.W.)
1 Zie concl. O.M. in Pas., 2007, nr. 74.
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3º Wanneer een verzoekschrift tot onttrekking van de zaak ter kennis is gebracht van een
rechter, kan deze niet langer uitspraak doen in de zaak waarop dat verzoekschrift
betrekking heeft2. (Art. 654, eerste lid, Ger.W.)
4º Op een vordering tot onttrekking van een zaak aan de rechter kan het Hof de
handelingen vernietigen die vóór de uitspraak van de beslissing zijn verricht door de
rechters aan wie de zaak onttrokken is en zelfs de handelingen van een rechter aan wie
de zaak niet onttrokken is, zoals een beschikking van de voorzitter van de rechtbank die
een van de rechters aan wie de zaak onttrokken is, vervangt om de beslissing uit te
spreken3 4 (Art. 658, Ger.W.)
(N. T. S.A. WINTERTHUR EUROPE ASSURANCES; M. c/S.A. WINTERTHUR EUROPE ASSURANCES)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.07.0009.F-C.07.0010.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Bij een met redenen omkleed en door Mr. Benoît Van Caillie, advocaat bij de
balie van Brussel, ondertekend verzoekschrift dat op 9 januari 2007 ter griffie is
neergelegd, vraagt elk der verzoeksters dat de zaken met de nummers 05/2447/A
en 05/1069/A van de algemene rol van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Charleroi worden onttrokken aan de rechters die de derde burgerlijke kamer van die
rechtbank uitmaken.
Afdelingsvoorzitter Claude Parmentier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Philippe de Koster heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
1. Er bestaat grond tot voeging van de twee verzoekschriften die betrekking
hebben op samenhangende zaken.
2. Luidens artikel 654, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek heeft de vordering tot onttrekking van de zaak aan de rechter schorsende kracht.
Krachtens artikel 655, eerste lid, van dat Wetboek wordt van het verzoekschrift tot onttrekking van de zaak aan de rechter onder meer kennis gegeven aan
de rechter tegenover wie onttrekking wordt gevorderd.
Hieruit volgt dat de rechter, vanaf die kennisgeving, niet langer uitspraak mag
doen in de zaak waarop het verzoekschrift tot onttrekking betrekking heeft.
Blijkens de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, werd van de verzoekschriften tot onttrekking van de zaken op 10 januari 2007 kennis gegeven
aan de betrokken rechters, die ze 's anderendaags hebben ontvangen, en hebben
die rechters bij vonnis van 17 januari 2007 uitspraak gedaan.
3. Op een vordering tot onttrekking van een zaak aan een rechter die gedurende meer dan zes maanden verzuimd heeft een zaak te berechten die hij in beraad
2 Ibid.
3 Ibid.
4 Blijkbaar heeft het Hof een verruimde toepassing gemaakt van artikel 658, vierde lid, Ger.W.,
aangezien dat artikel slechts voorziet in de mogelijkheid, voor het Hof, om de handelingen te
vernietigen die verricht zijn door de rechters aan wie de zaak onttrokken is. Overigens volgde uit de
vernietiging van het vonnis dat de bewuste rechters in strijd met artikel 654, Ger.W. hadden
uitgesproken dat de beschikking van de voorzitter geen voorwerp meer had.
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heeft genomen, doet het Hof uitspraak met inachtneming van het belang van een
goede rechtsbedeling.
Teneinde te beoordelen of de zaak al dan niet aan de rechter moet worden onttrokken, kan het alle omstandigheden van de zaak in aanmerking nemen.
Artikel 655, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat de rechter
tegenover wie onttrekking wordt gevorderd, binnen acht dagen na de kennisgeving, zijn opmerkingen indient in de vorm van een memorie alsook alle bewijsstukken die hij nuttig acht.
Die memorie en die stukken geven het Hof in het bijzonder toelichting over de
omstandigheden op grond waarvan kan worden beoordeeld of de zaak al dan niet
aan de rechter moet worden onttrokken.
Het Hof stelt in deze zaak vast dat de betrokken magistraten geen memorie
hebben ingediend een geen enkele verklaring hebben gegeven voor de meer dan
zes maanden durende vertraging in de berechting van de zaak die zij in beraad
hebben genomen. Het proces verbaal van de openbare terechtzitting bevat evenmin enige vermelding die een verklaring voor de vertraging zou kunnen geven.
Het belang van een goede rechtsbedeling verantwoordt dat de zaak aan de
rechters wordt onttrokken en dat de zaak waarover zij dienden uitspraak te doen
wordt verwezen naar dezelfde, anders samengestelde, rechtbank.
De vorderingen zijn gegrond.
4. Met toepassing van artikel 658, vierde lid, van het Gerechtelijk Wetboek
vernietigt het Hof het vonnis van 17 januari 2007, alsook de beschikkingen van
12 januari 2007 van de voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Charleroi tot vervanging van een van de rechters voor de uitspraak van het vonnis.
Dictum
Het Hof,
Voegt de twee verzoekschriften tot onttrekking van de zaak.
Onttrekt de zaken met de nummers 05/2447/A en 05/1069/A van de algemene
rol van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Charleroi aan de rechters O., C. en H.
die de derde burgerlijke kamer van die rechtbank uitmaken.
Verwijst de zaken naar de anders samengestelde Rechtbank van Eerste Aanleg
te Charleroi.
Vernietigt het vonnis van 17 januari 2007, gewezen door de rechters aan wie
de zaken onttrokken zijn, alsook de beschikkingen van 12 januari 2007 van de
voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Charleroi.
Laat de kosten ten laste van de Staat.
8 februari 2007 – 1° kamer – Voorzitter en verslaggever: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. de Koster, advocaat-generaal met opdracht
– Advocaat: mr. B. Van Caillie, Brussel.
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Nr. 75
1° KAMER - 9 februari 2007

1º DERDENVERZET - FAILLISSEMENT - VONNIS VAN FAILLIETVERKLARING - HOGER BEROEP BEVESTIGING - ONTVANKELIJKHEID
2º FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK
AKKOORD — RECHTSPLEGING - VONNIS VAN FAILLIETVERKLARING - HOGER BEROEP BEVESTIGING - DERDENVERZET - ONTVANKELIJKHEID
1º en 2º Het bijzonder recht om de rechtspleging inzake faillissement zonder verwijl en zo
efficiënt mogelijk te laten verlopen primeert de algemene regeling van het derdenverzet
en sluit uit dat alsnog derdenverzet kan worden gedaan tegen een arrest dat een
faillissementsvonnis bevestigt1. (Art. 14, tweede en derde lid, Faillissementswet 1997)
(V. e.a. T. PROCUREUR GENERAAL HOF VAN BEROEP te GENT e.a.)

Conclusie van advocaat-generaal G. Dubrulle :
1. Bij arrest van het hof van beroep te Gent van 8 december 2003 werd het hoger
beroep van de derde verweerster tegen het vonnis, dat haar in staat van faillissement
verklaarde, als ongegrond afgewezen. Tegen dit arrest werd door de eisers derdenverzet
gedaan. Het bestreden arrest van het hof van beroep te Gent van 28 februari 2005
verklaarde dit derdenverzet onontvankelijk. Hierbij werd onder meer overwogen:
- dat het derdenverzet, dat overeenkomstig het artikel 14 van de Faillissementswet kan
worden gedaan tegen elk vonnis van faillietverklaring door de belanghebbenden, die daarbij geen partij zijn geweest, slechts ontvankelijk is, zo het wordt gedaan binnen vijftien
dagen na de opneming van het vonnis in het Belgisch Staatsblad;
- dat de eisers hun derdenverzet niet instelden binnen de aldus voorziene termijn, zodat
het vonnis van faillietverklaring te hunnen opzichte definitief is geworden en hun derdenverzet dientengevolge als laattijdig en onontvankelijk dient worden afgewezen;
- dat de verwijzing naar de bepalingen van de artikelen 1124 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek niet relevant is, nu de Faillissementswet als bijzondere wet primeert
op de gemeenrechtelijke procedureregels;
- dat de eisers foutief voorhouden dat het derdenverzet, nu het geschil ingevolge de devolutieve werking van het hoger beroep aan de eerste rechter was onttrokken, enkel kon
worden ingesteld tegen het arrest, te meer de nuttige termijn voor het aantekenen van derdenverzet reeds verstreken was op het ogenblik dat door de gefailleerde hoger beroep
werd ingesteld.
2. In hun enig cassatiemiddel voeren de eisers de schending aan van de artikelen 1122
en volgende van het Gerechtelijk Wetboek, alsmede van het artikel 14 van de Faillissementswet van 8 augustus 1997.
Het tweede lid van dit artikel 14 bepaalt dat “tegen ieder vonnis van faillietverklaring
of ieder vonnis waarbij het tijdstip van staking van betaling wordt vastgesteld verzet (kan)
worden gedaan door de verstekdoende partijen en derdenverzet door de belanghebbenden
die daarbij geen partij zijn geweest”.
Het derde lid bepaalt dat “het derdenverzet slechts ontvankelijk is wanneer het wordt
gedaan binnen vijftien dagen na de opneming van het uittreksel van het vonnis in het
Belgisch Staatsblad”.
Eisers stellen dat uit de bewoordingen van dit artikel volgt dat het geen betrekking heeft
op het in graad van hoger beroep gewezen arrest, waarbij het vonnis van faillietverklaring
1 Zie de conclusie O.M.
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wordt bevestigd. Zulks zou onder meer dienen te worden afgeleid uit het feit dat geen
wetsbepaling voorschrijft dat zodanig arrest bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad wordt
bekendgemaakt. Wanneer het derdenverzet gericht is tegen zulk arrest zouden de artikelen
1122 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek dienen te worden toegepast.
3. De door het artikel 14, derde lid van de Faillissementswet bepaalde termijn van
vijftien dagen voor (verzet en) derdenverzet is alleen toepasselijk op “ieder vonnis van
faillietverklaring of ieder vonnis waarbij het tijdstip van staking van betaling wordt
vastgesteld”, zoals in het eerste lid bedoeld. Hij is derhalve niet toepasselijk op het vonnis
dat de faillietverklaring afwijst, waarop, voor het instellen van een derdenverzet, de
termijnen van gemeen recht van toepassing zijn2.
Daarmede is de vraag evenwel niet beantwoord of, ingeval hoger beroep werd ingesteld
tegen een vonnis van faillietverklaring, de belanghebbenden, die geen partij waren in het
geding, derdenverzet kunnen aantekenen tegen de beslissing van het hof van beroep, die
de faillietverklaring bevestigt.
In het bestreden arrest wordt, nauw aansluitend bij de tekst van de wet, gesteld dat een
derdenverzet slechts ontvankelijk is zo het wordt gedaan binnen vijftien dagen na de
opneming van het in eerste aanleg gewezen vonnis in het Belgisch Staatsblad.
Veel aandacht aan de problematiek wordt in de rechtsleer niet besteed, terwijl er ter
zake ook geen gepubliceerde rechtspraak voorhanden is.
St. Loosveld, die wel dieper daarop ingaat, lijkt de mening toegedaan te zijn dat de belanghebbende derden die mogelijkheid hebben, met dien verstande dat niet de korte door
de Faillissementswet voorziene termijn, doch wel de gemeenrechtelijke termijn om derdenverzet in te stellen toepasselijk zou zijn3.
4. Ik ben van mening dat het cassatiemiddel, dat het rechtsmiddel zelf en niet de
termijn om dat aan te wenden blijkt te betreffen en volgens hetwelk eisers ook nog recht
hebben op derdenverzet, hoewel ze dat niet deden tegen het vonnis van faillietverklaring,
noch, uiteraard, tussenkwamen in de beroepsprocedure, niet kan slagen.
In zijn uitgangspunt – namelijk: “art. 14 is niet toepasselijk op een arrest dat de
faillietverklaring bevestigt” – viseert het middel enkel een bevestigend arrest, in welk
geval de publicatie niet vereist is, zodat dan ook de termijn van 15 dagen niet kan lopen,
en niet een faillietverklaring door de appelrechter zelf, na hervorming, uitgesproken, in
welk geval de publicatie wel vereist is en de termijn van verzet of derdenverzet ook doet
lopen.
Het middel faalt, m.i., naar recht omdat het met de doelstelling van de wet niet
verenigbaar is, in zoverre het stelt dat de belanghebbende die bij het vonnis van
faillietverklaring geen partij is geweest en geen derdenverzet heeft gedaan binnen de door
de wet bepaalde bijzondere termijn, alsnog verzet zou kunnen doen tegen het arrest dat dit
vonnis bevestigt. Die van het gemeen recht afwijkende bepalingen beogen inderdaad de
rechtspleging inzake faillissement, die uit haar aard geen verwijl duldt, zo efficiënt als
mogelijk te laten verlopen.
2 Ph. GÉRARD, J. WINDEY en M. GRÉGOIRE, “Le concordat judiciaire et la faillite, Lois des 17 juillet et 8
août 1997”, in Les dossiers du Journal des Tribunaux, 17, Larcier, nr. 139; in dezelfde zin: S.
LOOSVELD, “Het toepassingsgebied van art. 14 Faill.W.”, noot onder Hof Antwerpen, 2 november
1998, R.W. 1998-1999, 1282, nr. 5; B. MAILLEUX, “De Faillisementsuitspraak” in Het
faillissementsrecht geactualiseerd, Deel 2, Die Keure, 1998, 54, nr. 2.a; K. W AGNER, “Derdenverzet”,
in A.P.R., E.Story-Scientia, 2004, 81, nr. 108; klaarblijkelijk meer terughoudend evenwel: B. WINDEY,
Commentaar op artikel 14 Faillissementswet 1997, in Handels- en economisch recht, Commentaar
met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Kluwer, 7, nr. 12.
3 S. LOOSVELD, “Het toepassingsgebied van art. 14 Faill.W.”, noot onder Hof Antwerpen, 2 nov. 1998,
R.W. 1998-1999, 1282, nr. 5.
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Het gemeen recht, d.i. artikel 1122 van het Gerechtelijk Wetboek, is weliswaar in
algemene termen gesteld en laat derdenverzet toe tegen elke “beslissing” gewezen door
een burgerlijk gerecht (of door een strafgerecht) die de rechten van een derde benadeelt4.
Enkel tegen arresten van het Hof staat geen derdenverzet open (art. 1123 Ger. W.).
Het is echter niet aanvaardbaar dat een faillietverklaring in vraag kan gesteld worden
gedurende de lange termijn van het gemeen recht, volgens hetwelk derdenverzet verjaart
door verloop van dertig jaren (art. 1128 Ger. W.), behoudens betekening aan een derde, in
welk geval de termijn voor derdenverzet drie maanden bedraagt (art. 1129 Ger. W.). Een
vernietiging van het vonnis van faillietverklaring ingevolge derdenverzet volgens het
gemeen recht zou bovendien gelden ten aanzien van alle partijen, in zover de
tenuitvoerlegging van dat vonnis onverenigbaar is met de tenuitvoerlegging van de
vernietigende beslissing (art. 1130, tweede lid Ger. W.). En de tenuitvoerlegging van het
vonnis van faillietverklaring, die per definitie reeds ruimschoots gerealiseerd is en waarbij
talrijke schuldeisers kunnen betrokken zijn, zal inderdaad niet verenigbaar zijn met de
tenuitvoerlegging van het veel latere arrest dat de faillietverklaring zou intrekken. Een
dergelijke situatie op louter zeer laattijdig initiatief van een derde – en dan nog in tweede
graad - is niet denkbaar. Daarom voorziet de afwijkende Faillissementswet voor zulke
intrekking een korte termijn.
5. Het middel gaat er dan ook verder ten onrechte vanuit dat, wanneer het derdenverzet
niet is gericht tegen het vonnis van faillietverklaring maar tegen het in graad van hoger
beroep gewezen arrest dat dit vonnis bevestigt, de gemeenrechtelijke bepalingen inzake
het derdenverzet moeten worden toegepast.
Overigens lijkt de toelaatbaarheid van dit rechtsmiddel, spijts de voormelde algemene
termen van artikel 1122 van het Gerechtelijk Wetboek, in die omstandigheden niet
verenigbaar met de verdere bepalingen van dat gemeen recht.
Artikel 1125 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt immers:
“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.”
De wet voorziet dus geen derdenverzet tegen de beslissing van de meerdere zelf,
althans niet uitdrukkelijk.
Het Hof heeft, in zijn arrest van 11 juni 1998 5, geoordeeld dat de door het tweede lid
bepaalde mogelijkheid “inzonderheid geboden wordt aan de derde die bij ontstentenis van
dergelijke bepaling verplicht zou kunnen worden de uitspraak in hoger beroep af te
wachten vooraleer een principaal derdenverzet in te stellen voor de appelrechter.” Het Hof
benadrukt het autonoom karakter van het derdenverzet, dat dus niet kan worden aangetast
doordat een partij hoger beroep heeft ingesteld. Daarom werd de beslissing vernietigd die
de eerste rechter onbevoegd achtte om een derdenverzet, hangend het hoger beroep van
een partij, te beoordelen.
Waar het Hof aldus weliswaar terecht de keuzevrijheid erkent van de derde om zijn
verzet te doen voor de eerste rechter, spijts dat hoger beroep, wordt daardoor meteen toch
4 A. LE PAIGE, Précis de droit judiciaire, T. IV Les voies de recours, Larcier, Brussel, 1973, p. 160,
nr. 177.
5 A.R. C.95.0130.N, A.C., 1998, nr. 303 alsook R.W., 1998-1999, p. 1263.
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ook de opvatting bevestigd dat de wetgever de bedoelde verplichting voor de derde om
slechts tegen de beslissing van de appelrechter verzet te doen inderdaad niet heeft
gewenst.
Artikel 1125, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek heeft dus tot doel, om
proceseconomische redenen, te verhinderen wat de eisers precies beogen. Hoewel ze deze
tweede hen door de wet geboden mogelijkheid om de faillietverklaring aan te vechten,
door rechtstreeks (incidenteel en dus proceseconomisch) derdenverzet te doen voor de
appelrechter, evenmin hebben benut – menen ze dit alsnog te kunnen doen, louter nadat
de gefailleerde - waarvan ze vennoten, resp. zaakvoerders zijn - als appelante daar zelf
niet in slaagde. De wet biedt zulke derde kans niet.
6. Het middel lijkt me voor het overige, wat zijn subsidiaire grief betreft, feitelijke
grondslag te missen. Het bestreden arrest verklaart immers het derdenverzet “strekkende
tot vernietiging van het faillietverklarend vonnis” onontvankelijk wegens laattijdigheid,
niet, zoals in deze grief wordt gesteld, wegens het verstrijken van de termijn van 14 dagen
volgend op het bevestigend arrest, waartegen het derdenverzet gericht was, maar van de
termijn volgend op de publicatie van het faillietverklarend vonnis. Ook al is dit niet echt
zoals het hoort, de appelrechters zeggen toch ook uitdrukkelijk dat derdenverzet tegen dat
arrest niet mogelijk was.
7. Conclusie: verwerping.
ARREST

(A.R. C.05.0308.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 28 februari 2005 gewezen
door het Hof van Beroep te Gent.
Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eisers voeren in hun verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1128, 1129 en 1130 van het Gerechtelijk Wetboek;
- artikel 14 van de Faillissementswet van 8 augustus 1997.
Aangevochten beslissingen
Na te hebben vastgesteld dat de eisers bij exploot, betekend respectievelijk op
13 en 14 januari 2004, hebben gedagvaard in derdenverzet tegen het arrest van
het Hof van Beroep te Gent van 8 december 2003, verklaart het hof van beroep
het derdenverzet van de eisers onontvankelijk wegens laattijdigheid, op grond
van volgende overwegingen:
"Volkomen terecht werpen (de eerste en de tweede verweerders) de niet-ontvankelijkheid op van huidig derdenverzet.
Overeenkomstig art. 14 Faill. W. kan derdenverzet gedaan worden tegen elk
vonnis van faillietverklaring, dit door de belanghebbenden die daarbij geen partij
zijn geweest. Dit derdenverzet is echter slechts ontvankelijk indien het wordt ge-
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daan binnen vijftien dagen na de opneming van het uittreksel van het vonnis in
het Belgisch Staatsblad.
De verwijzingen door (de eisers) naar bepalingen van art. 1124 e.v. Ger. W.
zijn dan ook totaal niet relevant. De Faillissementswet primeert als 'lex specialis'.
Bij vonnis van 25 september 2002 van de Rechtbank van Koophandel te Veurne werd de BVBA Silhouet Evy failliet verklaard. Een uittreksel van dit vonnis
werd in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd op 2 oktober 2002 (stuk I curator).
(De eisers) hebben tegen dit vonnis toen het wettelijk voorziene rechtsmiddel
van derdenverzet binnen 15 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad niet
aangewend, zodat het vonnis van faillietverklaring tegenover hen definitief is geworden.
Volkomen foutief stellen de eisers dat hun derdenverzet enkel kan worden ingesteld tegen het arrest omdat het geschil, ingevolge de devolutieve werking van
het hoger beroep vanwege de gefailleerde, aan de eerste rechter was onttrokken.
De nuttige termijn voor het aantekenen van derdenverzet was trouwens reeds
verstreken op 18 oktober 2002 toen het hoger beroep door de gefailleerde op 24
oktober 2002 werd ingesteld.
Het thans ingestelde derdenverzet, strekkende tot vernietiging van het faillietverklarend vonnis, is dan ook onontvankelijk wegens laattijdigheid" (folio nr.
391-392 van het bestreden arrest).
Grieven
Artikel 14, tweede lid, van de Faillissementswet bepaalt dat tegen ieder vonnis
van faillietverklaring of tegen ieder vonnis waarbij het tijdstip van staking van
betaling wordt vastgelegd, verzet kan worden gedaan door de verstekdoende partijen en derdenverzet door de belanghebbenden die daarbij geen partij zijn geweest.
Het derdenverzet is krachtens artikel 14, derde lid, van de Faillissementswet
slechts ontvankelijk indien het wordt gedaan binnen vijftien dagen na de opneming van het uittreksel van het vonnis in het Belgisch Staatsblad.
Artikel 14 van de Faillissementswet heeft uitsluitend betrekking op de in het
eerste lid van die wetsbepaling genoemde vonnissen van faillietverklaring of
vonnissen waarbij het tijdstip van staking van betaling wordt vastgelegd. Artikel
14, vierde lid, van de Faillissementswet bepaalt de termijn om hoger beroep in te
stellen tegen bedoelde vonnissen.
Uit de bewoordingen van artikel 14 van de Faillissementswet volgt dat die
wetsbepaling geen betrekking heeft op het in graad van hoger beroep gewezen
arrest, waarbij het vonnis van faillietverklaring wordt bevestigd.
Dit volgt eveneens uit het feit dat geen wetsbepaling voorschrijft dat het arrest,
waarbij een vonnis van faillietverklaring wordt bevestigd, bij uittreksel in het
Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt. De in artikel 14, derde lid, van de
Faillissementswet, bepaalde termijn voor derdenverzet, van vijftien dagen na de
opneming van het uittreksel van het vonnis in het Belgisch Staatsblad, kan derhalve niet worden toegepast wanneer het derdenverzet is ingesteld tegen een arrest waarbij een vonnis van faillietverklaring wordt bevestigd.
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Artikel 14 van de Faillissementswet houdt niet in dat de belanghebbenden, die
geen partij zijn geweest bij het vonnis tot faillietverklaring maar geen derdenverzet hebben gedaan tegen het vonnis van faillietverklaring binnen de nuttige termijn, geen derdenverzet meer zouden kunnen doen tegen het arrest waarbij het
vonnis tot faillietverklaring wordt bevestigd.
Wanneer het derdenverzet niet is gericht tegen het vonnis van faillietverklaring, maar tegen het in hoger beroep gewezen arrest, waarbij het vonnis van faillietverklaring wordt bevestigd, moeten de gemeenrechtelijke bepalingen inzake
het derdenverzet, namelijk de artikelen 1122 e.v. van het Gerechtelijk Wetboek,
worden toegepast.
Ieder die niet behoorlijk is opgeroepen of niet in dezelfde hoedanigheid in de
zaak is tussen gekomen, kan overeenkomstig artikel 1122 van het Gerechtelijk
Wetboek 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.
Overeenkomstig artikel 1123 van het Gerechtelijk Wetboek staat enkel tegen
arresten van het Hof van Cassatie geen derdenverzet open.
Artikel 1124 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat het niet instellen van
derdenverzet voor de derde geen verlies medebrengt van de hem toebehorende
rechten, rechtsvorderingen en excepties.
Derdenverzet wordt overeenkomstig artikel 1125 van het Gerechtelijk Wetboek met dagvaarding aan alle partijen gebracht voor de rechter die de bestreden
beslissing heeft gewezen, hetzij incidenteel bij schriftelijke conclusie vóór 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.
Krachtens artikel 1126 van het Gerechtelijk Wetboek kan de rechter voor wie
de bestreden beslissing is gebracht, op de conclusies van de partijen, naar omstandigheden de zaak verder behandelen of aanhouden.
Derdenverzet verjaart krachtens artikel 1128 van het Gerechtelijk Wetboek
door verloop van dertig jaren.
Artikel 1129 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat, wanneer het vonnis
betekend is aan de derde, deze het derdenverzet moet instellen binnen drie maanden, te rekenen van die betekening.
Overeenkomstig artikel 1130 van het Gerechtelijk Wetboek vernietigt het gerecht dat het derdenverzet toewijst, de bestreden beslissing geheel of ten dele
doch alleen ten aanzien van de derde. De vernietiging geldt ten aanzien van alle
partijen in zover de tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing onverenigbaar
is met de tenuitvoerlegging van de vernietigende beslissing.
Door het derdenverzet, dat de eisers hadden ingesteld tegen het arrest van het
Hof van Beroep te Gent van 8 december 2003, onontvankelijk te verklaren wegens laattijdigheid, miskent het hof van beroep de artikelen 1122, 1123, 1124,
1125, 1126, 1128, 1129 en 1130 van het Gerechtelijk Wetboek, krachtens dewelke de eisers, gedurende dertig jaren en binnen drie maanden te rekenen van de
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betekening, tegen voornoemd arrest derdenverzet konden instellen.
In zoverre het bestreden arrest, dat beslist dat de Faillissementswet als lex specialis primeert op de gemeenrechtelijk wetsbepalingen inzake het derdenverzet,
zo moet worden gelezen dat het beslist dat het derdenverzet van de eisers tegen
het arrest van het Hof van Beroep te Gent van 8 december 2003 laattijdig is omdat het niet is ingesteld binnen de in artikel 14, derde lid, van de Faillissementswet bepaalde termijn van vijftien dagen, schendt het voornoemde wetsbepaling,
die immers niet toepasselijk is wanneer het derdenverzet is ingesteld tegen een
arrest dat het vonnis van faillietverklaring bevestigt.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1. Krachtens artikel 14, tweede lid, van de Faillissementswet, kan tegen ieder
vonnis van faillietverklaring of ieder vonnis waarbij de staking van betaling
wordt vastgesteld, verzet worden gedaan door de verstekdoende partijen en derdenverzet door de belanghebbenden die daarbij geen partij zijn geweest.
Artikel 14, derde lid, bepaalt dat het derdenverzet slechts ontvankelijk is wanneer het wordt gedaan binnen vijftien dagen na de opneming van het uittreksel
van het vonnis in het Belgisch Staatsblad.
2. Deze bepalingen, als bijzonder recht om de rechtspleging inzake faillissement zonder verwijl en zo efficiënt mogelijk te laten verlopen, primeren de algemene regeling van het derdenverzet en sluiten uit dat als nog derdenverzet kan
worden gedaan tegen een arrest dat een faillissementsvonnis bevestigt.
3. Het middel dat van een andere rechtsopvatting uitgaat, faalt naar recht.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eisers in de kosten.
9 februari 2007 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Dirix – Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaat-generaal – Advocaat: mr. Simont.

Nr. 76
1° KAMER - 9 februari 2007

BESLAG — ALGEMEEN - BESLAG ONDER DERDEN - WOONPLAATS VAN DE DERDE MACHTIGING VAN DE BESLAGRECHTER - ONTSTENTENIS - GEVOLG
Het beslag dat wordt gelegd buiten de woonplaats van de schuldenaar en bij een derde,
zonder voorafgaande rechterlijke machtiging, ook al maakt het een eventuele inbreuk uit
op de onschendbaarheid van de woning en van het recht op privé-leven, is niet nietig
maar kan enkel tot eventuele schadevergoeding aanleiding geven1. (Art. 1503, eerste lid,
1 Zie de conclusie O.M.
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Ger.W.)
(B & R nv T. DELBA M.A.S. bvba)

Advocaat-generaal Dubrulle heeft in hoofdzaak gezegd:
1. Het ten verzoeke van de eerste verweerster ten laste van de tweede verweerder, doch
buiten diens woonplaats en op de uitbatingzetel van de eiseres gelegd uitvoerend beslag
op roerend goed werd in het bestreden arrest, ondanks het ontbreken van een voorafgaande machtiging door de beslagrechter overeenkomstig het artikel 1503 van het Gerechtelijk
Wetboek, niet nietig verklaard.
Hierbij werd overwogen dat deze “voorafgaande machtiging de openbare orde niet
raakt en slechts de belangen van de derde en niet die van de schuldenaar beoogt te
beschermen”, zodat het gebrek aan machtiging gebeurlijk slechts aanleiding kan geven tot
een vordering in schadevergoeding, doch de rechtsgeldigheid van het beslag onverkort
laat.
2. In het enig cassatiemiddel wordt door de eiseres de schending aangevoerd van dat artikel 1503 van het Gerechtelijk Wetboek en voor zoveel als nodig, van de artikelen 15 van
de Grondwet en 8 van het Europees Verdrag van 4 november 1950 tot bescherming van
de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.
Krachtens het artikel 1503, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek kan beslag worden
gedaan buiten de woonplaats van de schuldenaar en bij een derde, maar is voor dergelijk
beslag de toelating van de rechter vereist, gegeven op verzoekschrift, ingediend en
ondertekend door een advocaat of een gerechtsdeurwaarder.
3. In verband met deze bepaling werd in het Verslag Van Reepinghen 2 gesteld: “De
mogelijkheid om in de woonplaats van een derde beslag te leggen kan de handeling verijdelen van de schuldenaar die elementen van zijn bezittingen tracht te onttrekken aan de
uitvoering. Men richt zich hier naar de rechtspraak. Beslag in een andere plaats dan bij de
schuldenaar kan echter niet overgelaten worden aan de willekeur van de beslaglegger
want dit zou de weg effenen voor tal van misbruiken. Dergelijk beslag kan dus enkel gelegd worden mits voorafgaande machtiging van de beslagrechter.”
Anders dan in Frankrijk3, wordt door de wet niet expliciet voorzien in enige sanctie ingeval van miskenning van die bepaling (“Pas de nullité sans texte”).
In de rechtspraak en rechtsleer lopen de standpunten uiteen.
Volgens de enen raakt de miskenning van het voorschrift de openbare orde niet en heeft
ze derhalve niet de nietigheid van het beslag tot gevolg. Daar het artikel 1503 niet de belangen van de schuldenaar, doch die van de derde beschermt, zou, indien achteraf zou
blijken dat het beslag ten onrechte werd gelegd, zulks hoogstens aanleiding kunnen geven
tot schadevergoeding voor die derde4, waarbij er dient op gewezen te worden dat hij desgevallend de bescherming van het artikel 2279 van het Burgerlijk Wetboek zal kunnen inroepen.
Anderen daarentegen zijn van oordeel dat die bepaling wel van openbare orde is, zodat
haar miskenning de nietigheid van het beslag tot gevolg heeft. Dit is volgens een beslagrechter te Luik het geval daar, bij afwezigheid van machtiging, de beslaglegger gewoon
2 Verslag over de Gerechtelijke Hervorming, B.S., 1964, I, 559.
3 Waar de miskenning van deze “formalité substantielle” de nietigheid van het beslag tot gevolg
heeft: Dalloz, Droit et pratique des voies d’exécution, 424, nr. 3961.
4 E. DIRIX, “Beslag”, in A.P.R., 2001, 354, nr. 598; G. DE LEVAL, “La saisie mobilière”, in Rép. Not.,
D. XIII, vol. 3, 114, nr. 208; E. Dirix, “Overzicht van rechtspraak. Beslag en collectieve schuldenregeling 1997-2001”, T.P.R. 2002, 1249, nr. 87; J.-L. LEDOUX, “Les saisies. Chronique de jurisprudence
1989-1996”, Les dossiers du Journal des Tribunaux, 113, nr. 134.
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de macht niet zou bezitten dergelijk beslag te leggen5. Volgens een beslagrechter te Brussel houdt zulks een miskenning van het artikel 15 van de Grondwet6, naar luid waarvan de
woning onschendbaar is.
De tweede stelling m.b.t. een voor het overige regelmatig gelegd beslag is niet redelijk
te verantwoorden.
Dit zou impliceren dat een rechtsgeldig uitvoerend beslag op een aan de schuldenaar
toebehorend roerend goed, waarbij de gerechtsdeurwaarder te goeder trouw, doch
blijkbaar ten onrechte, meende dat hij zich in de woonplaats van die schuldenaar bevond,
terwijl hij zich bij een derde bevond, nietig zou zijn. Of dat het met instemming van de
derde in diens woonplaats op zulk goed gelegd beslag ook nietig zou zijn.
Dit laatste voorbeeld toont aan dat de loutere miskenning van het artikel 1503 van het
Gerechtelijk Wetboek niet noodzakelijkerwijze een schending van het artikel 15 van de
Grondwet of van het artikel 8 van het E.V..R.M. tot gevolg heeft. Waar de geldigheid van
het beslag toch vooral de beslagene en niet de derde aanbelangt, terwijl die grondrechten
van deze laatste voldoende gewaarborgd zijn door een recht op schadevordering, is de
nietigheid niet de sanctie die zich opdringt.
Het middel, dat van de tegengestelde opvatting uitgaat, faalt naar recht.
4. Conclusie: verwerping.
ARREST

(A.R. C.05.0435.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 9 februari 2005 gewezen door
het Hof van Beroep te Antwerpen.
Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 15 van de gecoördineerde Grondwet van 17 februari 1994;
- artikel 8 van het Europees Verdrag van 4 november 1950 tot bescherming
van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, goedgekeurd bij wet
van 13 mei 1955;
- artikel 1503 van het Gerechtelijk Wetboek;
- artikel 6 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Bij arrest van 9 februari 2005 verklaart het Hof van Beroep te Antwerpen eiseres' hoger beroep tegen de beschikking van de eerste rechter, die haar revindicatievordering slechts gedeeltelijk gegrond verklaarde, ontvankelijk en deels gegrond, met dien verstande dat het de bestreden beschikking bevestigt, behoudens
wat betreft een "salontafel in vorm van grote blaasbalg in donker hout", waarvan
5 Beslagrechter Luik 13 mei 1985, Jur. Liège 1985, 533, met kritische noot van G.
Matagne, “La saisie mobilière, R.P.D.B., C. VIII, nr. 47 en 16.1.
6 Beslagrechter Brussel 17 mei 1999, J.L.M.B. 2000, 257.
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de eiseres eigenares is, en het uitvoerend beslag op dat goed opheft, na onder
meer te hebben overwogen:
"Op 26/04/1999 werd herhaald bevel betekend en werd, bij gebrek aan onmiddellijke betaling, uitvoerend beslag gelegd onder meer op de betrokken roerende
goederen. Deze exploten werden telkens betekend op het adres te Schelle, Hulstlei 50A, waarbij het afschrift niet ter hand kon worden gesteld en toepassing
werd gedaan van artikel 38, §1, van het Gerechtelijk Wetboek. De betekenende
schuldeiser betoogde dat daarbij betekend werd op de verblijfplaats van de schuldenaar.
De heer R.B. is bijgevolg door de betekeningen op het adres te Schelle, Hulstlei 50A niet geschaad en hij is van meet af aan over de juiste toestand ingelicht
geworden, wat ook logisch is in acht genomen zijn zakelijke belangen met de
vennootschap die op dat adres haar uitbatingszetel heeft.
Beslag is buiten de woonplaats van de schuldenaar gelegd, wanneer zulks gebeurt op een andere plaats dan die waar de schuldenaar op de bevolkingsregisters
is ingeschreven als hebbende aldaar zijn hoofdverblijf (de artikelen 36 en 1503
Ger. W).
Te dezen werd het beslag kennelijk gelegd buiten de woonplaats van de beslagene en bijgevolg buiten de woonplaats in de zin van die wetsbepalingen. Het
beslag werd gelegd zonder voorafgaande machtiging van de beslagrechter.
Dit beslag is daarom niet nietig, nu de voorafgaande machtiging de openbare
orde niet raakt en slechts de belangen van de derde en niet die van de schuldenaar beoogt te beschermen. Het gebrek aan machtiging kan gebeurlijk slechts
aanleiding geven tot een vordering in schadevergoeding.
Deze wijze van beslaglegging is te dezen, spijts artikel 1503 van het Gerechtelijk Wetboek, rechtsgeldig".
Grieven
Luidens artikel 1503 van het Gerechtelijk Wetboek kan beslag worden gedaan
buiten de woonplaats van de schuldenaar en bij een derde. Voor dit beslag is de
toelating van de rechter vereist, die wordt gegeven op verzoekschrift, ingediend
en ondertekend door een advocaat of een gerechtsdeurwaarder.
Uit voornoemde bepaling volgt duidelijk dat er niet tot beslag bij een derde
kan worden overgegaan zonder daartoe voorafgaandelijk de toelating van de beslagrechter te hebben bekomen, net zoals een dergelijke voorafgaandelijke toelating in beginsel een onontbeerlijke vereiste is om op rechtsgeldige wijze bewarend beslag op roerend goed te leggen.
Deze vereiste, die werd ingegeven door de ernst van de maatregel, strekt ertoe
de derde bij wie het beslag wordt gelegd te beschermen tegen de willekeur van
de beslagleggende schuldeiser.
Voornoemde vorm van beslag maakt immers een inbreuk uit op de regel, vastgelegd in artikel 15 van de Grondwet, volgens hetwelk de woning onschendbaar
is en er geen huiszoeking kan plaatshebben dan in de gevallen die de wet bepaalt
en de vorm die zij voorschrijft, fundamenteel recht dat wordt bevestigd bij artikel
8 van het Europees verdrag tot bescherming van de rechten van de mens naar
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luid waarvan eenieder recht heeft op eerbiediging van zijn huis, dat van openbare
orde is.
Een afwijking van voornoemd grondwettelijk recht zal dan ook slechts wettig
zijn voor zover is voldaan aan de door de wetgever opgelegde voorwaarden, in
casu een voorafgaandelijke machtiging van de beslagrechter.
Uit een en ander volgt dat aan het beslag dat bij een derde wordt gelegd, -in
casu de eiseres, in wiens uitbatingszetel blijkens de vaststellingen van het bestreden arrest (pagina 6, eerste alinea) het uitvoerend beslag op roerend goed werd
gelegd- zonder dat daartoe de voorafgaandelijke toelating van de beslagrechter
werd bekomen, geen gevolg zal kunnen worden verleend op straffe van miskenning van voornoemd fundamenteel recht.
Besluit
Het hof van beroep, dat bij het bestreden arrest uitdrukkelijk vaststelt dat er
beslag gelegd werd in de uitbatingszetel van de eiseres en dat artikel 1503 van
het Gerechtelijk Wetboek terzake van toepassing was, kon om voornoemde redenen niet wettig besluiten dat, spijts het gebrek aan machtiging, - vereiste die door
de wetgever werd ingesteld omwille van de ernst van deze maatregel-, de beslaglegging bij de eiseres, die een derde was, op de beweerde goederen van de schuldenaar, met name de heer B. , rechtsgeldig was en er derhalve op vraag van die
derde geen handlichting van voornoemd beslag diende te worden verleend
(schending van artikel 1503 van het Gerechtelijk Wetboek en voor zoveel als nodig van de artikelen 15 van de gecoördineerde Grondwet van 17 februari 1994, 8
van het Europees Verdrag van 4 november 1950 tot bescherming van de rechten
van de mens en de fundamentele vrijheden, goedgekeurd bij wet van 13 mei
1955 en 6 van het Burgerlijk Wetboek).
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1. Krachtens artikel 1503, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, kan beslag
worden gedaan buiten de woonplaats van de schuldenaar en bij een derde, en is
voor dit beslag de toelating van de rechter vereist, die wordt gegeven op verzoekschrift, ingediend en ondertekend door een advocaat of een gerechtsdeurwaarder.
2. Die regel is niet op straf van nietigheid voorgeschreven en strekt tot bescherming van de derde en niet van de beslagene.
3. Aldus is het beslag dat wordt gelegd buiten de woonplaats van de schuldenaar en bij een derde, zonder voorafgaande rechterlijke machtiging en derhalve
met miskenning van artikel 1503 van voormeld wetboek, ook al maakt het een
eventuele inbreuk uit op de onschendbaarheid van de woning en van het recht op
privé-leven, niet nietig maar kan het enkel tot eventuele schadevergoeding aanleiding geven.
4. Het middel dat van het tegendeel uitgaat, faalt naar recht.
Dictum
Het Hof,
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Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.
9 februari 2007 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Dirix – Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaat-generaal – Advocaat: mr. Geinger.

Nr. 77
1° KAMER - 9 februari 2007

DWANGSOM - VERSCHULDIGDHEID - TENUITVOERLEGGING - TOETSING DOOR DE
BESLAGRECHTER - RICHTSNOER
Om te bepalen of de voorwaarden waarbij de dwangsom verschuldigd is al dan niet vervuld
zijn moet de beslagrechter, als maatstaf van de toetsing van de ter uitvoering van de
veroordeling verrichte handelingen, het doel en de strekking van de veroordeling als
richtsnoer nemen, met dien verstande dat de veroordeling geacht wordt niet verder te
strekken dan tot het bereiken van het daarmee beoogde doel1. (Artt. 1385quater en 1498,
Ger.W.)
(DEXIA BANK BELGIE nv T. UTAX COPIERS bvba)

ARREST

(A.R. C.05.0573.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 28 juni 2005 gewezen door
het Hof van Beroep te Brussel.
Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht en maakt er deel van uit.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
(...)
Tweede onderdeel
3. Artikel 1385quater van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat de partij die de
veroordeling heeft verkregen, de dwangsom ten uitvoer kan leggen krachtens de
titel waarbij zij is vastgesteld.
In geval van zwarigheden bij de tenuitvoerlegging van een vonnis dat een veroordeling tot een dwangsom inhoudt, moet de beslagrechter, op grond van artikel
1498 van het Gerechtelijk Wetboek, bepalen of de voorwaarden waarbij de
1 Cass. 10 nov. 2005, A.R. C.04.0020.N, nr. 588.
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dwangsom verschuldigd is, al dan niet vervuld zijn.
De beslagrechter moet daarbij als maatstaf van de toetsing van de ter uitvoering van de veroordeling verrichte handelingen, het doel en de strekking van de
veroordeling als richtsnoer nemen, met dien verstande dat de veroordeling geacht
wordt niet verder te strekken dan tot het bereiken van het daarmee beoogde doel.
4. De appelrechters stellen vast dat:
- de dwangsomrechter de eiseres veroordeelde "tot het binnen de 3 uren na de
betekening van huidige beschikking, intrekken van de éénzijdige opzegging van
de kredieten van (de verweerster) (zoals ter kennis gebracht aan (de verweerster)
via het schrijven van de eiseres van 16 januari 2003), dit alles op straffe van een
dwangsom" en "tot het binnen de 24 uren na de betekening van huidige beschikking afleveren tegen ontvangstbewijs van de volledige informatie met betrekking
tot de verrichtingen op de bankrekeningen van (de verweerster) sinds 15 januari
2002";
- in deze beschikking "daarenboven werd gezegd 'voor recht dat de kredieten
van de eiseres opnieuw hun volledige uitwerking dienen te krijgen'";
- de beschikking van de dwangsomrechter werd betekend op 14 februari 2002
om 18u05 zodat de dwangsom kon worden verbeurd wanneer de beschikking
niet werd uitgevoerd voor 21u05 van dezelfde dag;
- de verweerster op 15 februari 2002 om 10u58 van de eiseres een fax ontving
met de mededeling dat de opzegging van de kredietopening werd ingetrokken.
5. De appelrechters oordelen vervolgens dat het "krediet opzeggen betekent
aan de klant laten weten dat de kredietlijn van een krediet (met ingang van) afgesneden is. Het intrekken van de opzegging betekent dus noodzakelijkerwijze aan
de klant laten weten dat de opzegging ongedaan is".
Op grond hiervan oordelen zij dat de dwangsom verbeurd is omdat de eiseres
niet tijdig tot kennisgeving is overgegaan.
6. Door aldus te oordelen overschrijden de appelrechters hun bevoegdheid niet
en grijpen zij niet in de materieelrechtelijke rechtsverhoudingen tussen de partijen, zodat hun beslissing naar recht is verantwoord.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.
9 februari 2007 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Dirix – Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaat-generaal – Advocaat: mr. Maes.
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1° KAMER - 9 februari 2007

SCHENKINGEN EN TESTAMENTEN - SCHENKING BIJ HUWELIJKSCONTRACT HERROEPING WEGENS ONDANKBAARHEID - MOGELIJKHEID
Een schenking van toekomstige goederen dan wel van tegenwoordige en toekomstige
goederen tussen echtgenoten bij huwelijkscontract gedaan kan worden herroepen
wegens ondankbaarheid1. (Artt. 953, 955 en 959, B.W.)
(M. e.a. T. M.)

ARREST

(A.R. C.06.0263.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 12 december 2005 gewezen
door het Hof van Beroep te Antwerpen.
Afdelingsvoorzitter Ernest Waûters heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 953, 955, 957, 959, 1093, 1096, en voor zoveel als nodig 943 en
947 van het Burgerlijk Wetboek.
1 Cass. 13 juni 1912, Pas., 1912, I, 346; zie voetnoot 1 bij Cass. 11 april 1958, Arr. Verbr. 1958, 597;
zie ook de rechtspraak: Cass. fr., 1 maart 1977, Bull. Civ. 1977, I, p. 84, nr. 109, Journ. Not. & Avoc.
1978, 831; Brussel, 26 juni 1899, Pas., 1900, II, 53; Gent, 26 april 1918, Pas., 1925, II, 73; Luik, 10
juli 1931, Pas., 1932, II, 38; Luik, 12 feb. 1958, Rev. prat. not. b. 1958, 358; Brussel, 25 april 1972,
R.W. 1973-74, 379; Bergen, 29 april 1987, Pas., 1987, II, 162; Rb. Brussel, 18 mei 1899, Pas., 1898,
II, 232; Rb. Antwerpen, 26 maart 1949, Rec. gén. enr. not., 1958, nr. 18.914, p. 284; Rb. Dinant, 21
okt. 1953, J.T., 1953, 637, Rec. gén. enr. not., 1958, nr. 18.914, p. 284; Rb. Dinant, 21 okt. 1953,
J.T., 1953, 637, Rec. Gén. Enr. not., 1958, nr. 19.946, p. 192; en de rechtsleer R. BARBAIX, "Artikel
959 B.W.", in Comm. Erf. 2005, p. 2-3, nrs. 2-3; H. C ASMAN, Notarieel familierecht, Gent, Mys &
Breesch, 1991, p. 450, nr 1113; Chr. C ASTELEIN, "Leidt overspel tot buitenspel? Over het verval van
de contractuele erfstelling na vaststelling van overspelige afstamming", T. Not. 2006, p. 380-381, nr.
10; P. DELNOY, "Les donations entre époux", in J.-L. JEGHERS (ed.), Les contrats entre époux, Brussel,
Bruylant, 1995, p. 136-138, nrs. 57-59; R. DEKKERS, Handboek burgerlijk recht, III, Brussel,
Bruylant, 1971, p. 569-570, nr 965 en p. 816-817, nrs 1450-1451; H. DE PAGE, Traité élémentaire de
droit civil belge, VIII/I, Les libéralités - Les donations, Brussel, Bruylant, 1962, p. 768-769, nrs. 662663 en p. 835, nr. 746, B; H. DE PAGE, Traité élementaire de droit civil belge, VIII/2, Les testaments,
Brussel, Bruylant, 1962, p. 1788, nr 1644, sub. 9°; L. JOSSERAND, Cours de droit civil positif français,
III, Parijs, Sirey, 1930, p. 843, nrs 1624-1625; A. K LUYSKENS, Beginselen van burgerlijk recht, III, De
schenkingen en testamenten, Antwerpen, Standaard, 1947, p. 242-243, nr 178; J.-F. MONTREDON,
"Articles 1091-1100 du C.c.", in Juriscl. civ., fasc. 10, 1993, p. 8-9, nrs 37-38; J. PATRIARCHE, "Epoux
survivant héritier, donataire ou légataire - Indignité - Ingratitude - Révocabilité des donations faites
par contrat de mariage", Rev. prat. not. b. 1939, 129-137; M. PLANIOL en G. RIPERT, Traité pratique de
droit civil français, V, Donations et testaments, Parijs, Librairie générale de droit et de jurisprudence,
1957, p. 636-637, nr 501; M. PUELINCKX-COENE, N. GEELHAND en F. BUYSSENS, "Overzicht van
rechtspraak (1993-1998): Giften", T.P.R. 1999, p. 971, nr 316; W. PINTENS, B. VAN DER MEERSCH en
K. VANWINCKELEN, Inleiding tot het familiaal vermogensrecht, Leuven, Universitaire Pers, 2002, p.
559, nr 1184; R.P.D.B., v° Donations et testaments, p. 124, nrs 585 en 590-592; M. VAN
QUICKENBORNE, Contractuele erfstelling, in A.P.R., Brussel, Story-Scientia, 1991, p. 280-281, nrs 579581.
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Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest verklaart het hoger beroep van de eiseres tegen het vonnis
a quo van 14 januari 2002 gegrond, hervormt dit vonnis en verklaart de oorspronkelijke vordering van de eisers ongegrond, op volgende gronden:
"Voorwerp van de vordering in eerste aanleg.
De vordering van (de eisers), ingesteld bij exploot d.d. 11 mei 2000, strekt er
toe te zeggen voor recht dat de schenking van het grootst beschikbaar gedeelte in
volle eigen-dom van de nalatenschap, gedaan door de rechtsvoorganger van (de
eisers) ten voordele van (de verweerster) bij huwelijkscontract d.d. 1 augustus
1991 verleden voor notaris R. J. wegens ondankbaarheid bij toepassing van art.
955 B.W. herroepen wordt.
Beslissing van de eerste rechter.
De eerste rechter heeft de vordering gegrond verklaard. De contractuele erfstelling, gedaan bij huwelijkscontract d.d. 1 augustus 1991 in het voordeel van
(de verweerster), werd op grond van art. 955, tweede lid, B.W. herroepen. (De
verweerster) werd tot de gerechtskosten veroordeeld. Het vonnis werd uitvoerbaar bij voorraad verklaard.
Doelstellingen in hoger beroep.
(De verweerster) streeft de hervorming na van de bestreden vonnissen en concludeert tot de ongegrondheid van de door (de eisers) ingestelde vordering. Zij
vordert (de eisers) te veroordelen tot de gerechtskosten van beide aanleggen. Zij
vraagt het incidenteel beroep ongegrond te verklaren.
(De eisers) concluderen tot de ongegrondheid van het hoger beroep en de bevestiging van de bestreden vonnissen. Bij incidenteel beroep - conclusie neergelegd ter griffie van dit hof op 21 februari 2003 - vragen zij te zeggen voor recht
dat (de verweerster) op 29 augustus 1994 wijlen de heer M. in zijn woning met
brandstichting bedreigde.
De feiten.
(De eisers) zijn de zonen van wijlen de heer M. R. uit zijn eerste huwelijk, terwijl (de verweerster) zijn weduwe in tweede echt is.
In het huwelijkscontract van de echtgenoten M. -M. d.d. 1 augustus 1991, verleden voor notaris R. J. , met standplaats te Zonhoven, inhoudende stelsel van
scheiding van goederen werd er een wederzijdse gift gedaan van het grootst beschikbaar gedeelte in volle eigendom van hun nalatenschap (d.i. een contractuele
erfstelling), onverminderd het wettelijk vruchtgebruik van de langstlevende echtgenoot op de gehele nalatenschap.
De heer R. M. heeft op 5 mei 1995 een dagvaarding in echtscheiding uitgebracht. De echtscheiding werd bij vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te
Hasselt d.d. 2 februari 1999 ten nadele van (de verweerster) op grond van grove
beledigingen uitgesproken. Dit vonnis werd niet betekend vóór het overlijden
van wijlen de heer R. M. op 2 september 1999.
(De eisers) wensen de contractuele erfstelling in het huwelijkscontract wegens
grove beledigingen in hoofde van (de verweerster) te herroepen.

Nr. 78 - 9.2.07

HOF VAN CASSATIE

335

Standpunten van partijen
Argumenten van (de eisers).
Door de echtscheiding in te stellen heeft wijlen de heer R. M. de vordering tot
herroeping van de schenking ingesteld (Cass.18 februari 1993, R. W. 1993-1994,
225). Deze vordering werd tijdig ingesteld, samen met de echtscheidingseis op 5
mei 1995, ruim binnen een jaar vanaf het einde van het feit van 21 september
1994 (slagen en verwondingen) of minstens van het feit van 28 augustus 1994
(bedreiging brandstichting echtelijke woonst).
(De eisers) zetten als erfgenamen de eis op grond van art. 957, tweede lid,
B.W. verder.
De grove beledigingen ten laste van (de verweerster), op grond waarvan de
schenking wordt herroepen, zijn bewezen. De echtscheiding werd ten laste van
(de verweerster) uitgesproken. Dit vonnis heeft gezag van gewijsde. Dit is een
grove belediging en dus heeft (de verweerster) zich aan ondankbaarheid, zoals
voorzien in art. 955, tweede lid, B.W., schuldig gemaakt. Het feit van slagen en
verwondingen d.d. 21 september 1994 heeft (de verweerster) nooit betwist. Er
werd daarvan proces-verbaal opgesteld. Op 29 augustus 1994 heeft (de verweerster) de bedreiging geuit de echtelijke woning in brand te steken.
Argumenten van (de verweerster).
De contractuele erfstelling gedaan in het huwelijkscontract is onherroepelijk
(art. 1096 en 1097 B.W.). Het huwelijkscontract is een wederkerig contract en
kan dus niet eenzijdig worden gewijzigd.
(De verweerster) is gerechtigd in de nalatenschap van wijlen de heer R. M. .
Deze laatste heeft niets ondernomen om de herroeping van de schenking te bekomen. De eerste rechter kon niet beslissen dat door het instellen van de echtscheidingseis op grond van bepaalde feiten wijlen de heer R. M. tevens de vordering
tot herroeping wegens ondankbaarheid heeft ingesteld.
De vordering tot herroeping werd niet tijdig ingesteld. De beweerde feiten
hebben zich niet voorgedaan binnen een jaar voorafgaandelijk aan het instellen
van de echtscheidingseis. Noch uit de getuigenverhoren noch uit het echtscheidingsvonnis kan worden afgeleid wanneer precies de aangehaalde beledigingen
hebben plaatsgevonden.
De grove beledigingen, die de schenking wegens ondankbaarheid kunnen herroepen, zijn niet bewezen. Uit het echtscheidingsvonnis kan geen gevolgtrekking
worden gemaakt nu dit in hoger beroep mogelijkerwijze zou zijn hervormd. De
strafklacht van wijlen R. M. wegens opzettelijke slagen en verwondingen werd
zonder gevolg gerangschikt. In verband met de beweerde bedreiging wegens
brandstichting hebben de meeste getuigen in het raam van de echtscheidingsprocedure verklaard daarover niets te weten en aan de objectiviteit van de getuigenverklaring van (de eerste eiser) kan worden getwijfeld.
De sanctie van art. 299 B.W. - verlies van de huwelijksvoordelen - is één van
de gevolgen van de echtscheiding. Hier is er geen sprake van een echtscheiding
nu het huwelijk door overlijden is ontbonden.
Beoordeling
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(De verweerster) voert ten aanzien van de tussenvonnissen van 11 juni 2001 en
5 november 2001 geen grieven aan. Het hoger beroep tegen die vonnissen is bijgevolg zonder grond.
In essentie heeft de betwisting tussen partijen betrekking op de herroeping
door bepaalde erfgenamen van een contractuele erfstelling tussen aanstaande
echtgenoten in hun huwelijkscontract gedaan.
Het betreft hier een contractuele erfstelling en niet een gewone schenking
waarop de eenzijdige herroeping, voorzien in art. 955 B.W., niet van toepassing
is.
Het beginsel dat overeenkomsten, die wettig zijn aangegaan, strekken tot wet
(art. 1134 B.W.) is toepasselijk op de contractuele erfstelling, die immers een
overeenkomst is, waarbij een partij de andere tot erfgenaam aanwijst. De onherroepelijkheid van de titel van erfgenaam brengt mee dat de erfstelling door de
erfsteller niet eenzijdig kan worden herroepen.
De contractuele erfstelling tussen aanstaande echtgenoten is dus relatief onherroepelijk. Deze kan slechts worden herroepen naar aanleiding van de wijziging
van het huwelijksvermogensstelsel, wat hier niet is gebeurd.
De argumenten van (de eisers) in verband met de echtscheidingsprocedure zijn
niet relevant. Het huwelijk is hier ontbonden door de dood en niet door echtscheiding, in welk geval de schuldige echtgenoot geen aanspraak kan maken op
de contractuele erfstelling (art. 299 B. W). De partijen hebben in de contractuele
erfstelling niet bedongen dat deze komt te vervallen indien een procedure tot
echtscheiding hangende is. De contractuele erfstelling werd met andere woorden
onvoorwaardelijk bedongen".
Om hoger vermelde redenen is de vordering van (de eisers) ongegrond (arrest
pp. 2-7).
Grieven
1. Luidens artikel 953 van het Burgerlijk Wetboek kan een schenking onder de
levenden niet worden herroepen dan wegens niet vervulling van de voorwaarden
waaronder zij is gedaan, of wegens ondankbaarheid.
Overeenkomstig artikel 955 van het Burgerlijk Wetboek kan een schenking
onder de levenden alleen in de volgende gevallen wegens ondankbaarheid herroepen worden:
1° indien de begiftigde een aanslag op het leven van de schenker heeft gepleegd,
2° indien hij zich tegenover de schenker heeft schuldig gemaakt aan mishandelingen, misdrijven of grove beledigingen,
3° indien hij weigert hem levensonderhoud te verschaffen.
Artikel 957, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek schrijft voor dat de eis tot
herroeping wegens ondankbaarheid (moet) ingesteld worden binnen een jaar, te
rekenen van de dag van het misdrijf waarvan de schenker de begiftigde beschuldigt, of van de dag waarop het misdrijf de schenker bekend kon zijn.
Luidens artikel 957, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek, kan die herroe-
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ping niet gevorderd worden door de erfgenamen van de schenker tegen de begiftigde, tenzij de eis reeds door de schenker was ingesteld, of deze overleden is
binnen het jaar van het misdrijf.
2. De contractuele erfstelling is een overeenkomst om niet welke aan de erfgestelde de hoedanigheid van erfgerechtigde van de erfsteller verleent.
Artikel 1093 van het Burgerlijk Wetboek omschrijft de contractuele erfstelling
als een "schenking van toekomstige goederen" en laat deze toe tussen echtgenoten bij huwelijkscontract, hetzij door een van beiden, hetzij wederkerig. Het
voorwerp van de schenking is het geheel of een deel van de goederen die de
schenker-erfsteller bij zijn dood zal nalaten.
Artikel 943 van het Burgerlijk Wetboek verbiedt weliswaar de schenking van
toekomstige goederen, doch deze wetsbepaling is, luidens artikel 947 van hetzelfde wetboek, niet van toepassing op de schenkingen waarvan sprake in hoofdstuk VIII ("Schenkingen bij huwelijkscontract aan de echtgenoten en aan de kinderen die uit het huwelijk zullen worden geboren"; artikelen 1081 tot 1090 B.W.)
en in hoofdstuk IX ("Beschikkingen tussen echtgenoten, hetzij bij huwelijkscontract, hetzij tijdens het huwelijk'; artikelen 1091 tot 1100 B.W.) van titel II
"schenkingen onder levenden en testamenten".
Luidens artikel 1096 van het Burgerlijk Wetboek zijn alle schenkingen tussen
de echtgenoten tijdens het huwelijk, anders dan bij huwelijkscontract gedaan,
steeds herroepbaar, hoewel zij schenkingen onder de levenden worden genoemd.
De contractuele erfstelling tussen aanstaande echtgenoten bij huwelijkscontract gedaan, is op grond van artikel 955 van het Burgerlijk Wetboek herroepbaar
wegens ondankbaarheid.
Het voorschrift van artikel 959 van het Burgerlijk Wetboek, naar luid waarvan
schenkingen ten voordele van het huwelijk niet wegens ondankbaarheid kunnen
worden herroepen, is slechts van toepassing op de schenkingen aan de echtgenoten door derden gedaan, en niet op de schenkingen die de echtgenoten zich bij
huwelijkscontract hebben gedaan.
3. Uit de vaststellingen van het bestreden arrest blijkt dat in het huwelijkscontract van scheiding van goederen tussen de rechtsvoorganger van de eisers, wijlen R. M. , en de verweerster, verleden voor notaris R. J. te Zonhoven, door de
aanstaande echtgenoten wederzijdse gift werd gedaan van het grootst beschikbaar gedeelte in volle eigendom van hun nalatenschap, onverminderd het wettelijk vruchtgebruik van de langstlevende echtgenoot op de gehele nalatenschap.
Het bestreden arrest kwalificeert de wederzijdse gift als een contractuele erfstelling tussen aanstaande echtgenoten in hun huwelijkscontract gedaan.
Het verwerpt de door de eisers als rechtsopvolgers van wijlen R. M. , in toepassing van de artikelen 955 en 957 van het Burgerlijk Wetboek gevorderde herroeping van de contractuele erfstelling, omdat "het hier een contractuele erfstelling en niet een gewone schenking (betreft) waarop de eenzijdige herroeping,
voorzien in art. 955 B.W., niet van toepassing is".
Door aldus te oordelen, terwijl de contractuele erfstelling wel op grond van artikel 955 van het Burgerlijk Wetboek kan herroepen worden wegens ondank-
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baarheid, kon het bestreden arrest niet wettig eisers' vordering in herroeping van
de contractuele erfstelling van hun rechtsvoorganger in het huwelijkscontract van
1 augustus 1991, verwerpen (schending van de artikelen 953, 955, 957, 959,
1093, 1096, en voor zoveel als nodig 943 en 947 van het Burgerlijk Wetboek).
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Ontvankelijkheid van het middel
(...)
7. Krachtens artikel 953 van het Burgerlijk Wetboek kan een schenking onder
de levenden niet worden herroepen dan wegens niet-vervulling van de voorwaarden waaronder zij gedaan is, wegens ondankbaarheid.
Krachtens artikel 955 van hetzelfde wetboek kan een schenking onder de levenden alleen in de volgende gevallen wegens ondankbaarheid herroepen worden:
- indien de begiftigde een aanslag op het leven van de schenker heeft gepleegd;
- indien hij zich tegenover hem heeft schuldig gemaakt aan mishandelingen,
misdrijven of grove beledigingen;
- indien hij weigert hem levensonderhoud te verschaffen.
8. Voormelde bepalingen hebben een algemene draagwijdte en zijn derhalve
ook van toepassing op de schenking van toekomstige goederen of van tegenwoordige goederen en toekomstige goederen, tussen echtgenoten bij huwelijkscontract gedaan.
9. Krachtens artikel 959 van het Burgerlijk Wetboek kan een schenking ten
voordele van het huwelijk niet wegens ondankbaarheid worden herroepen.
10. Blijkens de parlementaire voorbereiding geldt deze uitzondering op voormelde mogelijkheid om een schenking onder de levenden te herroepen wegens
ondankbaarheid enkel voor een schenking die derden bij huwelijkscontract aan
de echtgenoten hebben gedaan, daar deze schenking is gedaan ten behoeve van
het huwelijk als dusdanig veeleer dan ten behoeve van de persoon van de echtgenoten zelf.
Uit het voorgaande volgt dat het mogelijk is om een schenking van toekomstige goederen dan wel van tegenwoordige en toekomstige goederen tussen echtgenoten bij huwelijkscontract gedaan, te herroepen wegens ondankbaarheid.
11. De appelrechters die deze mogelijkheid uitsluiten, schenden de artikelen
953, 955 en 959 van het Burgerlijk Wetboek.
Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre dit het hoger beroep tegen het eindvonnis van 14 januari 2002 gegrond verklaart en uitspraak doet over de kosten.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest.
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Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
over. Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.
9 februari 2007 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Waûters – Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaat-generaal –
Advocaten: mrs. Geinger en Maes.

Nr. 79
1° KAMER - 9 februari 2007

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — OP CONCLUSIE —
BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN SOCIALE ZAKEN
INBEGREPEN) - VERSCHIJNING - CONCLUSIE NEERGELEGD - RECHTSPLEGING - AARD GEEN VERSCHIJNING - GEVOLG - HEROPENING VAN HET DEBAT - HERNEMING VOOR EEN ANDERE
ZETEL

Wanneer een partij op de inleiding is verschenen of een schriftelijke verklaring van
verschijning heeft gedaan en vervolgens conclusies heeft neergelegd, hetzij ter griffie,
hetzij ter zitting, is de rechtspleging op tegenspraak, ook wanneer zij niet verschijnt op
een latere zitting waarop de zaak is bepaald of waartoe zij is verdaagd en dient de
rechter op die conclusies te antwoorden1; dit is ook het geval wanneer die latere zitting is
bepaald in een tussenvonnis waarbij de heropening van het debat wordt bevolen, zelfs
teneinde het in zijn geheel te hernemen voor een anders samengestelde zetel. (Artt. 728,
729 en 804, Ger.W.)
(H. T. ORDE VAN ARCHITECTEN)

ARREST

(A.R. D.06.0002.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een beslissing, op 13 januari 2006 op verwijzing gewezen door de raad van beroep van de Orde van architecten met het
Nederlands als voertaal.
Raadsheer Ghislain Londers heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
Gelet op het arrest van het Hof uitgesproken op 19 februari 2004.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert in zijn verzoekschrift twee middelen aan.
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de Grondwet;
- de artikelen 2, 728, 729 en 804, in het bijzonder tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek;
1 Zie Cass. 15 maart 2001, A.R. C.00.0366.F, nr. 136.
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- het algemeen rechtsbeginsel inzake het recht van verdediging.
Aangevochten beslissingen
De raad van beroep doet uitspraak bij verstek ten aanzien van de eiser, beslist
dat, nu de eiser op de laatste zitting niet is verschenen noch iemand voor hem en
hij alzo zijn eerder neergelegde conclusies niet herneemt, hij niet langer kennis
vermag te nemen van de eerder door de eiser neergelegde conclusies, beantwoordt deze conclusies dan ook niet, verklaart de eerste tenlastelegging bewezen
en legt hem uit dien hoofde de tuchtstraf op van schorsing voor de duur van 2
jaar op grond van de volgende redengeving:
"De raadsman van de Nationale Orde verschijnt ter openbare zitting, wordt er
gehoord en verklaart daarbij enerzijds zijn eerder neergelegde conclusies te hernemen en vraagt anderzijds verstek te verlenen t.a.v. (de eiser), die, alhoewel tijdig en regelmatig opgeroepen, ter zitting niet verschijnt, noch iemand voor hem,
en alzo evenmin zijn eerder, voor de anders samengestelde raad van beroep,
neergelegde conclusies herneemt.
In de gegeven omstandigheden vermag de raad van beroep, zoals thans en,
weze herhaald, anders dan bij de vroegere behandeling van de zaak samengesteld, niet langer kennis te nemen van de eerder door (de eiser), alhier niet hernomen, neergelegde conclusies.
2. De niet-betaling van de bijdragen kan aanleiding geven tot het opleggen van
een tuchtstraf (art. 49 wet van 26 juni 1963 en 111 Huishoudelijk Reglement)"
(bestreden beslissing, derde blad bovenaan).
Grieven
Eerste onderdeel
Luidens artikel 2 van het Gerechtelijk Wetboek zijn de in dat wetboek gestelde
regels van toepassing op alle rechtsplegingen behoudens wanneer deze geregeld
worden door niet uitdrukkelijk opgeheven wetsbepalingen of door rechtsbeginselen waarvan de toepassing niet verenigbaar is met de toepassing van de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek. Daaruit vloeit voort dat de bepalingen van artikelen 728, 729 en 804 van het Gerechtelijk Wetboek van toepassing zijn op de
procedure voor de tuchtraden en de raden van beroep van de Orde der architecten.
Overeenkomstig artikel 804, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek is de
rechtspleging op tegenspraak ten aanzien van de partij die is verschenen overeenkomstig artikel 728 of 729 van het Gerechtelijk Wetboek en ter griffie of ter zitting conclusies heeft neergelegd. In een dergelijk geval dient de rechter te antwoorden op de verweermiddelen, vervat in de conclusie, neergelegd door de niet
verschijnende partij.
Uit de tussenbeslissing die door de raad van Beroep werd gewezen op 17 juni
2005 blijkt dat eiser op de openbare zitting van 15 april 2005 waarop de zaak de
eerste maal werd behandeld wel degelijk is verschenen in persoon en dat hij tevens een conclusie heeft ingediend ter zitting.
Uit de tussenbeslissing van 4 november 2005 blijkt verder dat eiser ook op de
openbare zitting van 7 oktober 2005 in persoon is verschenen. Tevens heeft hij
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een aanvullende conclusie ingediend.
Nu de eiser op de eerste twee openbare zittingen waarop zijn zaak werd behandeld is verschenen en conclusies heeft ingediend dient hij overeenkomstig artikel
804, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek te worden beschouwd als een verschijnende partij. Uit de samenlezing van artikel 804, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek en artikel 149 van de Grondwet vloeit voort dat de appelrechters derhalve verplicht waren op de verweermiddelen die door de eiser waren
aangevoerd in zijn eerder ingediende conclusies te antwoorden.
Door uitspraak te doen bij verstek ten aanzien van de eiser en door te beslissen
dat zij niet langer vermogen kennis te nemen van de eerder door de eiser ingediende conclusies en door deze conclusies niet te beantwoorden en vervolgens de
eiser schuldig te verklaren aan de eerste tenlastelegging en hem te veroordelen
tot een schorsing voor de duur van 2 jaar, schenden de appelrechters alle in de
hoofding aangeduide wetsartikelen en het algemeen rechtsbeginsel.
Tweede onderdeel
In zijn regelmatig ter zitting van 15 april 2005 voor de appelrechters ingediende appelconclusie voerde de eiser omstandig aan dat de raad van beroep niet voldeed aan het vereiste van de onpartijdigheid van de rechter onder meer neergelegd in artikel 6 EVRM nu deze raad een orgaan is dat binnen dezelfde rechtspersoon, tevens belanghebbende, onder toezicht staat van de Nationale Raad, tegenpartij in de procedure, en de raad in die hoedanigheid acht dient te slaan op
verplichtingen en aanbevelingen dienaangaande gegeven door de Nationale Raad
al dan niet vervat in het Huishoudelijk Reglement (zie conclusie dd. 15 april
2005, blz. 2 tot 3). Inzake de eerste tenlastelegging werd verder aangevoerd dat
de leden van de raad van beroep betaald werden door de Nationale Raad wat
eveneens aan hun onafhankelijkheid afbreuk deed. Dit was volgens de eiser des
te meer het geval in zijn zaak nu deze de betaling van de bijdragen betrof en derhalve verbonden was met de betaling van de uitkeringen aan de leden van de
raad van beroep. Verder liet de eiser gelden dat hij een aantal vorderingen had
ingesteld ten aanzien van de Orde die door de Orde stelselmatig genegeerd werden en die niet bij wijze van tegenvordering door de raad van beroep konden
worden behandeld (conclusie eiser, blz. 3 tot 5).
Op grond van al deze elementen voerde de eiser aan dat de behandeling van
zijn zaak voor de raad van de Orde een schending inhield van het algemeen
rechtsbeginsel volgens hetwelk de rechterlijke instantie objectief, onafhankelijk
en onpartijdig moet zijn en van artikel 6.1 van het EVRM. De eiser voerde
voorts in conclusie aan dat het principe non bis in idem werd geschonden door
het feit dat de sanctie mee bepaald werd door feiten of sancties uit het verleden.
Verder voerde de eiser aan dat zijn recht van verdediging werd geschonden telkens sancties of feiten in aanmerking werden genomen. Ten gronde voerde de eiser aan dat de niet of laattijdige betaling van de bijdrage aan de Orde de eer en de
waardigheid van het beroep niet in het gedrang brengt. Artikel 49 van de Wet
van 26 juni 1963 legt, zo voerde de eiser aan, aan de architect geen verplichtingen op zodat de architect geen inbreuk op deze bepaling kan plegen.
De appelrechters laten na dit omstandige verweer van de eiser ontwikkeld in
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zijn conclusie ingediend ter zitting van 15 april 2005 en in de aanvullende conclusie te beantwoorden en schenden zodoende artikel 149 van de Grondwet en
het algemeen rechtsbeginsel dat de eerbiediging van het recht van verdediging
voorschrijft.
Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 3 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 de Belgische wet van 13 mei 1955 (hierna artikel 3 EVRM);
- het algemeen rechtsbeginsel dat de eerbiediging van het recht van verdediging voorschrijft.
Aangevochten beslissingen
In de bestreden beslissing wordt de eerste tenlastelegging bewezen verklaard,
de tweede tenlastelegging wordt niet bewezen verklaard en rechtsprekend met
eenparigheid van stemmen wordt aan de eiser de tuchtstraf opgelegd van schorsing voor de duur van 2 jaar op grond van de volgende redengeving:
"2. De niet betaling van de bijdragen kan aanleiding geven tot het opleggen
van een tuchtstraf (art. 49 wet van 26 juni 1963 en 111 Huishoudelijk Reglement).
(...)
4. Uit de stukken waarvan deze raad vermag kennis te nemen kan zonder twijfel worden uitgemaakt dat (de eiser) op zeer gespannen voet leeft met zowel de
Provinciale als Nationale Orde, reeds eerder de tuchtsanctie van schorsing heeft
opgelopen maar steevast blijft weigeren zich te schikken naar de voor 'elke' architect geldende verplichtingen.
In de gegeven omstandigheden dringt een nieuwe tuchtstraf van schorsing zich
op, nl voor de duur van twee jaar" (bestreden beslissing, derde blad).
Grieven
Artikel 3 EVRM bepaalt dat niemand mag onderworpen worden aan onmenselijke of vernederende straffen. Een straf die kennelijk onevenredig is, schendt artikel 3 EVRM.
Te dezen werd oorspronkelijk zowel in eerste aanleg als in hoger beroep aan
eiser de tuchtstraf opgelegd van 1 jaar schorsing voor twee tenlasteleggingen,
met name het niet betalen van de bijdragen aan de Orde en een inbreuk te hebben
gepleegd op artikel 29 van het Reglement van Beroepsplichten dd. 18 april 1985
door te weigeren zijn medewerking te verlenen aan het onderzoek en niet aanwezig te zijn geweest op het verhoor door het bureau op 28 februari 2001.
In het arrest van het Hof van 19 februari 2004 werd de beslissing van de raad
van beroep van 18 december 2002 waarbij aan de eiser de tuchtsanctie van 1 jaar
was opgelegd op grond van beide bewezen verklaarde tenlasteleggingen, vernietigd wegens miskenning van het recht van verdediging van de eiser. Nu het Hof
tot Cassatie is overgegaan op grond van een middel dat enkel opkwam tegen de
bewezenverklaring van de tweede tenlastelegging impliceert de uitspraak van het
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Hof dat het van oordeel was dat de zwaarte van de opgelegde tuchtstraf mede bepaald was door de bewezenverklaring van de tweede tuchtinbreuk.
Thans, na cassatie, oordeelt de raad van beroep, uw arrest volgend, dat de
tweede tenlastelegging niet bewezen is, verklaart de raad van beroep enkel de
eerste tenlastelegging bewezen, maar legt thans voor deze enkele tenlastelegging
niettemin een tuchtstraf op die het dubbele bedraagt van de eerder opgelegde
tuchtstraf. In het licht van de procedurevoorgaanden is dergelijke tuchtstraf kennelijk onevenredig en schenden de appelrechters derhalve artikel 3 EVRM. Door
deze tuchtstraf te gronden op de overweging dat uit de stukken waarvan de raad
van beroep vermag kennis te nemen zonder twijfel kan worden uitgemaakt dat de
eiser op zeer gespannen voet leeft met zowel de Provinciale als de Nationale
Orde en steevast blijft weigeren zich te schikken naar de voor elke architect geldende verplichtingen houdt de raad van beroep bij het bepalen van de opgelegde
tuchtstraf rekening met de wijze waarop eiser zich verdedigt en schendt hij zodoende het algemeen rechtsbeginsel dat de eerbiediging van het recht van verdediging voorschrijft.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
(...)
Eerste middel
Eerste onderdeel
4. Artikel 804, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat indien een
van de partijen niet verschijnt op de zitting waarop de zaak is bepaald of waartoe
zij is verdaagd, tegen haar vonnis bij verstek kan worden gevorderd.
Krachtens het tweede lid van die wetsbepaling, is de rechtspleging evenwel op
tegenspraak ten aanzien van de partij die is verschenen overeenkomstig de artikelen 728 en 729 van het Gerechtelijk Wetboek en ter griffie of ter zitting conclusies heeft neergelegd.
5. Uit voormelde wetsbepaling volgt dat wanneer een partij op de inleiding
verschenen is of een schriftelijke verklaring van verschijning heeft gedaan en
vervolgens conclusies heeft neergelegd, hetzij ter griffie, hetzij ter zitting, de
rechtspleging op tegenspraak is ook wanneer zij niet verschijnt op een latere zitting waarop de zaak is bepaald of waartoe zij is verdaagd.
Zulks heeft voor gevolg dat de rechter gehouden is op de neergelegde conclusie te antwoorden.
Gezien artikel 804 van het Gerechtelijk Wetboek ter zake niet in een afwijkende regeling voorziet, is dat ook het geval wanneer die latere zitting is bepaald in
een tussenvonnis waarbij de heropening van het debat wordt bevolen, zelfs teneinde het debat in zijn geheel te hernemen voor een anders samengestelde zetel.
6. Ingevolge artikel 2 van het Gerechtelijk Wetboek zijn de in dat wetboek gestelde regels van toepassing op alle rechtsplegingen, dus ook op tuchtprocedures,
behoudens wanneer deze geregeld worden door niet uitdrukkelijk opgeheven
wetsbepalingen of door rechtsbeginselen waarvan de toepassing niet verenigbaar
is met de toepassing van de bepalingen van dat wetboek.
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In de wet van 26 juni 1963 tot instelling van een Orde van architecten worden
geen van artikel 804 van het Gerechtelijk Wetboek afwijkende procedureregels
bepaald en die wet bevat evenmin bepalingen waarvan de toepassing niet verenigbaar is met voormeld artikel 804.
Artikel 804 van het Gerechtelijk Wetboek is dan ook van toepassing op de
tuchtprocedure geregeld in voormelde wet van 26 juni 1963.
Overeenkomstig artikel 1042 van het Gerechtelijk Wetboek, is artikel 804 van
hetzelfde wetboek ook toepasselijk in hoger beroep.
7. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan blijkt:
- na verwijzing ingevolge het arrest van het Hof van 19 februari 2004 werden
de partijen tijdig en regelmatig opgeroepen om op 21 januari 2005 te verschijnen
voor de anders samengestelde raad van beroep;
- op de zitting van 21 januari 2005 is de eiser verschenen en werd de zaak voor
behandeling uitgesteld op 15 april 2005;
- op de zitting van 15 april 2005 is de eiser in persoon verschenen en heeft hij
een conclusie neergelegd, waarna de debatten werden gesloten en de uitspraak
werd gesteld op 17 juni 2005;
- op 17 juni 2005 werd een beslissing van heropening van het debat uitgesproken waarbij aan de meest gerede partij werd bevolen voor 16 september 2005
alle stukken omtrent de procedure tussen de eiser en de Nationale Raad over te
leggen en werd de zaak voor verdere behandeling gesteld op 7 oktober 2005;
- op de zitting van 7 oktober 2005 werd de eiser andermaal gehoord en heeft
hij een aanvullende conclusie neergelegd, waarna de uitspraak werd gesteld op 4
november 2005;
- op 4 november 2005 werd een beslissing uitgesproken waarbij andermaal de
heropening van het debat werd bevolen "teneinde de zaak in haar geheel te kunnen hernemen voor de raad van beroep zoals thans anders samengesteld" en werd
de zaak voor behandeling gesteld op de zitting van 9 december 2005;
- voormelde beslissing werd ter kennis gebracht van de eiser bij aangetekende
brief van 7 november 2005;
- op de zitting van 9 december 2005 is de eiser niet verschenen en was hij
evenmin vertegenwoordigd.
8. In de thans bestreden beslissing wordt vastgesteld dat de eiser, hoewel tijdig
en regelmatig opgeroepen, ter zitting niet verschijnt noch iemand voor hem en
derhalve zijn eerder, voor de anders samengestelde raad van beroep neergelegde
conclusies, niet herneemt.
Vervolgens oordeelt de raad van beroep dat hij geen kennis dient te nemen van
de eerder door de eiser neergelegde en niet hernomen conclusies, en verklaart
uitspraak te doen bij verstek ten aanzien van de eiser.
Door aldus te oordelen schendt de raad van beroep artikel 804 van het Gerechtelijk Wetboek.
Het onderdeel is gegrond.
Dictum
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Het Hof,
Vernietigt de bestreden beslissing.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van de vernietigde beslissing.
Veroordeelt de verweerster in de kosten.
Verwijst de zaak naar de raad van beroep van de Orde van architecten met het
Nederlands als voertaal, anders samengesteld.
9 februari 2007 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Londers – Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaat-generaal –
Advocaten: mrs. Verbist en Geinger.

Nr. 80
3° KAMER - 12 februari 2007

ARBEIDSONGEVAL — OVERHEIDSPERSONEEL. BIJZONDERE REGELS RENTE - SPILINDEX - JAARLIJKSE BEZOLDIGING
De koppeling van de rente aan een spilindex heeft geen invloed op de voorafgaande
bepaling van de jaarlijkse bezoldiging van een door een arbeidsongeval getroffen lid van
het overheidspersoneel1. (Art. 21, K.B. 13 juli 1970)
(O.C.M.W. SAMBREVILLE T. S.)

ARREST (vertaling)

(A.R. S.05.0121.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 1 augustus 2005 gewezen
door het Arbeidshof te Luik, afdeling Namen.
Afdelingsvoorzitter Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert volgend middel aan :
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de Grondwet;
- artikel 4 van de wet van 3 juli 1967 [betreffende de schadevergoeding voor
arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector];
- artikel 18 van het koninklijk besluit van [13 juli] 1970 [betreffende de schadevergoeding ten gunste van sommige personeelsleden van provincies, gemeen1 Het O.M. oordeelde dat het tweede onderdeel van het enige middel niet ontvankelijk was; volgens
het O.M. verplichtte het het Hof tot een onderzoek van feiten, waarvoor het niet bevoegd is.
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ten, agglomeraties en federaties van gemeenten, verenigingen van gemeenten,
openbare centra voor maatschappelijk welzijn, diensten, instellingen en verenigingen voor maatschappelijk welzijn, diensten van het College van de Vlaamse
Gemeenschapscommissie en diensten van het College van de Franse Gemeenschapscommissie en openbare kassen van lening, voor arbeidsongevallen en voor
ongevallen op de weg naar en van het werk].
Aangevochten beslissing
Het bestreden arrest stelt, met toepassing van de artikelen 4 van de wet van 3
juli 1967 en 18 van het koninklijk besluit van 13 juli 1970, de in aanmerking te
nemen basisbezoldiging vast op een bedrag van 17.757,16 euro, op de volgende
gronden :
"Er is een heropening van het debat bevolen om de partijen in staat te stellen
tegenspraak te voeren over de vraag van de basisbezoldiging die provisioneel is
vastgesteld op een bedrag van 15.801,23 euro (met index 138,01).
[...]
De rente voor de blijvende arbeidsongeschiktheid wordt met toepassing van
artikel 4 van de wet van 3 juli 1967 betreffende de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector, vastgesteld op grond van de bezoldiging
waarop het slachtoffer recht heeft op het ogenblik van het ongeval of van de
vaststelling van de beroepsziekte.
Volgens een berekening die [de eiser] doorgevoerd heeft overeenkomstig artikel 18 van het koninklijk besluit van 13 juli 1970 betreffende de schadevergoeding ten gunste van sommige personeelsleden, met name van de openbare centra
voor maatschappelijk welzijn, voor arbeidsongevallen en voor ongevallen op de
weg naar en van het werk (conclusie van 11 juli 2005), en die door [de verweerster] niet betwist wordt, bedraagt de bezoldiging voor de periode van 15 juni
1994 tot 14 juni 1995 - betaald verlof en eindejaarspremie inbegrepen - 716.322
frank of 17.757,16 euro. De [eiser] erkent dat dit het bedrag is waarmee bij de
bezoldiging voor de periodes van tijdelijke arbeidsongeschiktheid rekening moet
worden gehouden".
Grieven
Eerste onderdeel
De eiser betoogde in zijn appelconclusie na heropening van het debat uitdrukkelijk :
"Dat, gelet op de verantwoordingsstukken die [de eiser had neergelegd], de geïndexeerde bezoldigingen van [de verweerster] als volgt moeten worden berekend :
- Geïndexeerde bezoldigingen van 15 juni 1994 tot 26 maart 1995:
527.442 frank
- Geïndexeerde bezoldigingen van 27 maart 1995 tot 14 juni 1995:
128.538 frank
- Betaald verlof van 1995 (geïndexeerd) :
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38.001 frank
- Eindejaarspremie 1995 (geïndexeerd) :
22.340 frank
Totaal :
716.322 frank
of 17.757,16 euro
Dat artikel 13 van de organieke wet van 3 juli 1967 bepaalt : 'De renten worden vermeerderd of verminderd overeenkomstig de wet van 1 maart 1977 houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector
aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. De
Koning bepaalt hoe zij aan de spilindex 138,01 worden gekoppeld. Het eerste lid
is evenwel niet van toepassing wanneer de permanente arbeidsongeschiktheid
geen 16 pct. bereikt';
Dat artikel 21 van het koninklijk besluit van 13 juli 1970 bepaalt : 'Voor de
toepassing van artikel 13 van de wet wordt de rente gekoppeld aan de spilindex
138,01 en schommelt zij overeenkomstig de bepalingen van de wet van 1 maart
1977 houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden
gekoppeld';
Dat artikel 21 van het koninklijk besluit van 13 juli 1970 aldus is gewijzigd bij
artikel 4 van het koninklijk besluit van 28 juni 1990 tot aanpassing van wets- of
verordeningsbepalingen betreffende de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in
de overheidssector, aan de nieuwe spilindex; dat die wijziging van toepassing is
op de arbeidsongevallen en ongevallen op de weg naar en van het werk die zich
sinds 1 januari 1990 hebben voorgedaan;
Dat de met toepassing van de wettelijke bepalingen in aanmerking te nemen
bezoldiging aldus teruggebracht moet worden tot 100 pct., op grond van de index
138,01;
Dat, gelet op de verantwoordingsstukken die [de eiser] heeft neergelegd, de
bezoldiging tegen 100 pct. (index 138,01) als volgt moeten worden berekend :
- Bezoldigingen tegen 100 pct. van 15 juni 1994 tot 26 maart 1995 :
466.669 frank
- Bezoldigingen tegen 100 pct. van 27 maart 1995 tot 14 juni 1995 :
111.901 frank
- Betaald verlof van 1995 (tegen 100 pct.) :
37.289 frank
- Eindejaarspremie 1995 (tegen 100 pct.) :
21.560 frank
Totaal :
637.420 frank
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of 15.801,23 euro
Bijgevolg bedraagt de op grond van die bepalingen in aanmerking te nemen
basisbezoldiging te dezen :
- 17.759,16 euro voor de periodes van tijdelijke arbeidsongeschiktheid;
- 15.801,23 euro voor de blijvende arbeidsongeschiktheid".
Het bestreden arrest antwoordt niet op dit verweer en is bijgevolg niet regelmatig met redenen omkleed (schending van artikel 149 van de Grondwet).
Tweede onderdeel
De wijziging van artikel 21 van het koninklijk besluit van 13 juli 1970 door artikel 4 van het koninklijk besluit van 28 juni 1990 tot aanpassing van wets- of
verordeningsbepalingen betreffende de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in
de overheidssector, aan de nieuwe spilindex, is van toepassing op de arbeidsongevallen en ongevallen op de weg naar en van het werk die zich sinds 1 januari
1990 hebben voorgedaan, zodat de met toepassing van die bepalingen in aanmerking te nemen bezoldiging teruggebracht moet worden op 100 pct., op grond van
de index 138,01. De bezoldiging tegen 100 pct. (index 138,01) moet dus als
volgt worden berekend :
- bezoldigingen tegen 100 pct. van 15 juni 1994 tot 26 maart 1995 :
466.669 frank
- bezoldigingen tegen 100 pct. van 27 maart 1995 tot 14 juni 1995:
111.901 frank
- betaald verlof van 1995 (tegen 100 pct.) :
37.289 frank
- eindejaarspremie 1995 (tegen 100 pct.) :
21.500 frank
- totaal :
637.420 frank
of 15.801,23 euro.
Bijgevolg bedraagt de op grond van die bepalingen in aanmerking te nemen
basisbezoldiging te dezen :
- 17.759,16 euro voor de periodes van tijdelijke arbeidsongeschiktheid;
- 15.801,23 euro voor de blijvende arbeidsongeschiktheid.
Het bestreden arrest, dat de met toepassing van de artikelen 4 van de wet van 3
juli 1967 en 18 van het koninklijk besluit van 13 juli 1970 in aanmerking te nemen basisbezoldiging vaststelt op 17.751,16 euro, schendt die bepalingen
(schending van de artikelen 4 van de wet van 3 juli 1967 en 18 van het koninklijk besluit van [13 juli] 1970).
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste onderdeel
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Naast de in het middel weergegeven overwegingen, wijst het bestreden arrest
erop dat "de bepalingen van artikel 13 van de wet van 3 juli 1967 de indexatie
van alleen de renten betreffen die in geval van blijvende arbeidsongeschiktheid
verschuldigd zijn, maar in geen geval de indexatie van de basisbezoldiging die
bedoeld wordt in artikel 4 van de wet van 3 juli 1967".
Het arrest beantwoordt met die redenen eisers conclusie door ze tegen te spreken.
Het onderdeel mist feitelijke grondslag.
Tweede onderdeel
In tegenstelling tot wat de eiser in dit onderdeel betoogt, heeft artikel 21 van
het koninklijk besluit van 13 juli 1970 betreffende de schadevergoeding ten
gunste van sommige personeelsleden van provincies, gemeenten, agglomeraties
en federaties van gemeenten, verenigingen van gemeenten, openbare centra voor
maatschappelijk welzijn, diensten, instellingen en verenigingen voor maatschappelijk welzijn, diensten van het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en diensten van het College van de Franse Gemeenschapscommissie en openbare kassen van lening, voor arbeidsongevallen en voor ongevallen op de weg
naar en van het werk, dat de rente aan een spilindex koppelt, geen invloed op de
voorafgaande bepaling van de jaarlijkse bezoldiging van het slachtoffer.
Het onderdeel faalt naar recht.
Dictum
Het Hof
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
12 februari 2007 – 3° kamer – Voorzitter en verslaggever: de h. Storck, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advocaat-generaal – Advocaat:
mr. Geinger.

Nr. 81
3° KAMER - 12 februari 2007

1º VERJARING — BURGERLIJKE ZAKEN — TERMIJNEN (AARD. DUUR.
AANVANG. EINDE) - AANVANG - WETTEN - WERKING IN DE TIJD - BEGRIP
2º WERKLOOSHEID — RECHT OP UITKERING - ONVERSCHULDIGD BETAALDE TERUGVORDERING - VERJARING - WETTEN - WERKING IN DE TIJD
3º WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN — WERKING IN DE
TIJD EN IN DE RUIMTE - WERKING IN DE TIJD - WERKLOOSHEID - RECHT OP UITKERING ONVERSCHULDIGD BETAALDE - TERUGVORDERING - VERJARING
4º VERJARING — BURGERLIJKE ZAKEN — TERMIJNEN (AARD. DUUR.
AANVANG. EINDE) - AANVANG - WETTEN - WERKING IN DE TIJD - WERKLOOSHEID - RECHT
OP UITKERING - ONVERSCHULDIGD BETAALDE - TERUGVORDERING
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5º TERUGVORDERING VAN HET ONVERSCHULDIGD BETAALDE WERKLOOSHEID - UITKERINGEN - VERJARING - WETTEN - WERKING IN DE TIJD
1º Wanneer een wet, in burgerlijke zaken, ook al is zij van openbare orde en tenzij vast
staat dat de wetgever het anders wil, voor de verjaring van een rechtsvordering een
kortere termijn of een vroegere aanvang vaststelt dan die bepaald in de vorige wet, is die
nieuwe termijn of die nieuwe aanvang pas vanaf die inwerkingtreding van toepassing
indien het recht op de rechtsvordering vóór de inwerkingtreding van die nieuwe wet
ontstaan is, waarbij de totale duur van de verjaring evenwel niet langer mag zijn dan die
welke bij de voorgaande wet was vastgesteld. (Art. 2, B.W.)
2º, 3º, 4º en 5º De inwerkingtreding, op 1 januari 1989, van artikel 7, §13, tweede en derde
lid, Besluitwet 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der
arbeiders, kan niet tot gevolg hebben dat een verjaringstermijn voor de terugvordering
van onverschuldigd uitbetaalde werkloosheidsuitkeringen, die op 30 juni 1990 nog niet
vervallen was krachtens de artikelen 1 en 2 van de voorgaande W. 11 maart 1977 tot
invoering van een verjaringstermijn voor schulden jegens de uitbetalingsinstellingen voor
werkloosheidsuitkeringen, die op 30 juni 1985 in werking was getreden, krachtens die
nieuwe bepaling wel vervallen zou zijn1. (Art. 2, B.W.; Artt. 1 en 2, Wet 11 maart 1977;
Art. 7, §13, tweede en derde lid, Besl. W. 28 dec. 1944)
(R.V.A. T. F.)

ARREST (vertaling)

(A.R. S.06.0041.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 16 februari 2006 gewezen
door het Arbeidshof te Bergen.
Raadsheer Philippe Gosseries heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert volgend middel aan:
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 2 van het Burgerlijk Wetboek en het in die bepaling vastgelegde algemeen rechtsbeginsel betreffende de niet-terugwerkende kracht van de wetten;
- artikel 2262 van het Burgerlijk Wetboek, voor de wijziging ervan bij de wet
van 10 juni 1998;
- de artikelen 1 en 2 van de wet van 11 maart 1977 tot invoering van een verjaringstermijn voor schulden jegens de uitbetalingsinstellingen voor werkloosheidsuitkeringen;
- artikel 7, §13, eerste, tweede en derde lid, van de besluitwet van 28 december
1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, in die besluitwet
ingevoegd door artikel 112 van de programmawet van 30 december 1988;
- artikel 210 van het koninklijk besluit van 20 december 1963 betreffende arbeids-voorziening en werkloosheid.
Aangevochten beslissing
1 Zie Cass. 13 maart 1989, A.R. 6516, nr. 394.
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De arbeidsrechtbank verklaart het hoger beroep van de verweerder tegen de op
28 juli 1989 ter kennis gebrachte beslissing van de gewestelijke werkloosheidsinspecteur niet-gegrond, bevestigt die beslissing in zoverre zij, met name, de
werkloosheidsuitkeringen terugvordert die de verweerder tussen 9 februari 1978
en 31 december 1989 (lees: 1983) onverschuldigd heeft ontvangen en veroordeelt de verweerder bijgevolg om het totale bedrag van 821.448 frank aan de eiser terug te betalen, waarna het bestreden arrest "het hoger beroep [van de verweerder] gegrond verklaart, in zoverre [...] vastgesteld moet worden dat [eisers]
recht op terugvordering van de onverschuldigd uitbetaalde werkloosheidsuitkeringen op de datum van de kennisgeving van de administratieve beslissing vervallen was en dat, bijgevolg, zijn vordering tot veroordeling van de [verweerder],
die hij ingesteld had bij zijn op 15 februari 1995 ter griffie van de rechtbank
neergelegde conclusie, niet kan worden aangenomen" en "wijzigt bijgevolg het
beroepen vonnis binnen de grenzen waarin het hoger beroep, zoals hiervoor is
aangegeven, gegrond is".
Om aldus te beslissen wijst het bestreden arrest erop dat "het arbeidshof, bij arrest van 22 september 1999, de heropening van het debat heeft bevolen om een
tegensprekelijk debat te kunnen voeren over de rechtspunten die het openbaar
ministerie uiteengezet heeft in zijn gemotiveerd schriftelijk advies, neergelegd
op de openbare terechtzitting van 23 juni 1999; [...] dat [eisers] conclusie na heropening van het debat geen enkel gegeven bevat dat het voormelde advies van
het openbaar ministerie over de verjaring kan weerleggen, een advies waarnaar
het openbaar ministerie verwijst in zijn laatste advies, dat op 6 december 2005
ter griffie van het [arbeids]hof is neergelegd; [...] dat [de eiser] evenmin een conclusie van wederantwoord op het laatste advies van het openbaar ministerie heeft
willen indienen", en wijst er vervolgens op dat "het [arbeids]hof zich bijgevolg
aansluit bij de adviezen van het openbaar ministerie die in substantie zijn weergegeven in het voormelde arrest van 22 september 1999, en concludeert dat [eisers] recht op terugvordering van de [aan de verweerder] onverschuldigd uitbetaalde werkloosheidsuitkeringen op de datum van de kennisgeving van de administratieve beslissing vervallen was", en grondt zijn beslissing aldus op de volgende redenen van het arrest van 22 september 1999:
"Dat herhaald moet worden dat in de loop van de litigieuze periode, d.i. tussen
9 februari 1978, datum van [verweerders] eerste aanvraag tot werkloosheidsuitkeringen, en 28 juli 1989, datum van de beslissing van de gewestelijke inspecteur die de toepassing van het principe van de terugvordering van de onrechtmatig ontvangen werkloosheidsuitkeringen beveelt, drie verjaringstermijnen elkaar
hebben opgevolgd, te weten:
1) vóór 30 juni 1985, datum waarop de wet van 11 maart 1977 in werking is
getreden, de gemeenrechtelijke verjaringstermijn van dertig jaar, bedoeld in artikel 2262 van het Burgerlijk Wetboek;
2) van 30 juni 1985 tot 1 januari 1989, datum van inwerkingtreding van artikel
112 van de wet van 30 december 1988, dat het huidige artikel 7, §13, van de besluitwet van 28 december 1944 invoert, een verjaringstermijn die varieert van
drie tot vijf jaar naar gelang van de goede of kwade trouw van de werkloze;
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Dat het openbaar ministerie in zijn omstandig gemotiveerd, schriftelijk advies
preciseert dat de sub 2 hierboven bedoelde termijnen onder de volgende voorwaarden ingingen:
a) Werkloosheidsuitkeringen die onverschuldigd zijn uitbetaald na 29 juni
1985
- Wanneer de administratieve beslissing C 29 ter kennis wordt gebracht binnen
het jaar dat volgt op de eerste onverschuldigde uitkering, begint de verjaringstermijn te lopen op de datum waarop de werkloze het C 29-document ontvangt;
- Wanneer de administratieve beslissing C 29 méér dan een jaar na de dag van
de laatste onverschuldigde uitkering ter kennis wordt gebracht, begint de verjaringstermijn een jaar na de datum van de uitbetaling te lopen;
Voor elke onverschuldigde betaling begint de verjaringstermijn dus op een andere dag te lopen;
- Wanneer de administratieve beslissing C 29 ter kennis wordt gebracht binnen
het jaar dat volgt op de uitbetaling van de laatste onverschuldigde uitkering maar
buiten het jaar dat volgt op de datum van betaling van de eerste onverschuldigde
uitkering, begint de termijn voor de werkloosheidsuitkeringen die binnen het jaar
voor de verzending van de C 29 onrechtmatig zijn ontvangen, te lopen op de datum van kennisgeving van dat document, terwijl de verjaringstermijn voor de
werkloosheidsuitkeringen die voor die datum (een jaar voor de verzendingsdatum) onrechtmatig zijn ontvangen, een jaar na elke onrechtmatig door de werkloze ontvangen betaling moet ingaan;
b) Werkloosheidsuitkeringen die onterecht zijn uitbetaald voor 30 juni 1985
- Uit de rechtsleer en de rechtspraak van het Hof van Cassatie blijkt dat, wanneer een wettelijke bepaling voor de verjaring van een rechtsvordering een kortere termijn oplegt dan die welke voorheen was vastgesteld, de nieuwe termijn op
de datum van inwerkingtreding van de nieuwe wet begint te lopen indien het
recht op terugbetaling reeds voor de inwerkingtreding van de wet bestond [...],
zonder dat daarom de duur van de verjaringstermijn de bij de oude wet bepaalde
termijn mag overschrijden;
- Bijgevolg begint de verjaringstermijn voor de terugvordering van de werkloosheidsuitkeringen die voor de periode voor die datum zijn ontvangen, te lopen
op 30 juni 1985;
3) Vanaf 1 januari 1989, een termijn van drie tot vijf jaar (naar gelang van de
goede of kwade trouw van de werkloze), die begint te lopen op de eerste dag van
het kalenderkwartaal dat volgt op dat waarin de betaling is geschied;
Wat de grondslag van de terugvordering betreft, merkt het openbaar ministerie
op dat, in tegenstelling tot artikel 2262 van het Burgerlijk Wetboek en artikel 7,
§13, van de besluitwet van 28 december 1944, die de omvang van de terug te
vorderen werkloosheidsuitkeringen geenszins beperken, wat dus de volledige terugvordering mogelijk maakt (Cass., 3 oktober 1994, Pas., 1994, I, 792), beperkt
artikel 4 van de wet van 11 maart 1977 de grondslag van de terugvordering tot de
periode gelegen in de drie jaar voor de dag waarop de werkloze voor het laatst
onrechtmatig uitkeringen genoot;
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Dat het Hof van Cassatie in zijn arrest van 6 september 1993 (Pas., 1993, I,
646) daarenboven preciseert dat 'artikel 4 van de wet van 11 maart [1977], dat de
grondslag van de terugvordering van het onverschuldigd betaalde beperkt, niet
kan worden toegepast op een terugvordering die na zijn opheffing, onder de gelding van het nieuwe artikel 7, dertiende lid, van de besluitwet van 28 december
1944 is bevolen, ook al betreft die terugvordering uitkeringen die voor de opheffing werden genoten'; (zie ook Cass., 24 april 1995, Pas., 1995, I, 438);
[...] Dat het openbaar ministerie in zijn voormeld schriftelijk advies oordeelt
dat de beslissing waarin de toepassing van het principe van de terugvordering bevolen wordt, op 28 juli 1989 ter kennis is gebracht, zodat de wet van 30 december 1988, die van kracht was op 1 januari 1989, van toepassing is;
Dat, evenwel, alvorens die wet toe te passen, nagegaan moet worden of de termijn waarbinnen de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening mocht optreden, onder
vigeur van de oude wet niet verstreken was [...], aangezien de verjaringstermijn
van de rechts-vorderingen die ontstaan zijn onder vigeur van de oude wet, ingeval de nieuwe wet de verjaringstermijn inkort, pas begint te lopen op de datum
waarop de nieuwe wet in werking treedt, zonder de krachtens de oude wet reeds
vroeger ingetreden verjaringen nog in het gedrang te brengen [...];
Dat het een schuld aan onverschuldigde betalingen van voor 30 juni 1985 betreft, zodat de onder 2, b) bedoelde beginselen toegepast moeten worden;
Dat, aangezien de betrokken periode aanvangt op 9 februari 1978 en eindigt op
31 december 1983, de gemeenrechtelijke verjaringstermijn (artikel 2262 van het
Burgerlijk Wetboek) tot 30 juni 1985 loopt, datum van inwerkingtreding van de
wet van 11 maart 1977, die de verjaringstermijn beperkt tot drie jaar, behoudens
kwade trouw van de werkloze (verjaringstermijn van vijf jaar);
Dat het openbaar ministerie oordeelt dat te dezen de vijfjarige verjaringstermijn in aanmerking moet worden genomen, aangezien de kwade trouw van de
[verweerder] naar voldoening van recht blijkt uit de samen gelezen artikelen 195,
derde lid, en 261, 5°, van het koninklijk besluit van 20 december 1963, op grond
waarvan de beslissing met name is genomen;
Dat de verjaring, onder vigeur van de wet van 11 maart 1977, dus zou zijn ingetreden op 30 juni 1990 (30 juni 1985 plus vijf jaar);
Dat, aangezien de verjaring op 28 juli 1989, datum van kennisgeving van de litigieuze beslissing, onder vigeur van de oude wet dus niet was ingetreden, de regels van artikel 7, §13, van de besluitwet van 28 december [1944] te dezen van
toepassing zijn;
[...] Dat voormeld artikel 7, §13, eerste lid, bepaalt: "De rechtsvorderingen tot
uitbetaling van werkloosheidsuitkeringen verjaren na drie jaar. Deze termijn gaat
in de eerste dag van het kalenderkwartaal dat volgt op dat waarop de uitkeringen
betrekking hebben";
Dat het openbaar ministerie oordeelt dat de laatste, door de werkloze ontvangen uitkeringen die betrekking hebben op het vierde kwartaal van 1983, noodzakelijkerwijs zijn betaald in het eerste kwartaal van 1984, wat de ingangsdatum
van de verjaringstermijn verschuift naar 1 april 1984, eerste dag van het kalen-
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derkwartaal dat volgt op dat waarin de betaling is geschied [...];
Dat die verjaringstermijn van drie op vijf jaar wordt gebracht wanneer de onverschuldigde betaling het gevolg is van het bedrog of de arglist van de werkloze
- de hypothese die door het openbaar ministerie in aanmerking is genomen -, zodat de verjaring van het recht van [de eiser] om de terugvordering van de onverschuldigd betaalde werkloosheidsuitkeringen te bevelen, volgens laatstgenoemde
is ingetreden op 1 april 1989;
Dat het openbaar ministerie hieruit concludeert dat [de eiser], op de datum van
de kennisgeving van de beslissing (28 juli 1989) die met name de toepassing van
het principe van de terugbetaling van de onverschuldigd betaalde werkloosheidsuitkeringen beveelt, het recht niet meer had de onverschuldigd betaalde werkloosheidsuitkeringen [van de verweerder] terug te vorderen;
[...] Dat het [arbeids]hof erop wijst dat het openbaar ministerie weliswaar oordeelt dat het [arbeids]hof het door [de verweerder] opgeworpen middel van verjaring moet aannemen, maar dat zijn oordeel gegrond is op een argumentatie die
niet helemaal samenvalt met die van de voormelde [verweerder];
Dat noch de [eiser] noch de [verweerder] de gelegenheid hebben gehad om te
antwoorden op het standpunt dat het openbaar ministerie in zin advies heeft uiteengezet, zodat, overeenkomstig artikel 774 van het Gerechtelijk Wetboek, de
heropening van het debat bevolen moet worden teneinde de partijen in staat te
stellen om, na kennisname van het voormelde advies waarvan de inhoud, met betrekking tot de verjaring, in de hierboven aangevoerde redenen is weergegeven,
te antwoorden op het daarin uiteengezette standpunt en, indien zij het wensen,
hierover conclusie te nemen".
Grieven
Luidens artikel 2 van het Burgerlijk Wetboek beschikt de wet alleen voor het
toekomende en heeft zij geen terugwerkende kracht. Zij kan slechts terugwerkende kracht hebben indien de wetgever er anders over beslist en dit vaststaat. Wanneer, bijgevolg, de wet in burgerlijke zaken een kortere verjaringstermijn oplegt
dan die welke bij de voorgaande wet was vastgesteld, dan begint die verjaringstermijn, indien het vorderingsrecht ontstaan is voor de inwerkingtreding van de
nieuwe wet, pas vanaf die inwerkingtreding te lopen, zonder evenwel de verjaring te kunnen verhinderen die overeenkomstig de oude regel reeds was ingetreden, tenzij de wetgever er anders over beslist. De wet van 11 maart 1977 tot invoering van een verjaringstermijn voor schulden jegens de uitbetalingsinstellingen voor werkloosheidsuitkeringen heeft de gemeenrechtelijke dertigjarige verjaringstermijn die krachtens het in het middel bedoelde artikel 2262 van het Burgerlijk Wetboek tot dan toe van toepassing was op de terugvordering van de onverschuldigd betaalde werkloosheidsuitkeringen, vervangen door een vijfjarige
verjaringstermijn indien ze, zoals te dezen, bedrieglijk zijn ontvangen.
Aangezien het recht van de eiser om de litigieuze [uitkeringen] terug te vorderen, ontstaan is vóór 30 juni 1985, datum van inwerkingtreding van de wet van
11 maart 1977, is de op al die uitkeringen toepasselijke verjaringstermijn van vijf
jaar vanaf die datum beginnen te lopen.
Voor elke uitkering zou de verjaring dus pas op 30 juni 1990 zijn ingetreden,
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maar dat was niet het geval omdat de administratieve beslissing om de onverschuldigde [uitkeringen] terug te vorderen, op 29 juli 1989 aan de verweerder ter
kennis is gebracht. In het door het bestreden arrest aangenomen standpunt wordt
ten onrechte gesteld dat de verjaringstermijn van vijf jaar voor die datum zou
zijn verstreken door de inwerkingtreding van de bepalingen van artikel 7, §13,
van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, die een andere aanvang voor de verjaringstermijn vaststellen.
Die nieuwe bepalingen hebben geen terugwerkende kracht, aangezien de wet
geen afwijking bepaalt of vaststelt. Het bestreden arrest verleent hen evenwel die
uitwerking door te beslissen dat de verjaringstermijn die op de litigieuze [uitkeringen] van toepassing is, niet op 30 juni 1985 zou zijn ingegaan, maar op de
vroegere, door artikel 7, §13, van de besluitwet van 28 december 1944 vastgestelde data. Het bestreden arrest miskent aldus het algemeen rechtsbeginsel en
schendt de wettelijke bepalingen die in de aanhef van het middel worden weergegeven.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Wanneer een wet, in burgerlijke zaken, ook al is zij van openbare orde en behoudens andersluidende zekere wil van de wetgever, voor de verjaring van een
rechtsvordering een kortere termijn of een vroegere aanvang vaststelt dan die bepaald in de vorige wet, is die nieuwe termijn of die nieuwe aanvang pas vanaf
die inwerkingtreding van toepassing indien het recht op de rechtsvordering voor
de inwerkingtreding van die nieuwe wet ontstaan is, waarbij de totale duur van
de verjaring evenwel niet langer mag zijn dan die welke bij de voorgaande wet
was vastgesteld.
Het bestreden arrest oordeelt dat de verjaringstermijn van vijf jaar, bepaald in
artikel 7, §13, tweede lid, van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende
de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, krachtens de eerste zin van het derde lid van dat artikel is ingegaan op 1 april 1984. Voormeld arrest beslist dat de
verjaring van de rechtsvordering tot terugvordering van het onverschuldigd betaalde was verworven op 28 juli 1989, datum waarop kennis is gegeven van de
beslissing van de directeur van het gewestelijk werkloosheidsbureau die deze terugvordering beval.
Artikel 7, §13, dat in die besluitwet is gevoegd bij artikel 112 van de programmawet van 30 december 1988, is evenwel pas op 1 januari 1989 in werking getreden en noch uit die bepaling, noch uit de parlementaire voorbereiding ervan
blijkt dat de wetgever heeft willen afwijken van de voormelde regel betreffende
de werking in de tijd van de wetten die de verjaring van de rechtsvorderingen
wijzigen.
Aangezien de rechtsvordering van de eiser niet verjaard was op de datum van
de inwerkingtreding van voormeld artikel 7, §13, was die rechtsvordering pas
vanaf die datum aan die bepaling onderworpen, zodat het arrest niet wettig beslist om aan dat artikel uitwerking te verlenen teneinde de aanvang van de verjaring te bepalen.
Het middel is gegrond.
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Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het het hoger beroep gegrond verklaart maar beslist dat het recht van de eiser om het onverschuldigd betaalde terug te vorderen, verjaard is.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest.
Gelet op artikel 1017, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, veroordeelt
de eiser in de kosten.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Arbeidshof te Brussel.
12 februari 2007 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Storck, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Gosseries – Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Simont en Wouters.

Nr. 82
3° KAMER - 12 februari 2007

1º MISDRIJF — SOORTEN — AFLOPEND. VOORTGEZET. VOORTDUREND
MISDRIJF - VERJARING - AANVANG - JAARLIJKSE VAKANTIE - VAKANTIEGELD
2º VERJARING — STRAFZAKEN — STRAFVORDERING — TERMIJNEN AANVANG - JAARLIJKSE VAKANTIE - VAKANTIEGELD
3º JAARLIJKSE VAKANTIE - VAKANTIEGELD - MISDRIJF - VERJARING - AANVANG
1º, 2º en 3º Het misdrijf dat erin bestaat het vakantiegeld niet volgens de regels en binnen
de opgelegde termijnen te betalen, is voltooid zodra dat verzuimd wordt op het ogenblik
waarop moet worden betaald, zodat de verjaring van de uit dit misdrijf ontstane
strafvordering vanaf dat ogenblik begint te lopen; indien verschillende strafbare feiten
evenwel de opeenvolgende uiting van een zelfde misdadig opzet zijn en aldus één
misdrijf uitmaken, is dat misdrijf evenwel pas voltooid en begint de verjaring van de
strafvordering t.a.v. het geheel van die feiten pas vanaf het laatste feit te lopen, op
voorwaarde dat geen van die feiten, behoudens stuiting of schorsing van de verjaring,
van het volgende feit door een langere termijn dan de toepasselijke verjaringstermijn
gescheiden wordt1. (Art. 60, Vakantiewet)
(NATIONALE PATROONSKAS VOOR HET BETAALD VERLOF IN DE BOUWBEDRIJVEN EN OPENBARE WERKEN
v.z.w. T. P. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. S.06.0051.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, dat op 8 maart 2006 is gewezen
door het Arbeidshof te Brussel.
1 Zie Cass. 2 feb. 2004, A.R S.03.0059.N, nr. 55; Vakantiewet, vóór de wijziging ervan bij Prog.W.
30 dec. 2001.
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Afdelingsvoorzitter Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert volgend middel aan :
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 17, tweede lid, en 60 van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers, gecoördineerd bij het koninklijk besluit van 28 juni
1971, vóór de wijziging ervan bij de artikelen 29 en 31 van de programmawet
van 30 december 2001;
- artikel 23, §1, van het koninklijk besluit van 30 maart 1967 tot bepaling van
de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers. in de versies zoals ze van toepassing waren zowel
vóór als na de inwerkingtreding van het koninklijk besluit van 23 april 1997.
Aangevochten beslissing
Het arrest verklaart het hoofdberoep van de eiseres ontvankelijk maar niet-gegrond en het tussenberoep van de verweerders ontvankelijk en gegrond.
Het arrest bevestigt het bestreden vonnis, in zoverre het de hogere beroepen
van de verweerders, samengevoegd bij vonnis van 20 april 2004, ontvankelijk en
gegrond verklaart, en in zoverre het zegt dat de verweerders, voor de berekening
van hun vakantiegeld, recht hebben op de gelijkstelling van de dagen van economische en technische werkloosheid.
Het arrest zegt voor recht dat die gelijkstelling moet plaatsvinden vanaf de respectieve aanwerving van de verweerders (10 juni 1991 voor de eerste en 15 juni
1993 voor de tweede), in tegenstelling tot de eerste rechter, die de gelijkstelling
pas toekende vanaf het dienstjaar 1996, met een recht op aanvullingen voor het
vakantiegeld vanaf 1997.
Het arrest veroordeelt de eiseres om de verweerders de desbetreffende onbetaalde bedragen aan betaald verlof en vakantiegeld te betalen die vanaf hun respectieve aanwerving onbetaald zijn gebleven, d.i. een provisioneel bedrag van
één euro aan elke verweerder op een hoofdbedrag dat, onder elk voorbehoud van
de verweerders, is geraamd op 25.000 euro, naast de interesten en de kosten.
Het arrest beslist dat de eiseres vergeefs de niet-ontvankelijkheid van de vorderingen opwierp, aangezien de verweerders zich op 20 september 2001, datum
van de verzoekschriften, nog binnen de opgelegde termijn bevonden om hoger
beroep tegen het geheel van die voorgaande beslissingen in te stellen.
Grieven
Artikel 17, tweede lid, van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de
werknemers, gecoördineerd bij het koninklijk besluit van 28 juni 1971 en vóór
de opheffing ervan bij artikel 29 van de programmawet van 30 december 2001,
bepaalt dat, onverminderd elk ander recht van de werknemer, diens verhaal tegen
de instelling die tot de schuld gehouden is, tezelfdertijd als de strafvordering verjaart.
Krachtens artikel 60 van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de
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werknemers, vóór de wijziging ervan bij artikel 31 van de programmawet van 30
december 2001, verjaart de strafvordering wegens overtreding van de bepalingen
van deze wetten en van de uitvoeringsbesluiten ervan door verloop van drie jaren
na het feit waaruit de vordering is ontstaan.
Aldus verjaart het hoger beroep tegen de instelling die tot de schuld gehouden
is, na drie jaar vanaf het ogenblik dat de persoon in wiens voordeel de rechtsvordering is ingevoerd, deze kan instellen. Die termijn begint te lopen op de datum
waarop het vakantiegeld aan de werknemer betaald moet worden.
Krachtens artikel 23, §1, van het koninklijk besluit van 30 maart 1967, zoals
gewijzigd bij het koninklijk besluit van 23 april 1997, wordt het vakantiegeld aan
de arbeider uitgekeerd op het ogenblik dat hij zijn vakantie neemt en, in geval
van splitsing van de vakantie, naar aanleiding van zijn hoofdvakantie en dit ten
vroegste op 2 mei van het vakantiejaar.
Luidens voormeld artikel 23, §1, van het koninklijk besluit van 30 maart 1967,
vóór de wijziging ervan bij het koninklijk besluit van 23 april 1997, wordt het
vakantiegeld aan de arbeider uitgekeerd op het ogenblik dat hij zijn vakantie
neemt en, in geval van splitsing van de vakantie, naar aanleiding van zijn hoofdvakantie.
Aldus moet het vakantiegeld aan de arbeider worden betaald uiterlijk op 31 december van het jaar waarin de vakantie moet worden toegekend.
De verjaringstermijn bepaald in artikel 17, tweede lid, van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van werknemers, begint derhalve te lopen uiterlijk op 1
januari van het jaar dat volgt op dat waarin de vakantie moet worden toegekend
en het vakantiegeld moet worden uitbetaald.
Het arrest zegt voor recht dat de verweerders, voor de berekening van hun vakantiegeld, recht hebben op de gelijkstelling van de dagen van economische en
technische werkloosheid vanaf hun aanwerving, dit wil zeggen vanaf 10 juni
1991 voor de eerste verweerder en vanaf 15 juni 1993 voor de tweede verweerder.
Voor de prestaties die geleverd zijn in het dienstjaar 1991, had de eerste verweerder in de loop van 1992 recht op vakantiegeld, dat hem uiterlijk op 31 december 1992 moest worden uitbetaald. Het hoger beroep dat hij tegen de eiseres
kon instellen om de betaling van dat vakantiegeld te verkrijgen, verjaarde bijgevolg op uiterlijk 1 januari 1996.
Het vakantiegeld voor de jaren 1993, 1994, 1995, 1996 en 1997 (vakantiedienstjaren 1992, 1993, 1994, 1995 en 1996) moest aldus uiterlijk op 31 december van die jaren worden uitbetaald, zodat het hoger beroep van de eerste verweerder tot betaling van dat vakantiegeld respectievelijk op 1 januari van de jaren 1997, 1998, 1999, 2000 en 2001 is verjaard.
De rechtsvordering die de eerste verweerder bij dagvaarding van 14 mei 2001
en bij verzoekschrift van 20 september 2001 heeft ingesteld teneinde de eiseres
te doen veroordelen om hem het onbetaalde vakantiegeld met ingang van zijn
aanwerving op 10 juni 1991 te doen uitbetalen, was bijgevolg verjaard wat betreft het vakantiegeld voor de jaren 1992 tot 1997 (vakantiedienstjaren 1991 tot
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1996).
Het aan de tweede verweerder verschuldigde vakantiegeld voor de jaren 1994,
1995, 1996 en 1997 (vakantiedienstjaren 1993 tot 1996), moest uiterlijk op 31
december van die jaren worden uitbetaald, zodat het hoger beroep van de tweede
verweerder tot betaling van dat vakantiegeld uiterlijk op 1 januari van respectievelijk de jaren 1998, 1999, 2000 en 2001 is verjaard.
De rechtsvordering die de tweede verweerder bij dagvaarding van 14 mei 2001
en bij verzoekschrift van 20 september 2001 heeft ingesteld teneinde de eiseres
te doen veroordelen om hem het onbetaalde vakantiegeld vanaf zijn aanwerving
op 15 juni 1993 uit te betalen, was derhalve verjaard wat betreft het vakantiegeld
voor de jaren 1994 tot 1997.
Het arrest, dat beslist dat de verweerders, voor de berekening van het vakantiegeld, recht hebben op de gelijkstelling van de dagen van economische en technische werkloosheid vanaf hun respectieve aanwerving (10 juni 1991 voor de eerste verweerder en 15 juni 1993 voor de tweede verweerder) en de eiseres veroordeelt om aan de verweerders de desbetreffende, onbetaalde sommen voor betaald
verlof en vakantiegeld uit te betalen, veroordeelt de eiseres om aan de eerste verweerder vakantiegeld uit te betalen voor (onder andere) de jaren 1992 tot 1997
(dienstjaren 1991 tot 1996) en aan de tweede verweerder voor (onder andere) de
jaren 1994 tot 1997 (dienstjaren 1993 tot 1996), terwijl hun hoger beroep met betrekking tot dat vakantiegeld verjaard was. Het arrest schendt aldus de artikelen
17, tweede lid, en 60 van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de
werknemers, gecoördineerd bij het koninklijk besluit van 28 juni 1971, vóór de
wijziging ervan bij de artikelen 29 en 31 van de programmawet van 30 december
2001, en 23, §1, van het koninklijk besluit van 30 maart 1967 tot bepaling van de
algemene uitvoeringsmodaliteiten van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers, in de versies zoals ze van toepassing waren zowel vóór
als na de inwerkingtreding van het koninklijk besluit van 23 april 1997.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Artikel 17, tweede lid, van het koninklijk besluit van 28 juni 1971 houdende
aanpassing en coördinatie van de wetsbepalingen betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers, zoals het op het geschil van toepassing is, bepaalt dat,
onverminderd elk ander recht van de werknemer, diens verhaal tegen de instelling die tot de schuld gehouden is tezelfdertijd als de strafvordering verjaart.
Artikel 60 van datzelfde besluit, zoals het te dezen van toepassing is, bepaalt
dat de strafvordering wegens overtreding van de bepalingen van de door dit besluit gecoördineerde wetten en van de uitvoeringsbesluiten ervan verjaart door
verloop van drie jaren na het feit waaruit de vordering is ontstaan.
Het misdrijf dat erin bestaat het vakantiegeld niet volgens de regels en binnen
de opgelegde termijnen te betalen, is voltooid zodra dat verzuimd wordt op het
ogenblik waarop moet worden betaald, zodat de verjaring van de uit dit misdrijf
ontstane strafvordering vanaf dat ogenblik begint te lopen.
Indien verschillende strafbare feiten de opeenvolgende uiting van een zelfde
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misdadig opzet zijn en aldus één misdrijf uitmaken, is dat misdrijf evenwel pas
voltooid en begint de verjaring van de strafvordering ten aanzien van het geheel
van die feiten pas vanaf het laatste feit te lopen, op voorwaarde dat geen van die
feiten, behoudens stuiting of schorsing van de verjaring, van het volgende feit
door een langere termijn dan de toepasselijke verjaringstermijn gescheiden
wordt.
Het arrest, dat vaststelt dat beide verweerders de betaling vorderen van achterstallig vakantiegeld die de eiseres, jaar na jaar, verzuimd heeft hen te betalen
vanaf hun aanwerving die, voor de eerste, teruggaat op 1991 en, voor de tweede,
op 1993, oordeelt dat, hoewel hun vorderingen "betrekking heeft op verschillende tijdvakken, deze evenwel binnen dezelfde context te situeren zijn".
Het arrest, dat op die grond oordeelt dat de verschillende, aan de eiseres verweten feiten de opeenvolgende uiting van een zelfde misdadig opzet zijn, verantwoordt bijgevolg zijn beslissing naar recht om de vorderingen van de verweerders voor geen enkel desbetreffend dienstjaar verjaard te verklaren.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.
12 februari 2007 – 3° kamer – Voorzitter en verslaggever: de h. Storck, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advocaat-generaal – Advocaat:
mr. Geinger.

Nr. 83
2° KAMER - 13 februari 2007

DOUANE EN ACCIJNZEN - ACCIJNZEN - MINERALE OLIE - WET 22 OKT. 1997 - ARTIKEL
23 - ONMOGELIJKHEID VOOR DE STRAFRECHTER OM DE WETTELIJK BEPAALDE GELDBOETE TE
MATIGEN - GRONDWETTIGHEID
Artikel 23, eerste lid, van de wet van 22 oktober 1997 betreffende de structuur en de
accijnstarieven inzake minerale olie schendt de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in
samenhang gelezen met artikel 6.1 van het E.V.R.M., in zoverre het de strafrechter niet
toestaat om, wanneer er verzachtende omstandigheden bestaan, de erin bepaalde
geldboete op enigerlei wijze te matigen1.
(B. T. BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FINANCIEN)

ARREST

(A.R. P.05.0371.N)

(...)
1 Arbitragehof, 14 sept. 2006, arrest nr. 138/2006.
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II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Tweede onderdeel van het tweede middel
1. Het bestreden arrest verklaarde de eiser schuldig aan een overtreding van de
artikelen 7 en 23 van de wet van 22 oktober 1997 betreffende de structuur en de
accijnstarieven inzake minerale olie, thans de wet betreffende de belasting van
energieproducten en elektriciteit, en veroordeelde hem tot betaling van een geldboete van 702.130,70 euro, zijnde tienmaal de ontdoken accijns, bijzondere accijns en energiebijdrage, verklaarde de producten waarop de accijns is verschuldigd, verbeurd, veroordeelde de eiser bij niet-wederoverlegging ervan tot het betalen van de 17.136,16 euro, verplichtte de eiser tot het betalen van een bijdrage
en verwees hem in de kosten, hierin begrepen een vergoeding.
De appelrechters oordeelden hierbij dat het hen niet toegelaten was de door de
vermelde wet gestelde bestraffing te matigen wanneer de straf, hier de geldboete,
in het concrete geval, niet in verhouding zou staan met de aard van het misdrijf
of de financiële draagkracht van de beklaagde.
2. In het tweede onderdeel van het tweede middel voerde de eiser onder meer
aan dat:
- artikel 23 van de wet van 22 oktober 1997, in samenhang gelezen met artikel
7 van dezelfde wet, de artikelen 10 en 11 Grondwet, in samenhang met artikel
6.1 EVRM, schendt,
- het bestreden arrest, door op grond van voornoemd artikel 23 te weigeren de
hem op te leggen straf concreet te beoordelen, het algemeen rechtsbeginsel van
het eerlijk proces door een onpartijdige rechter, zoals gewaarborgd door artikel
6.1 EVRM, miskent.
3. In zijn arrest nr. 138/2006 van 14 september 2006 zegt het Arbitragehof
voor recht dat artikel 23, eerste lid, van de wet van 22 oktober 1997 betreffende
de structuur en de accijnstarieven inzake minerale olie de artikelen 10 en 11
Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 6.1 EVRM schendt, in zoverre het
de strafrechter niet toestaat om, wanneer er verzachtende omstandigheden bestaan, de erin bepaalde geldboete op enigerlei wijze te matigen.
Het onderdeel is derhalve gegrond.
Dictum
Het Hof,
Werkt zijn arrest van 27 september 2005 verder uit.
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het de eiser veroordeelt tot straf, hierin begrepen de verbeurdverklaring en de veroordeling bij niet-wederoverlegging,
en tot het betalen van een bijdrage en hem verwijst in kosten.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest.
Veroordeelt de verweerder in de ene helft van de kosten.
Laat de andere helft van de kosten ten laste van de eiser.
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Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Gent.
13 februari 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Huybrechts – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. R. Verstraeten, Brussel, C. De Baets, Brussel en Claeys Boúúaert.

Nr. 84
2° KAMER - 13 februari 2007

1º BEWIJS — STRAFZAKEN — BEWIJSLAST. BEOORDELINGSVRIJHEID BEOORDELINGSVRIJHEID - ELEMENTEN WAAROP DE RECHTER ZIJN BESLISSING STEUNT - ALGEMEEN
RECHTSBEGINSEL VAN HET RECHT VAN VERDEDIGING - RECHT OP TEGENSPRAAK - DRAAGWIJDTE
2º RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE) - ALGEMEEN RECHTSBEGINSEL VAN HET RECHT
VAN VERDEDIGING - STRAFZAKEN - BEWIJS - BEOORDELINGSVRIJHEID - ELEMENTEN WAAROP DE
RECHTER ZIJN BESLISSING STEUNT - RECHT OP TEGENSPRAAK - DRAAGWIJDTE
3º REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — ALGEMEEN - MOTIVERING
- ELEMENTEN WAAROP DE RECHTER ZIJN BESLISSING STEUNT - ALGEMEEN RECHTSBEGINSEL VAN
HET RECHT VAN VERDEDIGING - RECHT OP TEGENSPRAAK - DRAAGWIJDTE
4º RECHTBANKEN — STRAFZAKEN — ALGEMEEN - BEWIJS BEOORDELINGSVRIJHEID - ELEMENTEN WAAROP DE RECHTER ZIJN BESLISSING STEUNT - ALGEMEEN
RECHTSBEGINSEL VAN HET RECHT VAN VERDEDIGING - RECHT OP TEGENSPRAAK - DRAAGWIJDTE
5º RECHT VAN VERDEDIGING — STRAFZAKEN - ALGEMEEN RECHTSBEGINSEL VAN
HET RECHT VAN VERDEDIGING - BEWIJS - BEOORDELINGSVRIJHEID - ELEMENTEN WAAROP DE
RECHTER ZIJN BESLISSING STEUNT - RECHT OP TEGENSPRAAK - DRAAGWIJDTE
6º CASSATIE — VERNIETIGING. OMVANG — STRAFZAKEN —
STRAFVORDERING — BEKLAAGDE EN VERDACHTE - HOF VAN ASSISEN ARREST WAARBIJ HET VERZOEK TOT WRAKING VAN DE JURY WORDT AFGEWEZEN - GEVOLG
1º, 2º, 3º, 4º en 5º Het recht op tegenspraak houdt ook in dat de rechter zijn beslissing niet
mag laten steunen op feitelijke gegevens die hij kent door eigen vaststelling of op
persoonlijke ervaring, waarvan hij slechts buiten de rechtszitting kennis heeft gekregen
en die niet blijken uit de materiële vaststellingen van processen-verbaal of uit andere
bestanddelen van het dossier, noch uit het onderzoek ter terechtzitting, zodat de partijen
daarover geen tegenspraak hebben kunnen voeren1. (Algemeen rechtsbeginsel inzake
het recht van verdediging)
6º De vernietiging van het arrest van het hof van assisen, waarbij het verzoek tot wraking
van de jury wordt afgewezen, leidt tot de vernietiging van de arresten waarbij uitspraak
wordt gedaan over de strafvordering en over de daarop gesteunde burgerlijke
rechtsvorderingen, die daarvan het gevolg zijn2.

1 Cass. 14 feb. 2001, A.R. P.00.1444.F, nr. 92; Cass. 26 juni 2002, A.R. P.02.0505.F, nr. 384 met
concl. adv.-gen. LOOP; Cass. 25 sept. 2002, A.R. P.02.0954.F, nr. 479, met concl. adv.-gen. SPREUTELS;
Cass. 20 nov. 2002, A.R. P.02.0708.F, nr. 616; D ECLERCQ R., Beginselen van Strafrechtspleging, 3de
Ed. 2003, p. 557, nr. 1189.
2 Zie Cass. 16 okt. 1984, A.R. 8933, nr. 125; Cass. 4 feb. 1997, A.R. P.96.1322.N, nr. 63; D ECLERCQ
R., Beginselen van Strafrechtspleging, 3de Ed. 2003, p. 1259, nr. 2919.
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(H. e.a. T. D. e.a.)

ARREST

(A.R. P.06.1533.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen I (aktenummer 748 van 21 september 2006) en III (aktenummer 751 van 22 september 2006) zijn gericht tegen het arrest van het Hof
van Assisen van de provincie Antwerpen van 20 september 2006 dat uitspraak
doet over de tegen de eisers ingestelde strafvordering.
De cassatieberoepen II (aangetekend in de gevangenis te Mechelen op 29 september 2006) en IV (aktenummer B1787 van 4 oktober 2006) zijn gericht tegen
het tussenarrest van het Hof van Assisen van de provincie Antwerpen van 14
september 2006 (37ste tot en met 43ste bladzijden van het proces-verbaal van de
terechtzitting).
Het cassatieberoep V (aktenummer B1788 van 4 oktober 2006) is gericht tegen
het arrest van het Hof van Beroep te Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling, van 27 december 2005 dat de eiseres naar het Hof van Assisen van de provincie Antwerpen verwijst.
Het cassatieberoep VI (aktenummer B1986 van 31 oktober 2006) is gericht tegen het arrest van het Hof van Assisen van de provincie Antwerpen van 20 oktober 2006 dat uitspraak doet over de tegen de eiseres ingestelde burgerlijke
rechtsvorderingen.
De eiser (H.) voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, vier middelen
aan.
De eiseres (V. L.) voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, vier middelen aan.
Raadsheer Jean-Pierre Frère heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Middelen van A. H.
De middelen betreffen het cassatieberoep II tegen het tussenarrest van 14 september 2006 dat, op grond van het geheel van de feitelijke redenen die het vermeldt, het verzoek van de eiser tot wraking van alle gezworenen afwijst en dat
beslist het debat zonder verwijl verder te zetten.
Tweede middel
Het middel voert miskenning aan van het recht op tegenspraak en van het recht
van verdediging en schending van de artikelen 153, 190 en 335 Wetboek van
Strafvordering en 6.1 EVRM.
Het recht van verdediging van elke beklaagde en zijn recht op een eerlijk proces vereisen dat hij de hem ten laste gelegde feiten en beschuldigingen kan tegenspreken.
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Het recht op tegenspraak houdt ook in dat de rechter zijn beslissing niet mag
laten steunen op feitelijke gegevens die hij kent door eigen vaststelling of op persoonlijke ervaring, waarvan hij slechts buiten de rechtszitting kennis heeft gekregen en die niet blijken uit de materiële vaststellingen van processen-verbaal of
uit andere bestanddelen van het dossier, noch uit het onderzoek ter terechtzitting,
zodat de partijen daarover geen tegenspraak hebben kunnen voeren.
Op de terechtzitting van het Hof van assisen van de provincie Antwerpen van
14 september 2006 heeft de eiser geconcludeerd tot wraking van de gezworenen
en van de plaatsvervangende gezworenen, wegens schending van de door hen afgelegde eed zoals die is bepaald in artikel 312 Wetboek van Strafvordering, op
de grond, onder meer, dat :
"Aangezien de voorzitter van het hof van assisen, na schorsing van de zitting
op woensdagavond 13 september 2006, in toga, en zonder de aanwezigheid van
de griffier van het hof van assisen, de andere magistraten van het hof, van het
openbaar ministerie, van de beschuldigden en hun advocaten, noch van de burgerlijke partijen en hun advocaten, zich in raadkamer heeft teruggetrokken samen met de gezworenen.
Dat deze bijeenkomst gebeurde, gedurende minstens een twintigtal minuten, in
de beraadslagingskamer van de jury.
Dat dit onderhoud op geen enkel moment tijdens de openbare terechtzitting,
noch erna, werd aangekondigd aan een der partijen en slechts per toeval werd
vastgesteld door de advocaten van de beschuldigden, de griffier en de procureurgeneraal en de deurwaarders bij het hof van assisen, die de vergadering niet konden bijwonen."
Het arrest wijst op grond van het geheel van de feitelijke redenen die het vermeldt, dat verzoek tot wraking af en beslist het debat zonder verwijl verder te
zetten.
In zoverre de redenen van dat arrest het initiatief en de handelwijze van de
voorzitter en de bekritiseerde ontmoeting met de gezworenen betreffen, bestaan
zij praktisch uitsluitend uit de opsomming van feitelijke vaststellingen en omstandigheden die niet blijken uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan,
inzonderheid het proces-verbaal van de terechtzittingen van 13 september 2006
en 14 september 2006.
Het betreft evenmin gegevens van algemene bekendheid of algemene ervaring.
De rechters laten aldus hun oordeel over de gegrondheid van het verzoek tot
wraking op doorslaggevende wijze steunen op feitelijke gegevens die de partijen
niet kenden bij de behandeling ter terechtzitting van dat verzoek en waarover zij
derhalve geen verweer konden voeren.
De beslissing is niet naar recht verantwoord.
Het middel is gegrond.
Eerste, derde en vierde middel
De middelen kunnen niet tot cassatie zonder verwijzing leiden en behoeven
mitsdien geen antwoord.
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Middelen van M.V. L.
De middelen betreffen het cassatieberoep IV tegen het tussenarrest van 14 september 2006 dat, op grond van het geheel van de feitelijke redenen die het vermeldt, het verzoek van de eiseres tot wraking van alle gezworenen afwijst en dat
beslist het debat zonder verwijl verder te zetten.
Vierde middel
Het middel voert miskenning aan van het recht op tegenspraak van de beschuldigde.
Het middel is gegrond om de redenen vermeld in het antwoord op het gelijkluidende tweede middel van A. H..
Eerste, tweede en derde middel
De middelen kunnen niet tot cassatie zonder verwijzing leiden en behoeven
mitsdien geen antwoord.
Omvang van de cassatie
De vernietiging van het tussenarrest van 14 september 2006 dat de verzoeken
tot wraking van de eisers afwijst en dat het debat verder zet, leidt tot de vernietiging van de arresten van 20 september 2006 (uitspraak over de tegen de eisers
ingestelde strafvordering) en van 20 oktober 2006 (uitspraak over de tegen de eisers ingestelde burgerlijke rechtsvorderingen), die het gevolg daarvan zijn.
De omstandigheid dat de eiser (A. H.) geen cassatieberoep heeft ingesteld tegen het arrest van 20 oktober 2006, doet daaraan niet af.
Ambtshalve onderzoek van het verwijzingsarrest.
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn
in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt de arresten van het Hof van Assisen van de provincie Antwerpen
van 14 september 2006 (tussenarrest), van 20 september 2006 (beslissingen op
de strafvordering) en van 20 oktober 2006 (beslissingen op de burgerlijke rechtsvorderingen).
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van de vernietigde arresten.
Laat wat de cassatieberoepen I, II, III, IV en VI betreft, de kosten ten laste van
de Staat.
Verwerpt het cassatieberoep V.
Veroordeelt de eiseres in de kosten ervan.
Verwijst de zaak naar het Hof van Assisen van de provincie Limburg.
13 februari 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Frère – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-generaal –
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Advocaten: mrs. J. Platteau, Antwerpen, V. Vereecke, Brugge, B. De Schrijver, Antwerpen, W. Damen, Antwerpen en J. Durnez, Leuven.

Nr. 85
2° KAMER - 13 februari 2007

1º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — BESLISSINGEN VATBAAR VOOR
CASSATIEBEROEP — STRAFVORDERING — BESLISSINGEN UIT HUN
AARD NIET VATBAAR VOOR CASSATIEBEROEP - BESLISSING VAN DE COMMISSIE
TOT BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ - BESLISSING NIET IN LAATSTE AANLEG GEWEZEN ONTVANKELIJKHEID
2º BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ — COMMISSIE TOT
BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ — ALGEMEEN - BESLISSING WAARBIJ
HET VERZOEK TOT INVRIJHEIDSTELLING VAN EEN GEÏNTERNEERDE WORDT AFGEWEZEN - BESLISSING
NIET IN LAATSTE AANLEG GEWEZEN - CASSATIEBEROEP - ONTVANKELIJKHEID
1º en 2º De beslissing van de Commissie tot bescherming van de maatschappij, waarbij het
verzoek tot invrijheidstelling van een geïnterneerde wordt afgewezen, is niet in laatste
aanleg gewezen, zodat het cassatieberoep tegen deze beslissing niet ontvankelijk is 1.
(Artt. 407 en 413, Sv.; Art. 19bis, Wet Bescherming Maatschappij 1964)
(V.)

(A.R. P.06.1631.N)

13 februari 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Frère – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-generaal.

Nr. 86
2° KAMER - 13 februari 2007

1º STRAF — ALLERLEI - AANPASSING VAN DE IN HET BUITENLAND OPGELEGDE STRAF BEVOEGDHEID VAN DE BELGISCHE RECHTER
2º STRAF — VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN.
VERSCHONINGSGRONDEN - VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN - KENMERKEN
3º STRAF — VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN.
VERSCHONINGSGRONDEN - VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN - FEITEN GEPLEEGD EN
STRAF OPGELEGD IN HET BUITENLAND - AANPASSING VAN DE IN HET BUITENLAND OPGELEGDE STRAF
- BEOORDELING DOOR DE BELGISCHE RECHTER VAN VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN
1º De Belgische rechter die krachtens artikel 10 van de wet van 23 mei 1990 inzake de
overbrenging tussen staten van gevonniste personen, door de procureur des Konings is
gevorderd de in het buitenland uitgesproken straf of maatregel aan te passen, gaat alleen
na of de aard en de duur van die straf of maatregel overeenstemt met die welke voor
1 Zie Cass. 30 juni 1998, A.R. P.98.0728.N, nr. 352; Cass. 4 jan. 2000, A.R. P.99.1618.N, nr. 4.
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dezelfde feiten in de Belgische wet is bepaald; hij oordeelt over de noodzaak en de wijze
van aanpassing alleen met het oog op de voortzetting van de tenuitvoerlegging in België
en mag de feiten niet opnieuw onderzoeken1.
2º Verzachtende omstandigheden zijn eigen aan de te beoordelen feiten of aan de persoon
van de dader en de rechter oordeelt onaantastbaar over het bestaan ervan2.
3º De Belgische rechter die geadieerd is op grond van artikel 10 van de wet van 23 mei
1990 inzake de overbrenging tussen staten van gevonniste personen kan niet overgaan
tot een nieuw onderzoek ten gronde en is derhalve zonder rechtsmacht om het bestaan
van verzachtende omstandigheden te beoordelen met betrekking tot de in het buitenland
gepleegde feiten waarvoor een straf is opgelegd3.
(P.)

Procureur-generaal M. De Swaef heeft in substantie gezegd:
1. De aan het Hof voorgelegde procedure betreft een toepassing van de wet van 23 mei
1990 inzake de overbrenging tussen staten van veroordeelde personen.
De eiser in cassatie werd door de Crown Court Southwark (Engeland) veroordeeld tot
16 jaar vrijheidsberoving hoofdens drugsinvoer in bende gepleegd. Hij werd overgebracht
naar België en bij toepassing van artikel 10 van voornoemde wet van 23 mei 1990 werd
alhier overgegaan tot de procedure van aanpassing van de in het buitenland uitgesproken
straf aan die welke in de Belgische wet is vastgesteld voor een misdrijf van dezelfde aard4.
Luidens artikel 2bis, §3, Drugwet worden de drugsmisdrijven in vereniging gepleegd,
gestraft met opsluiting van 10 tot 15 jaar.
De eerste rechter paste bij toepassing van artikel 25, Strafwetboek de straf aan en
herleidde ze tot 10 jaar gevangenisstraf.
De appelrechters hervormden deze beslissing en - met eenparigheid van stemmen werd de in het buitenland uitgesproken straf herleid tot 15 jaar opsluiting.
2. Het enig middel in cassatie voert aan dat de Belgische rechter, bij de aanpassing van
de in het buitenland uitgesproken straf, rekening moet houden met de omstandigheid dat
de feiten alhier zouden zijn gecorrectionaliseerd en dat de straf dan ook ten hoogste 10
jaar gevangenisstraf kan bedragen.
3. Ik kan mij bij die zienswijze niet aansluiten omwille van de volgende redenen:
a. de beoordeling van het al dan niet bestaan van verzachtende omstandigheden maakt
een onaantastbare beoordeling in feite uit die in cassatie niet kan worden betwist5;
b. de aanvaarding dor de rechter van verzachtende omstandigheden is steeds facultatief
en kan niet worden afgedwongen6;
c. de verzachtende omstandigheden hebben een persoonlijk karakter7 wat inhoudt dat ze
een onderzoek van de zaak vereisen, terwijl artikel 10 van de wet van 23 mei 1990 zo'n
nieuw onderzoek verbiedt8;
d. de Belgische wetgever heeft gekozen voor het stelsel van de voortzetting van de
1 Zie de concl. van het O.M.
2 Ibid.
3 Ibid.
4 Zie Cass. 24 feb. 2004, A.R. P.03.1652.N, nr. 99; R.W., 2004-2005, 671 en de noot A. V ANDEPLAS;
T. Strafr., 2005, 208 en de noot E. DE BUSSER.
5 L. DUPONT en R. VERSTRAETEN, Handboek Belgisch Strafrecht, nr. 832; C.J. VANHOUDT en W.
CALEWAERT, Belgisch Strafrecht, II, nr. 990.
6 A. DE NAUW, Inleiding tot het Algemeen Strafrecht, nr. 293.
7 Ibid.
8 L. DECLERCQ, Overbrenging tussen staten van gevonniste personen, Comm. Straf., nr. 15.
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uitvoering van de buitenlandse veroordeling, niet voor de omzetting ervan in een nieuwe
beslissing. Met andere woorden, de aanpassing in België van de straf moet zo dicht
mogelijk aanleunen bij de in het buitenland uitgesproken straf9.
4. Het middel kan zodoende niet slagen.
Bij afwezigheid van ambtshalve middelen is de bestreden beslissing cassatiebestendig.
ARREST

(A.R. P.06.1419.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te Brussel, correctionele kamer, van 4 oktober 2006.
De eiser voert een middel aan in een memorie die aan dit arrest is gehecht.
Raadsheer Jean-Pierre Frère heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1. De rechter die krachtens artikel 10 van de wet van 23 mei 1990 inzake de
overbrenging tussen staten van gevonniste personen, door de procureur des Konings is gevorderd de in het buitenland uitgesproken straf of maatregel aan te
passen, gaat alleen na of de aard en duur van die straf of maatregel overeenstemt
met die welke voor dezelfde feiten in de Belgische wet is bepaald.
De rechter mag daarbij de in het buitenland uitgesproken straf of maatregel
geenszins verzwaren.
De rechter oordeelt over de noodzaak en de wijze van aanpassing van de in het
buitenland opgelegde straf of maatregel, alleen met het oog op de voortzetting
van de tenuitvoerlegging ervan in België.
De rechter doet aldus geen uitspraak over een strafvervolging in België wegens in het buitenland gepleegde misdrijven en mag derhalve de feiten die aan de
grondslag ervan liggen, niet opnieuw onderzoeken.
2. In zoverre artikel 25 Strafwetboek de maximumduur van de correctionele
gevangenisstraf op tien jaar bepaalt, moet het gaan om een met opsluiting van
tien tot vijftien jaar, respectievelijk een langere termijn of met levenslange opsluiting strafbare misdaad die gecorrectionaliseerd is.
3. Krachtens de wet van 4 oktober 1867 op de verzachtende omstandigheden is
correctionalisatie van een misdaad alleen mogelijk in de bij de wet bepaalde gevallen, wanneer er grond mocht zijn om alleen een correctionele straf uit te spreken wegens verzachtende omstandigheden of om reden van verschoning.
Verzachtende omstandigheden zijn eigen aan de te beoordelen feiten of aan de
persoon van de dader en de rechter oordeelt onaantastbaar over het bestaan ervan.
4. Te dezen houdt zulks noodzakelijk de concrete beoordeling ten gronde in
9 Ibid.
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van de in het buitenland bewezen verklaarde feiten.
5. Uit het geen voorafgaat volgt dat de rechter die geadieerd is op grond van
artikel 10 van de vermelde wet van 23 mei 1990 en die dus niet kan overgaan tot
een nieuw onderzoek ten gronde, zonder rechtsmacht is om het bestaan van verzachtende omstandigheden te beoordelen met betrekking tot de in het buitenland
gepleegde feiten waarvoor een straf of een maatregel is opgelegd.
Het middel dat uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt naar recht.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing over de straf.
6. 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.
13 februari 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Frère – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, procureur-generaal –
Advocaat: mr. Ph. Traest, Brussel.

Nr. 87
2° KAMER - 14 februari 2007

1º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — PERSONEN DOOR OF TEGEN
WIE CASSATIEBEROEP KAN OF MOET WORDEN INGESTELD —
STRAFVORDERING — BEKLAAGDE EN VERDACHTE - OVERLIJDEN VAN DE
BEKLAAGDE TIJDENS DE PROCEDURE IN CASSATIE - GEVOLG
2º STRAFVORDERING - VERVAL - CASSATIEGEDING - OVERLIJDEN VAN DE BEKLAAGDE, EISER
IN CASSATIE - GEVOLG
3º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — PERSONEN DOOR OF TEGEN
WIE CASSATIEBEROEP KAN OF MOET WORDEN INGESTELD —
STRAFVORDERING — BURGERRECHTELIJK AANSPRAKELIJKE OVERLIJDEN VAN DE BEKLAAGDE TIJDENS DE PROCEDURE IN CASSATIE - GEVOLG
4º STRAFVORDERING - VERVAL - CASSATIEBEROEP VAN DE BURGERRECHTELIJK
AANSPRAKELIJKE PARTIJ - OVERLIJDEN VAN DE BEKLAAGDE TIJDENS DE PROCEDURE IN CASSATIE GEVOLG
5º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — ALLERLEI - VEROORDELING IN DE
KOSTEN VAN HET CASSATIEBEROEP - OVERLIJDEN VAN DE BEKLAAGDE TIJDENS DE PROCEDURE IN
CASSATIE - CASSATIEBEROEP ZONDER VOORWERP - KOSTEN TEN LASTE VAN DE STAAT
6º GERECHTSKOSTEN — STRAFZAKEN — PROCEDURE IN CASSATIE OVERLIJDEN VAN DE BEKLAAGDE TIJDENS DE PROCEDURE IN CASSATIE - VEROORDELING IN DE
KOSTEN VAN HET CASSATIEBEROEP
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1º en 2º Het overlijden van de beklaagde voor de beslissing kracht van gewijsde krijgt, leidt
tot het verval van de strafvordering en maakt dat de strafrechtelijke veroordeling zonder
uitwerking blijft, zodat het cassatieberoep tegen die beslissing zonder voorwerp is
geworden1.
3º en 4º Het overlijden van de beklaagde voor zijn veroordeling kracht van gewijsde krijgt,
leidt tot het verval van de strafvordering en maakt dat de beslissing die de
burgerrechtelijk aansprakelijke veroordeelt op de tegen hem door het openbaar ministerie
ingestelde vordering, zonder uitwerking blijft, zodat het cassatieberoep tegen die
beslissing zonder voorwerp is geworden.
5º en 6º Wanneer het cassatieberoep door het overlijden van de beklaagde in de loop van
het cassatiegeding, zonder voorwerp is geworden, zijn de kosten van het cassatieberoep
ten laste van de Staat.
(L. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.06.1342.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen een vonnis, dat op 13 september 2006
door de Correctionele Rechtbank te Brussel in hoger beroep is gewezen.
Uit een uittreksel van de overlijdensakte blijkt dat de eiser P. L. op 16 oktober
2006 is overleden, d.i. na het instellen van de cassatieberoepen.
De eisers voeren vier middelen aan in een memorie waarvan een voor eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
Raadsheer Frédéric Close heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
A. Over het cassatieberoep van de beklaagde P. L.:
Het overlijden van de beklaagde voor de beslissing kracht van gewijsde krijgt,
leidt tot het verval van de strafvordering, zodat de strafrechtelijke veroordeling
van de eiser zonder uitwerking blijft.
Het cassatieberoep is zonder voorwerp geworden.
Er is geen grond om acht te slaan op de middelen die namens de eiser zijn aangevoerd aangezien deze geen verband houden met de omstandigheid dat het cassatieberoep zonder voorwerp is geworden.
(...)
C. Over het cassatieberoep van de bvba Voyages Visa, burgerrechtelijk aansprakelijke:
1. In zoverre het is gericht tegen de beslissing op de door het openbaar ministerie tegen de eiseres ingestelde vordering ten gevolge van de tegen P. L. ingestelde vervolgingen:
Het overlijden van de beklaagde voor zijn veroordeling kracht van gewijsde
krijgt, leidt tot het verval van de strafvordering, zodat de beslissing die de bur1 Cass. 18 sept. 1990, A.R. 4514, nr. 31.
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gerrechtelijk aansprakelijke veroordeelt op de tegen hem door het openbaar ministerie ingestelde vordering, eveneens zonder uitwerking blijft.
Het cassatieberoep is zonder voorwerp geworden.
Er is geen grond om acht te slaan op de middelen die namens de eiseres zijn
aangevoerd aangezien deze geen verband houden met de omstandigheid dat het
cassatieberoep zonder voorwerp is geworden.
2. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing op de door het
openbaar ministerie tegen de eiseres ingestelde vordering ten gevolge van de tegen G. L. ingestelde vervolgingen:
De eiseres voert geen bijzonder middel aan.
Dictum
Het Hof,
Verklaart dat het bestreden vonnis zonder gevolg blijft in zoverre het uitspraak
doet over de strafvordering ingesteld tegen wijlen P. L. en de vordering van het
openbaar ministerie tegen de bvba Voyages Visa als diens burgerrechtelijk aansprakelijke.
Verwerpt de cassatieberoepen voor het overige.
Beveelt dat melding zal worden gemaakt van dit arrest op de kant van het bestreden vonnis.
Veroordeelt G. L. in de kosten van zijn cassatieberoep.
Veroordeelt de bvba Voyages Visa in de helft van de kosten van haar cassatieberoep.
Laat de andere helft ervan ten laste van de Staat alsook de kosten van het cassatieberoep van wijlen P. L..
14 februari 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Close – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-generaal – Advocaat: mr. Ph. Mulliez, Brussel.

Nr. 88
2° KAMER - 14 februari 2007

1º HOGER BEROEP — STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN
INBEGREPEN) — RECHTSPLEGING IN HOGER BEROEP - ARREST OP VERZET VERZWARING VAN DE STRAF - EENPARIGHEID
2º HOGER BEROEP — STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN
INBEGREPEN) — RECHTSPLEGING IN HOGER BEROEP - VERZWARING VAN DE
STRAF - VERVANGING VAN DE OPSCHORTING VAN DE UITSPRAAK VAN DE VEROORDELING DOOR EEN
GELDBOETE - EENPARIGHEID
3º MISDRIJF — TOEREKENBAARHEID — NATUURLIJKE PERSONEN VEROORDELING MET VERANTWOORDELIJKE RECHTSPERSOON - STRAFUITSLUITINGSGROND TOEPASSINGSVOORWAARDE - FOUT WETENS EN WILLENS GEPLEEGD - DRAAGWIJDTE
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4º MISDRIJF — TOEREKENBAARHEID — RECHTSPERSONEN VERANTWOORDELIJKE RECHTSPERSOON WEGENS HET OPTREDEN VAN GEÏDENTIFICEERDE
NATUURLIJKE PERSOON - STRAFUITSLUITINGSGROND - TOEPASSINGSVOORWAARDE - FOUT WETENS
EN WILLENS GEPLEEGD - DRAAGWIJDTE
1º Het rechtscollege dat in hoger beroep uitspraak doet over het verzet van de beklaagde
tegen een door dit rechtscollege bij verstek gewezen beslissing, mag de door de eerste
rechter opgelegde straf niet verzwaren dan door met eenparigheid van stemmen
uitspraak te doen en dit uitdrukkelijk vast te stellen, zelfs indien de bij verstek gewezen
beslissing met eenparige stemmen van zijn leden de door de eerste rechter uitgesproken
straf wettig had verzwaard1. (Art. 211bis, Sv.)
2º Het appelgerecht dat de opschorting van de uitspraak van de veroordeling vervangt door
een geldboete met gedeeltelijk uitstel, verzwaart de straf die door de eerste rechter is
uitgesproken, zodat zijn beslissing met eenparige stemmen van zijn leden moet worden
gewezen en het dit uitdrukkelijk moet vaststellen. (Art. 211bis, Sv.)
3º en 4º Artikel 5, tweede lid, Sw., dat de gevallen regelt waarin de verantwoordelijkheid
van een natuurlijk persoon en van een rechtspersoon in het gedrang komen wegens
eenzelfde misdrijf, voert een strafuitsluitingsgrond in voor degene die de minst zware fout
heeft begaan; die verschoningsgrond geldt voor de dader van het door onvoorzichtigheid
of onachtzaamheid gepleegde misdrijf en niet voor degene die willens en wetens heeft
gehandeld2.
(A. T. D.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.06.1379.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 18 september 2006 gewezen
door het Hof van Beroep te Luik, correctionele kamer.
De eiser voert drie middelen aan in een memorie waarvan een voor eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
Raadsheer Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
A. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing op de strafvordering die tegen de eiser is ingesteld:
Over het eerste middel :
De eiser verwijt de appelrechters dat zij hem samen met de rechtspersoon
waarvan hij de bestuurder was hebben veroordeeld, zonder dat het arrest zich uitspreekt over de ernst van hun respectieve fouten, ofschoon het misdrijf dat in de
vervolgingen is bedoeld, te dezen het verzuim om het aan een werknemer verschuldigde loon te betalen, geen "opzettelijk" misdrijf is.
Artikel 5, tweede lid, van het Strafwetboek dat de gevallen regelt waarin de
verantwoordelijkheid van een natuurlijk persoon en van een rechtspersoon in het
gedrang komen wegens eenzelfde misdrijf, voert een strafuitsluitingsgrond in
1 Cass. 2 mei 2000, A.R. P.00.0100.N, nr. 267.
2 Cass. 8 nov. 2006, A.R. P.06.0060.F en P.06.0765.F, nr. 544.
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voor degene die de minst zware fout heeft begaan.
Die verschoningsgrond geldt voor de dader van het door onvoorzichtigheid of
onachtzaamheid gepleegde misdrijf en niet voor degene die willens en wetens
heeft gehandeld.
Het arrest verklaart de telastlegging tegen de eiser bewezen van, in de hoedanigheid van werkgever, aangestelde of lasthebber, als dader of mededader, verzuimd te hebben het aan een werknemer, hier de verweerder, verschuldigde loon
uit te betalen tijdens de uitvoering van de overeenkomst en na afloop ervan,
overeenkomstig de vastgestelde voorwaarden en termijnen.
Het arrest vermeldt dat de keuze van de eiser om aan andere sociale uitgaven
de voorkeur te geven, zijn veelvuldige nooit nageleefde beloftes tot regularisering en het klimaat van terreur dat hij in het bedrijf deed heersen, in het bijzonder
t.a.v. de verweerder, aantonen dat de ten nadele van deze laatste gepleegde feiten
willens en wetens werden gepleegd.
Uit deze uiteenzetting blijkt dat het moreel bestanddeel dat tegen de eiser in
aanmerking wordt genomen, kwade trouw is en niet het gebrek aan voorzorg of
omzichtigheid.
De appelrechters omkleden aldus hun beslissing om de strafuitsluitingsgrond
die door het middel is aangevoerd niet toe te passen, regelmatig met redenen en
verantwoorden deze naar recht.
Het middel kan bijgevolg niet worden aangenomen.
Over het tweede middel:
In strafzaken, wanneer de wet geen bijzonder bewijsmiddel voorschrijft, beoordeelt de bodemrechter in feite de bewijswaarde van gegevens waarop hij zijn
overtuiging grondt en die de partijen vrijelijk hebben kunnen tegenspreken.
In zoverre het middel eigenlijk kritiek oefent op deze feitelijke beoordeling
door de appelrechters of een onderzoek van feitelijke gegevens vergt waarvoor
het Hof niet bevoegd is, is het niet ontvankelijk.
Het arrest wijst erop dat het door de eiser overgelegde attest niet gedateerd is
en dat hij het niet ter hand heeft gesteld van de inspecteurs van de sociale wetgeving aan wie hij, integendeel, heeft verklaard dat de verweerder nooit iets had
ondertekend. Het arrest voegt daaraan toe dat de bewoordingen van dit attest de
gedetailleerde nota tegenspreken die de verweerder ter zitting van de rechtbank
heeft neergelegd.
Door die overwegingen heeft het hof van beroep zich ertoe beperkt om, in antwoord op de conclusie die daar is aangebracht en zonder de miskenning van de
regels betreffende de bewijslast in strafzaken, de redenen te preciseren waarom
het de bewering van de eiser betreffende de wettelijke uitbetaling van het loon
ongeloofwaardig vond, alsmede het stuk dat tot staving van dat verweer is overgelegd.
Voor het overige is de twijfel die de beklaagde moet ten goede komen, de twijfel van de rechter. De appelrechters drukken in hun redengeving geen enkele
twijfel uit.
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Het middel kan in zoverre niet worden aangenomen.
Ambtshalve toezicht
Over het ambtshalve middel dat de schending aanvoert van artikel 211bis van
het Wetboek van Strafvordering:
Wanneer de appelrechters zich uitspreken over het verzet van de beklaagde tegen een door hen bij verstek gewezen beslissing, mogen zij de door de eerste
rechter opgelegde straf alleen verzwaren door met eenparigheid van stemmen
uitspraak te doen en dit uitdrukkelijk vast te stellen.
Uit de omstandigheid dat het bij verstek gewezen vonnis of arrest in dat opzicht had voldaan aan wat bij wet is vereist, kan niet worden afgeleid dat de appelrechters die uitspraak doen over het verzet dat tegen hun beslissing is ingesteld zich, na dit rechtsmiddel ontvankelijk te hebben verklaard, zouden kunnen
onttrekken aan het vormvereiste dat bij artikel 211bis van het Wetboek van
Strafvordering voor de daarin bepaalde gevallen is vereist.
Bij vonnis van 10 januari 2005 van de Correctionele Rechtbank te Namen
werd de eiser opschorting verleend van de uitspraak van de veroordeling.
Het hof van beroep waar de hogere beroepen van de eiser, beklaagde, en de
procureur des Konings aanhangig zijn gemaakt, heeft die maatregel vervangen
door een geldboete die bij verstekarrest van 23 november 2005 is opgelegd. Dat
arrest vermeldde dat de beslissing met eenparigheid van de leden van het rechtscollege was genomen.
Het bestreden arrest verklaart het verzet ontvankelijk en, uitspraak doende bij
wege van nieuwe bepalingen, legt de eiser dezelfde geldboete op doch met gedeeltelijk uitstel.
Door de opschorting te vervangen door een geldboete, en aldus, zij het in mindere mate dan het verstekarrest, de straf van de eiser voor de correctionele rechtbank te verzwaren, diende het arrest met eenparigheid van de leden van het
rechtscollege te worden gewezen, wat het niet vaststelt, waardoor het artikel 211bis, van het Wetboek van Strafvordering schendt.
Deze onwettigheid strekt zich niet uit tot de beslissing over de schuld vermits,
aangezien de appelrechters de beslissing van de eerste rechter dienaangaande
niet verzwaard hebben, ter bevestiging ervan niet met eenparigheid van stemmen
uitspraak dienden te doen.
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 arrest in zoverre het de eiser tot een straf veroordeelt
en tot de bijdrage aan het Bijzonder Fonds tot hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden, die uit de veroordeling tot die straf voortvloeit.
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
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Beveelt dat melding zal worden gemaakt van dit arrest op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest.
Veroordeelt de eiser in twee derden van de kosten van zijn cassatieberoep en
laat de overige ten laste van de Staat.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.
14 februari 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. de Codt – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-generaal – Advocaat: mr. J.-Ph. Defechereux, Charlerloi.

Nr. 89
2° KAMER - 14 februari 2007

1º VEROORDELING MET UITSTEL EN OPSCHORTING VAN DE
VEROORDELING — ALGEMEEN - UITSTEL - TOEKENNINGSVOORWAARDEN - ONGELDIG
MAKEND GERECHTELIJK VERLEDEN - VASTSTELLING - FEITELIJK GEGEVEN - BEVOEGDHEID VAN HET
HOF
2º CASSATIEMIDDELEN — STRAFZAKEN — ONAANTASTBARE
BEOORDELING DOOR FEITENRECHTER - VERLENEN VAN HET UITSTEL - ONGELDIG
MAKEND GERECHTELIJK VERLEDEN - VASTSTELLING - FEITELIJK GEGEVEN - BEVOEGDHEID VAN HET
HOF
1º en 2º Het middel dat aanvoert dat het gerechtelijk verleden van de beklaagde belet dat
uitstel wordt verleend en dat het nazicht van het uittreksel van het strafregister van de
betrokkene vereist, veronderstelt een onderzoek van feitelijke gegevens, waarvoor het
Hof niet bevoegd is1.
(PROCUREUR DES KONINGS TE CHARLEROI T. C.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.06.1473.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, dat op 3 oktober 2006 door de
Correctionele Rechtbank te Charleroi in hoger beroep is gewezen.
De eiser voert een middel aan in een verzoekschrift, memorie genaamd.
Raadsheer Frédéric Close heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
A. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing tot vrijspraak:
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn
in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
1 Zie Cass. 19 okt. 2005, A.R. P.05.1041.F, nr. 523. Met verwijzing naar de conclusie van het
openbaar ministerie vóór dat arrest en bij Cass. 24 mei 2006, A.R. P.05.1564.F, nr. 288, had het
openbaar ministerie tegenstrijdig geconcludeerd, door het middel gegrond te beschouwen.
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B. In zoverre het gericht is tegen de veroordelende beslissing:
Over het middel:
Het beroepen vonnis verleende de verweerder gedeeltelijk uitstel, met name op
grond dat hij geen enkele veroordeling had opgelopen die daaraan in de weg
stond. De appelrechters beslissen dat de eerste rechter hem passend uitstel had
verleend en bevestigen deze maatregel.
De eiser voert aan dat het gerechtelijk verleden van de verweerder belet dat het
voormelde uitstel wordt verleend.
Tot staving van het cassatieberoep legt hij geen eensluidend verklaard afschrift
of uittreksel over van de veroordeling waarvan hij gewag maakt.
Het middel vereist het nazicht van het uittreksel uit het strafregister van de verweerder. Welnu, dat stuk, waarvan het bestreden vonnis geen melding maakt, behoort niet tot deze waarop het Hof vermag acht te slaan.
Het middel voor het onderzoek waarvan het nazicht van feitelijke gegevens
wordt verondersteld, waarvoor het Hof niet bevoegd is, is niet ontvankelijk.
Ambtshalve toezicht
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn
in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Laat de kosten ten laste van de Staat.
14 februari 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Close – Andersluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-generaal.

Nr. 90
2° KAMER - 14 februari 2007

1º DAGVAARDING - STRAFZAKEN - GELDIGHEID - TOEPASSELIJKE BEPALINGEN EN REGELS NIETIGHEID - VOORWAARDEN
2º HOGER BEROEP — STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN
INBEGREPEN) — PRINCIPAAL BEROEP. VORM. TERMIJN - VERKLARING VAN
HOGER BEROEP - AANHANGIGMAKING VAN DE ZAAK BIJ DE APPÈLRECHTER
3º HOGER BEROEP — STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN
INBEGREPEN) — RECHTSPLEGING IN HOGER BEROEP - DAGVAARDING VAN
HET OPENBAAR MINISTERIE OM TE VERSCHIJNEN - DRAAGWIJDTE
4º DAGVAARDING - STRAFZAKEN - RECHTSPLEGING IN HOGER BEROEP - DAGVAARDING VAN
HET OPENBAAR MINISTERIE OM TE VERSCHIJNEN - DRAAGWIJDTE
1º De regels betreffende de inhoud van de dagvaarding in strafzaken zijn bepaald bij de
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artikelen 145, 182, 184 en 211, Sv.; aangezien geen van die bepalingen voorziet in
nietigheid, kan die alleen worden uitgesproken als een essentieel bestanddeel van die
akte ontbreekt of als is aangetoond dat door die onregelmatigheid het recht van
verdediging is miskend1.
2º, 3º en 4º Buiten het geval van artikel 205, Sv., wordt de zaak bij het appelgerecht
aanhangig gemaakt door de regelmatig ter griffie ingekomen verklaring van hoger
beroep, zodat de dagvaarding van het openbaar ministerie om voor dit rechtscollege te
verschijnen alleen tot doel heeft de partijen in te lichten over de plaats, de dag en het uur
van het onderzoek van het hoger beroep2.
(P.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.06.1580.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 8 november 2006 gewezen
door het Hof van Beroep te Bergen, correctionele kamer.
De eiser voert twee middelen aan in een verzoekschrift waarvan een voor
eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
Raadsheer Frédéric Close heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Over het eerste en het tweede middel samen:
De regels betreffende de inhoud van de dagvaarding in strafzaken zijn bepaald
bij de artikelen 145, 182, 184 en 211 van het Wetboek van Strafvordering. Aangezien geen van die bepalingen voorziet in nietigheid, kan die alleen worden uitgesproken als een essentieel bestanddeel van die akte ontbreekt of als is aangetoond dat door die onregelmatigheid het recht van verdediging is miskend.
In zoverre het eerste middel "[de] miskenning aanvoert van de op straffe van
nietigheid voorgeschreven vormvereisten [...]", faalt het naar recht.
Voor het overige, buiten het geval van artikel 205 van het Wetboek van Strafvordering, dat te dezen niet van toepassing is, is het de regelmatig ter griffie ingekomen verklaring van hoger beroep die de zaak bij het appelgerecht aanhangig
maakt, zodat de dagvaarding van het openbaar ministerie om voor dit rechtscollege te verschijnen alleen tot doel heeft de partijen in te lichten over de plaats, de
dag en het uur van het onderzoek van het hoger beroep.
In de conclusie die hij voor de appelrechters heeft neergelegd, gaf de eiser toe
dat het op tegenspraak gewezen vonnis de data preciseerde van de feiten die hem
waren ten laste gelegd. Aangezien hij hoger beroep had ingesteld tegen dit vonnis en de dagvaarding om voor het hof van beroep te verschijnen hem inlichtte
over het feit dat het openbaar ministerie eveneens hoger beroep tegen die beslissing had ingesteld, was de eiser volledig ingelicht over datgene waartegen hij
zich diende te verweren, ook al vermeldde het voormelde dagvaardingsexploot
1 Cass. 19 juni 1990, A.R. 4595, nr. 609; Cass. 23 mei 2001, A.R. P.01.0218.F, nr. 306.
2 Cass. 1 okt. 1997, A.R. P.97.0666.F, nr. 380.
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de data van de telastleggingen niet.
Met de overweging die in de middelen is bedoeld, miskent het arrest aldus
geen enkele substantiële rechtsvorm en evenmin het algemeen beginsel van het
recht van verdediging, noch schendt het artikel 6 van het Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden.
De middelen kunnen in zoverre 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.
14 februari 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Close – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-generaal – Advocaat: mr. J.-M. Arnould, Bergen.

Nr. 91
2° KAMER - 14 februari 2007

1º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — TERMIJNEN VOOR
CASSATIEBEROEP EN BETEKENING — STRAFVORDERING — GEEN
EINDBESLISSING, TOCH ONMIDDELLIJK VATBAAR VOOR
CASSATIEBEROEP - REGELING VAN DE RECHTSPLEGING - RAADKAMER - BESCHIKKING TOT
VERWIJZING - HOGER BEROEP VAN DE INVERDENKINGGESTELDE - KAMER VAN
INBESCHULDIGINGSTELLING - ARREST DAT HET HOGER BEROEP VAN DE INVERDENKINGGESTELDE NIET
ONTVANKELIJK VERKLAART - TERMIJN VAN CASSATIEBEROEP
2º ONDERZOEKSGERECHTEN - REGELING VAN DE RECHTSPLEGING - RAADKAMER BESCHIKKING TOT VERWIJZING - HOGER BEROEP VAN DE INVERDENKINGGESTELDE - KAMER VAN
INBESCHULDIGINGSTELLING - ARREST DAT HET HOGER BEROEP VAN DE INVERDENKINGGESTELDE NIET
ONTVANKELIJK VERKLAART - TERMIJN OM CASSATIEBEROEP IN TE STELLEN
3º REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — OP CONCLUSIE —
STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN ACCIJNZEN
INBEGREPEN) - ONDERZOEKSGERECHTEN - REGELING VAN DE RECHTSPLEGING - BESTAAN
VAN BEZWAREN - VASTSTELLING
4º ONDERZOEKSGERECHTEN - REGELING VAN DE RECHTSPLEGING - NEERLEGGING VAN
CONCLUSIE - BESTAAN VAN BEZWAREN - MOTIVERING
5º CASSATIEMIDDELEN — STRAFZAKEN — BELANG - REGELING VAN DE
RECHTSPLEGING - HOGER BEROEP - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - BEOORDELING VAN
DE BEZWAREN - MIDDEL DAT DE BESTREDEN BESLISSING VERWIJT DE BEROEPEN BESCHIKKING NIET
NIETIG TE HEBBEN VERKLAARD
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6º ONDERZOEKSGERECHTEN - REGELING VAN DE RECHTSPLEGING - HOGER BEROEP KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - BEOORDELING VAN DE BEZWAREN - CASSATIEBEROEP MIDDEL DAT DE BESTREDEN BESLISSING VERWIJT DE BEROEPEN BESCHIKKING NIET NIETIG TE
HEBBEN VERKLAARD - BELANG
7º REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — ALGEMEEN TEGENSTRIJDIGHEID TUSSEN DE REDENEN EN HET BESCHIKKEND GEDEELTE - GEVOLG
1º en 2º Het cassatieberoep tegen het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat
het hoger beroep van de inverdenkinggestelde tegen de beschikking van de raadkamer
waarbij hij naar de correctionele rechtbank wordt verwezen, niet ontvankelijk verklaart,
moet worden ingesteld binnen vijftien vrije dagen na de uitspraak1 (1). (1) (Art. 416,
tweede lid, Sv.)
3º en 4º De wetgever heeft zich op de leden van de onderzoeksgerechten verlaten
teneinde te oordelen of er al dan niet voldoende bezwaren bestaan die door het
onderzoek zijn verkregen, om hetzij de verwijzing van de inverdenkinggestelde naar het
vonnisgerecht hetzij een beslissing van buitenvervolgingstelling te verantwoorden; geen
enkele wettelijke bepaling verplicht de kamer van inbeschuldigingstelling die een
beslissing van buitenvervolgingstelling bevestigt, om de redenen op te geven waarom zij
de bezwaren onvoldoende acht ofschoon de conclusie van de burgerlijke partij het
feitelijk bestaan van dergelijke bezwaren aanvoert2.
5º en 6º Wanneer uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan niet blijkt dat in geval
van vernietiging van de beschikking van de raadkamer tot buitenvervolgingstelling van de
inverdenkinggestelde, de kamer van inbeschuldigingstelling het ontbreken van bezwaren
jegens hem anders zou hebben beoordeeld, is het middel dat de bestreden beslissing
verwijt de beroepen beschikking niet nietig te hebben verklaard, zonder belang en,
bijgevolg, niet ontvankelijk.
7º De kamer van inbeschuldigingstelling kan niet regelmatig beslissen dat er geen
voldoende bezwaren tegen een inverdenkinggestelde bestaan, terwijl zij de beschikking
tot verwijzing van de raadkamer dienaangaande bevestigt; een dergelijke
tegenstrijdigheid staat gelijk met het ontbreken van een reden3.
(I. T. C. e.a.)

Conclusie van advocaat-generaal Vandermeersch.
Het cassatieberoep is gericht tegen twee arresten die respectievelijk op 27 september
2006 en 6 november 2006 zijn gewezen door het Hof van Beroep te Luik, kamer van
inbeschuldigingstelling.
A. Voorafgaande rechtspleging
In haar hoedanigheid van inverdenkinggestelde wordt de eiseres vervolgd wegens
valsheid en het gebruik van valse stukken (telastlegging AI van de zaak I), misbruik van
vertrouwen (telastleggingen D11 en 15 van de zaak I), heling (telastlegging E16 van de
zaak I), oplichting (telastleggingen A5 en A6 van de zaak II) en valsheid en het gebruik
van valse stukken (telastlegging C8 van de zaak II).
Bovendien heeft zij zich voor de onderzoeksrechter burgerlijke partij gesteld tegen C.
C. en E. D. in het kader van de zaak I.
Bij beschikking van 7 februari 2006 heeft de raadkamer te Hoei de beide zaken
gevoegd. In de zaak I (notitienummer 20.99.1492/97 en 17.99.180/00 onderzoeksdossiers 148/97 en 48/00), heeft zij de eerste verweerder naar de correctionele
1 Zie concl. O.M. in Pas.
2 Cass. 16 feb. 2005, A.R. P.04.1428.F, nr. 95.
3 Zie concl. O.M. in Pas.
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rechtbank verwezen wegens de telastleggingen A1, A2, B3 tot B8, C9, C10, D11 tot D15
en E16 en de eiseres wegens de telastleggingen A1, D11 tot D15 en E16 en heeft zij tot
buitenvervolgingstelling beslist van de tweede verweerder wegens de telastleggingen A1,
D11 en E16 en van de derde verweerder wegens de telastleggingen A1, D11 en E16. In de
zaak II (notitienummer 20.99.146/00 - onderzoeksdossier 36/00) heeft zij de eerste
verweerder naar de correctionele rechtbank verwezen wegens de telastleggingen A1 tot
A4 en de eiseres wegens de telastleggingen A5, A6 en C8 en heeft zij tot
buitenvervolgingstelling beslist van de eiseres wegens de telastlegging B7 evenals van de
tweede en derde verweerders wegens de telastleggingen A5, A6, B7 en C8.
De eiseres heeft in haar hoedanigheden van inverdenkinggestelde en burgerlijke partij,
op 13 februari 2006 hoger beroep ingesteld tegen deze beschikking van de raadkamer.
De eerste bestreden beslissing van 27 september 2006, stelt vast dat de beroepen
beschikking niet door enige onregelmatigheid, verzuim of nietigheid is aangetast en dat er
geen grond is om de zaak aan zich te trekken. Zij verklaart het hoger beroep van de
eiseres in haar hoedanigheid van inverdenkinggestelde niet ontvankelijk. Zij verklaart
eveneens de burgerlijke partijstelling van de eiseres tegen de derde verweerder, die bij
conclusie in hoger beroep is ingesteld, niet ontvankelijk. Ten slotte verklaart zij het hoger
beroep ontvankelijk van de eiseres in haar hoedanigheid van burgerlijke partij en beveelt
zij, alvorens uitspraak te doen over de gegrondheid van het hoger beroep, de heropening
van het debat, doch alleen om vast te stellen of er tegen, enerzijds, de eerste verweerder,
voldoende aanwijzingen van schuld bestaan wegens de telastleggingen A1, A2, B3 tot B8,
C9, C10, D11 tot D15 en E16 van de zaak I alsook A1 tot A4 van de zaak II en,
anderzijds, tegen de tweede verweerder wegens de telastleggingen A1, D11 en E16 van de
zaak II.
Het tweede bestreden arrest, gewezen op 6 november 2006, verklaart het hoger beroep
van de eiseres in haar hoedanigheid van burgerlijke partij, niet gegrond en bevestigt de
beroepen beslissing op dat punt.
Bij verklaring van 17 november 2006 stelt de eiseres tegen de arresten van 27
september 2006 en 6 november 2006 een cassatieberoep in dat gericht is tegen alle
bepalingen die op haar betrekking hebben.
B. Onderzoek van het cassatieberoep
A. Over het cassatieberoep van de eiseres, in haar hoedanigheid van
inverdenkinggestelde, tegen het arrest van 27 september 2006.
Eerst dient de ontvankelijkheid van dit cassatieberoep te worden onderzocht.
In afwijking van de regel volgens welke beroep in cassatie tegen voorbereidende
arresten en arresten van onderzoek pas openstaat na de eindbeslissing van het
bodemgerecht, staat onmiddellijk cassatieberoep open tegen de arresten van de kamer van
inbeschuldigingstelling die uitspraak doen met toepassing van artikel 135 van het
Wetboek van Strafvordering (art. 416, tweede lid, Sv.).
Het cassatieberoep moet worden ingesteld binnen vijftien vrije dagen na de dag waarop
het bestreden arrest is uitgesproken (art. 373 Sv.).
Uitgezonderd het geval bepaald in artikel 40, vierde lid, van de Wet van 15 juni 1935
en in geval van overmacht, is het cassatieberoep tegen het arrest, gewezen op het hoger
beroep tegen de beschikking tot verwijzing, laattijdig en, bijgevolg, niet ontvankelijk
wanneer het is ingesteld na het verstrijken van de termijn die bij artikel 373 van het
Wetboek van Strafvordering is bepaald4.
Het cassatieberoep dat op 17 november 2006 is ingesteld, d.i. vijftien vrije dagen na de
uitspraak van het arrest, lijkt mij niet ontvankelijk.
4 Cass. 10 jan. 2001, A.R. P.00.1561.F, A.C., nr. 16.
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Bijgevolg hoeft het derde middel niet te worden onderzocht dat door de eiseres is
aangevoerd en dat alleen betrekking heeft op de beslissing van 27 september 2006, noch
het eerste onderdeel van het eerste middel en het tweede middel, in zoverre zij tegen de
voormelde beslissing gericht zijn.
B. Over het cassatieberoep van de eiseres, in haar hoedanigheid van burgerlijke partij,
tegen de arresten van 27 september 2006 en 6 november 2006.
1. Wat de ontvankelijkheid van het cassatieberoep betreft in zoverre het gericht is tegen
de beslissing van 27 september 2006.
Op het hoger beroep van de eiseres in haar hoedanigheid van burgerlijke partij, stelt het
arrest van 27 september 2006 vast dat de beroepen beschikking niet door enige
onregelmatigheid, verzuim of nietigheid is aangetast, verklaart het hoger beroep dat door
de eiseres in haar hoedanigheid van burgerlijke partij is ingesteld ontvankelijk en houdt
het de beslissing over de gegrondheid ervan aan.
Zoals hierboven aangegeven, staat krachtens artikel 416, tweede lid, van het Wetboek
van Strafvordering, onmiddellijk cassatieberoep open tegen de arresten van de kamer van
inbeschuldigingstelling die met toepassing van artikel 135 van het Wetboek van
Strafvordering zijn uitgesproken.
De vraag is hier of deze regel algemeen toepasselijk is op alle beslissingen die op het
hoger beroep met toepassing van artikel 135 zijn gewezen, of alleen op de arresten die
definitief over dat hoger beroep beslissen. M.a.w., diende de eiseres, in haar hoedanigheid
van burgerlijke partij, haar hoger beroep binnen vijftien vrije dagen vanaf de uitspraak
van het arrest van 27 september 2006 in te stellen of diende zij, integendeel, te wachten
tot over de gegrondheid van haar hoger beroep werd beslist?
De wijziging die door die Wet van 12 maart 1998 aan artikel 416, tweede lid, van het
Wetboek van Strafvordering is aangebracht, naar luid waarvan voortaan tegen de arresten
die, met toepassing van artikel 135 van het voormelde wetboek, uitspraak doen over het
hoger beroep tegen een beschikking van de raadkamer waarbij de rechtspleging wordt
geregeld, cassatieberoep kan worden ingesteld, betreft de arresten waarbij de
inverdenkinggestelde naar het vonnisgerecht wordt verwezen; de arresten van
buitenvervolgingstelling of equivalente arresten zijn immers, door hun aard,
eindbeslissingen in de zin van artikel 416, eerste lid, waartegen cassatieberoep kan
worden ingesteld binnen vijftien dagen na de uitspraak ervan5.
De opzet van deze wijziging houdt volgens mij in dat onmiddellijk cassatieberoep
slechts mogelijk is nadat er definitief beslist werd over het hoger beroep dat met
toepassing van artikel 135 van het Wetboek van Strafvordering is ingesteld, hetzij door dit
hoger beroep niet ontvankelijk te verklaren, hetzij door over de gegrondheid ervan
uitspraak te doen. Dit is trouwens steeds de regel geweest voor de arresten van
buitenvervolgingstelling of de gelijkwaardige eindbeslissingen van de kamer van
inbeschuldigingstelling.
Bijgevolg heeft de eiseres volgens mij terecht de beslissing over de gegrondheid van
haar hoger beroep afgewacht alvorens cassatieberoep tegen het arrest van 27 september
2006 in te stellen, in zoverre deze beslissing over haar hoger beroep als burgerlijke partij
uitspraak deed.
In zoverre het cassatieberoep van de eiseres evenwel gericht is tegen de beslissing
waarbij haar hoger beroep in haar hoedanigheid van burgerlijke partij ontvankelijk wordt
verklaard en de beslissing over de gegrondheid wordt aangehouden, lijkt het mij niet
5 P. MORLET, "Le règlement de la procédure et le contrôle de sa régularité", in La loi belge du 12
mars 1998 relative à l'amélioration de la procédure pénale au stade de l'information et de
l'instruction, Brussel, Die Keure, 1998, p. 100.
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ontvankelijk bij gebrek aan belang.
Het lijkt het mij evenwel onterecht dat de bestreden beslissing van 27 september 2006
het hoger beroep van de eiseres ontvankelijk verklaart in zoverre het gericht is tegen de
beschikking van de raadkamer die de verwijzing van C. C. beveelt.
Volgens R. Declercq, is het hoger beroep niet ontvankelijk in zoverre de betrokken
partij geen belang heeft om het in te stellen; er moet een juridisch erkend belang bestaan,
rekening gehouden met de gevolgen die de partij van de aanwending van het rechtsmiddel
mag verwachten6.
Aangezien de eiseres, in haar hoedanigheid van burgerlijke partij, het gevorderde had
verkregen, te weten de verwijzing van C. C. naar de correctionele rechtbank wegens
telastleggingen in de zaak waarin zij zich burgerlijke partij had gesteld, was haar hoger
beroep tegen die beslissing niet ontvankelijk bij gebrek aan belang.
Bijgevolg mocht het arrest van 27 september 2006 de heropening van het debat niet
bevelen teneinde vast te stellen of er tegen C. C. voldoende bezwaren bestonden wegens
de telastleggingen A1, A2, B3 tot B8, C9, C10, D11 tot D15 en E16 van de zaak I en, nog
minder, wegens de telastleggingen A1 tot A4 van de zaak II, waarvoor de eiseres zich
geen burgerlijke partij had gesteld. Doch vermits het hier een cassatieberoep van een
burgerlijke partij betreft, kan het Hof zich alleen maar uitspreken binnen de grenzen van
dat cassatieberoep en van de middelen die deze partij aanvoert en kan het dus deze
toestand niet verhelpen.
Het eerste middel
In het eerste onderdeel verwijt de eiseres de bestreden beslissing van 27 september
2006 dat zij de grief waarin het ontbreken van redengeving in de beschikking van de
raadkamer wordt aangevoerd, als irrelevant heeft beschouwd.
Volgens uw Hof heeft de wetgever zich op de leden van de onderzoeksgerechten
verlaten teneinde te oordelen of er al dan niet voldoende bezwaren bestaan die door het
onderzoek zijn verkregen, om hetzij de verwijzing van de inverdenkinggestelde naar het
vonnisgerecht hetzij een beslissing van buitenvervolgingstelling te verantwoorden; geen
enkele wettelijke bepaling verplicht om de telastleggingen te preciseren of de redenen op
te geven waarom deze onvoldoende worden geacht; bijgevolg, wanneer de conclusie het
feitelijk bestaan van voldoende bezwaren betwist of aanvoert, antwoordt het
onderzoeksgerecht hierop met de onaantastbare vaststelling dat dergelijke bezwaren al
dan niet bestaan7. Ook al betreuren sommigen dat de verplichting tot motivering niet
ruimer is wanneer het al dan niet bestaan van bezwaren bij conclusie wordt betwist8, blijft
dat deze rechtspraak vaststaand is.
Het onderdeel beweert het tegendeel en faalt dus volgens mij naar recht.
In het tweede onderdeel verwijt de eiseres met name de bestreden beslissing van 27
september 2006 te hebben geoordeeld dat het feit dat de eiseres in de akten van de
rechtspleging voorhoudt dat zij optreedt ten persoonlijke titel en tevens als "begunstigde
van het reglement opgesteld door het bestuur van de fondation Etaver Familienstiftung" of
nog als "bestuurslid van de fondation Etaver Familienstiftung", deze stichting als zodanig
niet in het geding wil brengen en dat ook niet doet, te meer daar geen enkel stuk van de
6 R. DECLERCQ, Eléments de procédure pénale, Brussel, Bruylant, 2006, p. 475, nr. 864.
7 Cass. 14 dec. 1983, Rev.dr.pén.crim., 1984, p. 672, noot Ph. QUARRE; Cass. 27 nov. 1985, A.C.,
1985-1986, nr. 211; Bergen (k.i.), 18 okt. 1991, Rev.dr.pén.crim., 1992, p. 978; Cass. 17 jan. 1996,
A.C. 1996, nr. 36; Cass. 23 mei 2001, Rev.dr.pén.crim., 2001, p. 897, J.T., 2001, p. 716 en de noot
van D. VANDERMEERSCH en O. KLEES; Cass., 2 april 2003, Rev.dr.pén.crim., 2003, p. 1171; Cass., 16
febr. 2005, AR P.04.1428.F, A.C., nr. 95.
8 Zie H.-D. BOSLY en D. VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale, Brussel, Die Keure, 2005, p.
811.
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rechtspleging toestaat om na te gaan of de kwestieuze instelling over een naar Belgisch
recht erkende rechtspersoonlijkheid beschikt.
Ter betwisting van deze beoordeling door de appelrechters verwijst de eiseres naar de
dienstige stukken die zij in het dossier heeft neergelegd.
Aangezien het middel een onderzoek van feitelijke gegevens vereist waarvoor het Hof
niet bevoegd is, is het in zoverre niet ontvankelijk.
Ten slotte verwijt de eiseres de appelrechters dat zij geen uitspraak hebben gedaan over
de ontvankelijkheid van de verschillende burgerlijke partijstellingen voor de
onderzoeksrechters en zelfs ter zitting.
Vermits uit de bestreden beslissing van 27 september 2006 volgt dat zij, enerzijds, het
hoger beroep van de eiseres in haar hoedanigheid van burgerlijke partij ontvankelijk
verklaart en, anderzijds, de burgerlijke partijstelling van de eiseres bij appelconclusie
tegen de derde verweerder niet ontvankelijk verklaart, mist het onderdeel dat het
tegendeel aanvoert, feitelijke grondslag.
Het tweede middel
In dit middel verwijt de eiseres de appelrechters dat zij de beroepen beschikking niet
hebben vernietigd ofschoon volgens haar de voorzitter van de raadkamer niet over de
vereiste onpartijdigheid beschikte vermits hij, in de hoedanigheid van beslagrechter,
kennis had genomen van een geschil tussen de Fondation Etaver waarvan zij lid is en de
verweerder E. D..
De devolutieve werking van het hoger beroep van de burgerlijke partij tegen een
beschikking tot buitenvervolgingstelling bestaat erin dat de kamer van
inbeschuldigingstelling uitspraak moet doen over de voortzetting, voor het vonnisgerecht,
van de strafvordering9.
Door uitspraak te doen over de gegrondheid van het hoger beroep van de eiseres in haar
hoedanigheid van burgerlijke partij, heeft het arrest van 6 november 2006 de grieven
onderzocht die zij tegen de tweede verweerder heeft aangevoerd en heeft het beslist dat
tegen hem geen aanwijzing van schuld in aanmerking kon worden genomen.
Vermits de appelrechters geen enkele grief van partijdigheid wordt ten laste gelegd en
zij gedaan hebben wat hen te doen stond indien zij de beroepen beschikking hadden
vernietigd, lijkt mij het middel dat het gebrek aan onpartijdigheid aanvoert van de rechter
die de beroepen beschikking heeft gewezen, niet ontvankelijk bij gebrek aan belang.
Het vierde middel
In dit middel voert de eiseres de tegenstrijdigheid aan tussen de redengeving van het
arrest van 6 november 2006 en het beschikkende gedeelte van deze beslissing.
Dit middel lijkt mij gegrond.
De tegenstrijdigheden die bestaan tussen de redenen, of tussen de redenen en het
beschikkende gedeelte, of tussen de beschikkende gedeelten van eenzelfde beslissing,
geven aanleiding tot vernietiging10.
In de redenen van hun beslissing van 6 november 2006 stellen de appelrechters vast dat
geen enkele aanwijzing van schuld tegen C. C. in aanmerking kan worden genomen
wegens de telastleggingen A1, A2, B3 tot B8, C9, C10, D11 tot D15 en E16 van de zaak I
en wegens de telastleggingen A1 tot A4 van de zaak II.
De appelrechters bevestigen trouwens de beroepen beschikking in het beschikkende
gedeelte van het arrest. Welnu, in haar beschikking van 7 februari 2006, had de raadkamer
van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Hoei het bestaan van voldoende bezwaren
9 R. DECLERCQ, Eléments de procédure pénale, Brussel, Bruylant, 2006, p. 484, nr. 891.
10 J. DE CODT, Les nullités de l'instruction et du jugement, Brussel, Larcier, 2006, p. 204.
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vastgesteld en had zij de verwijzing van de eerste verweerder naar de correctionele
rechtbank wegens de voormelde telastleggingen bevolen.
De beslissing van de appelrechters dat er geen aanwijzingen van schuld ten aanzien van
de eerste verweerder wegens deze telastleggingen bestonden, terwijl zij de verwijzing van
die inverdenkinggestelde naar de correctionele rechtbank bevestigen die door de eerste
rechter voor dezelfde feiten is beslist, is tegenstrijdig en dus niet regelmatig.
De vernietiging van het arrest van 6 november 2006 moet, volgens mij, alleen tot de
beslissing worden beperkt die uitspraak doet over de strafvordering tegen C. C. .
Er moet vernietigd worden met verwijzing, doch het gerecht op verwijzing zal, volgens
mij, geen enkele vrijheid hebben wat de te wijzen beslissing betreft.
Immers, door de devolutieve werking van het hoger beroep, kan het gerecht in hoger
beroep, op het enkel hoger beroep van de burgerlijke partij, geen buitenvervolgingstelling
uitspreken terwijl de beroepen beslissing de verwijzing had bevolen. Daarom adviseerde
ik hierboven dat het hoger beroep niet ontvankelijk had moeten worden verklaard. Het
gerecht op verwijzing zal dus geen andere keuze hebben dan de beroepen beschikking
dienaangaande te bevestigen.
Ik besluit tot vernietiging van het arrest van 6 november 2006 in zoverre het uitspraak
doet op de strafvordering die tegen C. C. is ingesteld en tot verwerping van het
cassatieberoep voor het overige.
ARREST (vertaling)

(A.R. P.06.1594.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen de arresten, op 27 september en 6 november 2006 gewezen door het Hof van Beroep te Luik, kamer van inbeschuldigingstelling.
De eiseres voert vier middelen aan in een memorie waarvan een voor eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft een conclusie neergelegd.
Op de terechtzitting van 14 februari 2007 heeft raadsheer Jean de Codt verslag
uitgebracht en heeft advocaat-generaal Damien Vandermeersch geconcludeerd.
II. FEITEN
Het arrest van 27 september 2006 verklaart niet ontvankelijk het hoger beroep
dat de eiseres, in haar hoedanigheid van inverdenkinggestelde, had ingesteld tegen de beschikking van 7 februari 2006 van de raadkamer van de Rechtbank van
Eerste Aanleg te Hoei, die haar naar de correctionele rechtbank van dat rechtsgebied verwijst wegens valsheid en het gebruik van valse stukken, misbruik van
vertrouwen, heling en oplichtingen. De appelrechters beslissen dat de voormelde
beschikking door geen enkele onregelmatigheid, verzuim of nietigheid was aangetast.
Dit arrest verklaart de burgerlijke partijstelling van de eiseres tegen de derde
verweerder, bij een voor de appelrechters genomen conclusie, niet ontvankelijk.
Bij hetzelfde arrest verklaart de kamer van inbeschuldigingstelling het hoger
beroep van de eiseres in haar hoedanigheid van burgerlijke partij, ontvankelijk
en houdt het de beslissing over de gegrondheid ervan aan.
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Het arrest van 6 november 2006 verklaart het hoger beroep dat het voorwerp
uitmaakte van de hoger vermelde beslissing tot verdaging van de uitspraak, niet
gegrond.
III. BESLISSING VAN HET HOF
A. Over het cassatieberoep van de eiseres, inverdenkinggestelde, tegen het arrest van 27 september 2006:
De termijn om cassatieberoep in te stellen tegen een voorbereidend arrest en
een arrest van onderzoek, gaat pas in de dag waarop het eindarrest wordt uitgesproken.
Deze regel is niet van toepassing op de cassatieberoepen tegen de arresten van
de kamer van inbeschuldigingstelling die met toepassing van artikel 416, tweede
lid, van het Wetboek van Strafvordering, kunnen bestreden worden. Tegen dergelijke arresten moet het cassatieberoep binnen vijftien vrije dagen na de uitspraak worden ingesteld.
Het cassatieberoep dat op 17 november 2006 is ingesteld, d.i. na het verstrijken van de voormelde termijn die door artikel 373 van het voormelde wetboek
op straffe van verval is voorgeschreven, is laattijdig en bijgevolg niet ontvankelijk.
Het Hof vermag geen acht te slaan op het derde middel dat door de eiseres
wordt aangevoerd, vermits dit alleen kritiek uitoefent op de beslissing waartegen
zij zuiver laattijdig een cassatieberoep heeft ingesteld, noch op het eerste onderdeel van het eerste middel en op het tweede middel in zoverre deze op die beslissing betrekking hebben.
B. Over het cassatieberoep van de eiseres, burgerlijke partij, tegen de arresten
van 27 september en 6 november 2006:
Over het eerste middel:
Wat betreft het eerste onderdeel voor het overige:
De wetgever heeft zich op de leden van de onderzoeksgerechten verlaten teneinde te oordelen of er al dan niet voldoende bezwaren bestaan die door het onderzoek zijn verkregen om hetzij de verwijzing van de inverdenkinggestelde naar
het vonnisgerecht hetzij een beslissing tot buitenvervolgingstelling te verantwoorden.
Geen enkele wettelijke bepaling verplicht de kamer van inbeschuldigingstelling die zoals te dezen een beslissing tot buitenvervolgingstelling bevestigt, om
de redenen op te geven waarom zij de bezwaren onvoldoende acht.
Wanneer de conclusie het feitelijk bestaan van dergelijke bezwaren aanvoert,
antwoordt het onderzoeksgerecht hierop, op onaantastbare wijze, dat deze niet
bestaan.
Het onderdeel dat het tegendeel aanvoert, faalt naar recht.
Tweede onderdeel:
De eiseres oefent kritiek uit op de beslissing volgens welke de handelingen die
zij beweert te verrichten namens de stichting van buitenlands recht waarvan zij
verklaart lid te zijn niet tot gevolg hebben dat die stichting, waarvan uit de stuk-
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ken van het dossier niet blijkt dat zij rechtspersoonlijkheid heeft, in het geding
wordt gebracht.
De eiseres betwist deze beoordeling door te verwijzen naar de stukken die zij
heeft overgelegd.
In zoverre het onderdeel een onderzoek van de feitelijke gegevens van de zaak
vereist, waarvoor het Hof niet bevoegd is, is het niet ontvankelijk.
De eiseres oefent eveneens kritiek uit op de beschikking van de raadkamer van
de Rechtbank van Eerste Aanleg te Hoei.
Het onderdeel houdt in zoverre geen verband met de bestreden arresten en is
bijgevolg niet ontvankelijk.
Voor het overige verwijt de eiseres de kamer van inbeschuldigingstelling dat
zij zich niet heeft uitgesproken "over minstens [de] ontvankelijkheid van de verschillende burgerlijke partijstellingen voor de onderzoeksrechter en zelfs ter zitting".
In zoverre het onderdeel de appelrechters verwijt de burgerlijke partijstellingen
van de eiseres voor de onderzoeksrechter niet ontvankelijk te hebben verklaard,
hoewel het arrest van 27 september 2006 het hoger beroep ontvankelijk heeft
verklaard dat zij als burgerlijke partij heeft ingesteld en het arrest van 6 november 2006 uitspraak doet over de strafvordering die ten gevolge van die proceshandelingen op gang is gebracht, is het zonder belang en, bijgevolg, niet ontvankelijk.
Ten slotte, in tegenstelling tot wat de eiseres aanvoert, hebben de appelrechters
over de ontvankelijkheid van haar burgerlijke partijstelling ter zitting uitspraak
gedaan, vermits zij bij hun arrest van 27 september 2006 (bladzijde 7, §3.2), zoals hierboven gezegd, de burgerlijke partijstelling welke zij bij conclusie voor
hen tegen de derde verweerder had ingesteld, niet ontvankelijk hebben verklaard.
Het onderdeel mist in zoverre feitelijke grondslag.
Over het tweede middel:
De eiseres verwijt de kamer van inbeschuldigingstelling de beschikking van de
raadkamer niet nietig te hebben verklaard ofschoon zij werd gewezen door een
magistraat die, in de hoedanigheid van beslagrechter, van een geschil tussen de
stichting waarvan zij lid is en één van de inverdenkinggestelden, de verweerder
E. D., kennis heeft genomen.
De devolutieve kracht van het hoger beroep van de burgerlijke partij bestaat
erin dat de kamer van inbeschuldigingstelling waarbij dit rechtsmiddel aanhangig
is gemaakt zich moet uitspreken over de voortzetting, voor het vonnisgerecht,
van de strafvordering.
Het arrest van 6 november 2006 onderzoekt de grieven die door de eiseres tegen de tweede verweerder worden uiteengezet en beslist dat uit de handelingen
die haar worden ten laste gelegd, geen enkel bezwaar kan afgeleid worden die
haar verwijzing naar het vonnisgerecht verantwoordt.
Het hoger beroep van de eiseres heeft de volledige nuttige uitwerking gehad
die zij ervan mocht verwachten.
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Uit de stukken waarop het hof vermag acht te slaan blijkt niet dat de appelrechters, in het geval van nietigverklaring van de beschikking tot buitenvervolgingstelling in zake E. D., het ontbreken van bezwaren tegen hem anders zouden
hebben beoordeeld.
Het middel is bij gebrek aan belang niet ontvankelijk.
Over het vierde middel:
Het arrest van 6 november 2006 vermeldt dat het hof van beroep alleen nog
moet vaststellen of er tegen de twee eerste verweerders voldoende aanwijzingen
van schuld bestaan die hun verwijzing naar de correctionele rechtbank verantwoorden.
Voor de verweerder C. C., vermeldt het arrest dat dit onderzoek, enerzijds, de
telastleggingen A.1, A.2, B.3 tot B.8, C.9, C.10, D.11 tot D.15 en E.16 betreft,
die het voorwerp uitmaken van de dossiers met de nummers 20.99.1492/97 en
17.99.180/00 van de notities van het parket van de procureur des Konings
(148/97 en 48/00 van het kabinet van de onderzoeksrechter) en, anderzijds, de telastleggingen A.1 tot A.4 van dossier 20.99.146/00 van de voormelde notities
(36/00 van de onderzoeksrechter).
Bij beschikking van 7 februari 2006 heeft de raadkamer van de Rechtbank van
Eerste Aanleg te Hoei verklaard dat er voldoende bezwaren waren die de verwijzing van C. C. wegens deze telastleggingen verantwoorden.
Het arrest vermeldt evenwel dat, "zoals de eerste rechter heeft beslist", geen
enkel bezwaar in aanmerking kan worden genomen t.a.v. C. C. wegens de voormelde telastleggingen.
Het arrest bevestigt niettemin, "op dat punt", de beroepen beschikking
De appelrechters kunnen niet regelmatig beslissen dat er onvoldoende bezwaren tegen de eerste verweerder bestaan wat de voormelde telastleggingen betreft
en tegelijkertijd de andersluidende beslissing van de eerste rechter dienaangaande bevestigen.
Deze tegenstrijdigheid staat gelijk met het ontbreken van een reden.
Het middel is in zoverre gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het arrest van 6 november 2006 in zoverre het uitspraak doet over
de strafvordering tegen C. C..
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
Beveelt dat melding zal worden gemaakt van dit arrest op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest.
Veroordeelt de eiseres in twee derden van de kosten van haar cassatieberoep
en laat het overige derde ten laste van de Staat.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Luik, kamer van
inbeschuldigingstelling, anders samengesteld.
14 februari 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslag-
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gever: de h. de Codt – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-generaal – Advocaat: mr. A. Wilmotte, Hoei.

Nr. 92
1° KAMER - 15 februari 2007

1º OVEREENKOMST — VERBINDENDE KRACHT (NIET-UITVOERING) - NIETUITVOERING - WEDERKERIG CONTRACT - ONTBINDING - VOORWAARDE - BEVOEGDHEID VAN DE
RECHTER

2º RECHTBANKEN — BURGERLIJKE ZAKEN — ALGEMEEN - WEDERKERIG
CONTRACT - ONTBINDING - VOORWAARDE - BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER
1º en 2º Uit artikel 1184, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek volgt dat de ontbinding van
een wederkerig contract wegens niet-uitvoering door de rechter enkel kan worden
toegestaan aan de partijen die ze hebben gevorderd1. (Art. 1184, tweede lid, B.W.)
(PARTIMMO nv e.a. T. A. DE SMETH in haar hoedanigheid van curator van het faillissement van CILENROC
CONSTRUC nv e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.04.0334.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 25 maart 2004 gewezen door
het Hof van Beroep te Brussel.
Raadsheer Didier Batselé heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. CASSSATIEMIDDELEN
De eiseressen voeren vijf middelen aan :
(...)
Vierde middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1184 en 1794 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 702, 807 en 1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek;
- algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging en algemeen rechtsbeginsel, beschikkingsbeginsel genaamd.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest spreekt "de ontbinding van de door de partijen op 8 november 1991 en 31 januari 1992 gesloten overeenkomsten (uit) op grond van artikel 1184 van het Burgerlijk Wetboek, en zulks ten nadele van [de eerste eiseres]".
1 Zie cass. 5 sept. 1980, A.C., 1980-81, nr. 10; Cass. 22 mei 1981, A.C., 1980-81, nr. 548; Cass. 13
dec. 1985, A.C., 1985-86, A.R. 4667, nr. 259.
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Het veroordeelt derhalve de eiseressen tot betaling van een bedrag van
123.946,7 euro (5.000.000 BEF) als winstderving.
Grieven
Verre van de ontbinding van de litigieuze aannemingscontracten te eisen op
grond van artikel 1184 van het Burgerlijk Wetboek en verre van een vergoeding
wegens winstderving te vorderen als aanvullende schadevergoeding, verzocht de
[eerste] verweerster het hof van beroep te beslissen dat de [eerste] eiseres, door
haar te vervangen, gebruik gemaakt had van de haar bij artikel 1794 van het Burgerlijk Wetboek geboden mogelijkheid om de overeenkomst te verbreken, aangezien zij op dat ogenblik geen enkele grief had aangevoerd die de ontbinding
van de overeenkomst op grond van artikel 1184 van het Burgerlijk Wetboek zou
wettigen (nr. 3.5.4., p. 73 en 74 van de in hoger beroep genomen samenvattende
conclusie van de [eerste] verweerster).
De [eerste] verweerster vorderde daarvoor onder punt 3.5.5. van haar samenvattende appelconclusie een verbrekingsvergoeding "op grond van artikel 1794
van het Burgerlijk Wetboek", dat haar "het recht toekent op vergoeding wegens
derving van de verwachte winst op de werken die op de dag van de verbreking
nog moesten worden uitgevoerd".
Eerste onderdeel
Uit de bewoordingen zelf van artikel 1184 van het Burgerlijk Wetboek volgt
evenwel dat de rechter de ontbinding van een wederkerig contract wegens wanprestatie enkel kan uitspreken op vordering van de partij die door de wanprestatie schade heeft geleden. Die partij kan immers kiezen voor de gedwongen tenuitvoerlegging in natura, indien zij mogelijk is, of voor de gedwongen tenuitvoerlegging bij equivalent.
Door ambtshalve de ontbinding uit te spreken wegens wanprestatie, ofschoon
de [eerste] verweerster deze niet heeft gevorderd en door bijgevolg de eiseressen
tot aanvullende schadevergoeding te veroordelen op grond van artikel 1184 van
het Burgerlijk Wetboek, schendt het bestreden arrest die wetsbepaling.
Tweede onderdeel
(...)
Beoordeling
Vierde middel
Eerste onderdeel
Krachtens artikel 1184, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek heeft de partij
bij een wederkerig contract jegens wie de verbintenis niet is uitgevoerd, de keus
om ofwel haar schuldenaar te noodzaken de overeenkomst uit te voeren, wanneer
de uitvoering mogelijk is, ofwel de ontbinding van de overeenkomst te vorderen
met schadevergoeding.
Daaruit volgt dat de ontbinding door de rechter enkel kan worden toegestaan
aan de partijen die ze hebben gevorderd.
Noch uit het arrest noch uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan
blijkt dat de eerste verweerster de ontbinding van de overeenkomsten van 8 no-
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vember 1991 en 31 januari 1992 heeft gevorderd.
Het arrest kon niet zonder schending van voormelde bepaling de ontbinding
van de overeenkomsten uitspreken in het nadeel van de eiseressen.
Het onderdeel is gegrond.
(...)
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het de ontbinding van de overeenkomsten van 8 november 1991 en 31 januari 1992 uitspreekt in het nadeel van de
eiseressen en hen veroordeelt om aan de naamloze vennootschap Cilenroc het
bedrag van 123.946,76 euro plus interesten te betalen.
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
Beveelt dat van het arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest.
Veroordeelt de eiseressen in drie vierden van de kosten, houdt de kosten voor
het overige aan en laat de uitspraak daaromtrent over aan de feitenrechter.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Luik.
15 februari 2007 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Batselé – Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal –
Advocaten: mrs. Simont en Nelissen Grade.

Nr. 93
1° KAMER - 15 februari 2007

1º GRONDWET — GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE) — ARTIKEL 149
- SAMENSTELLING VAN DE ZETEL - REGELMATIGHEID - BERAAD - MAGISTRAAT DIE DE
LEEFTIJDSGRENS HEEFT BEREIKT - MOTIVERINGSPLICHT - TOETSING VAN DE WETTIGHEID BEGINSEL
2º REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — ALGEMEEN SAMENSTELLING VAN DE ZETEL - REGELMATIGHEID - BERAAD - MAGISTRAAT DIE DE
LEEFTIJDSGRENS HEEFT BEREIKT - MOTIVERINGSPLICHT - TOETSING VAN DE WETTIGHEID BEGINSEL
3º RECHTERLIJKE ORGANISATIE — ALGEMEEN - SAMENSTELLING VAN DE ZETEL REGELMATIGHEID - BERAAD - MAGISTRAAT DIE DE LEEFTIJDSGRENS HEEFT BEREIKT MOTIVERINGSPLICHT - TOETSING VAN DE WETTIGHEID - BEGINSEL
1º, 2º en 3º Artikel 149 van de Grondwet wordt geschonden door het arrest dat het Hof niet
in staat stelt de regelmatige samenstelling te toetsen van de zetel die over de zaak heeft
beraadslaagd, aangezien het niet vaststelt en uit geen enkel stuk waarop het Hof vermag
acht te slaan blijkt dat het beraad zou zijn beëindigd alvorens een van de magistraten de
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uitoefening van zijn ambt heeft beëindigd omdat hij de leeftijdsgrens heeft bereikt 1 2 3 (Art.
149, Gw. 1994)
(PARTIMMO nv e.a. T. A. DE SMETH, in haar hoedanigheid van curator van het faillissement van CILENROC
CONSTRUC nv e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.06.0020.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 29 september 2005 gewezen
door het Hof van Beroep te Brussel.
Raadsheer Didier Batselé heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseressen voeren in hun verzoekschrift twee middelen aan.
1. Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de Grondwet;
- de artikelen 101, inzonderheid tweede lid, 102, 383, §1 en 2, 383bis, 391,
778 en 779, eerste en tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest:
"1. Veroordeelt [de eiseressen] hoofdelijk en ondeelbaar tot het betalen van de
hoofdsom van 437.776,3 € (538.090,55 € - 100.314,25 €) aan [de verweerster]
als vergoeding voor de achterstand op de bouwplaatsen, te vermeerderen met de
moratoire intrest tegen de wettelijke rentevoet vanaf 22 juni 1994 tot de volledige betaling,
1 Het eerste middel verweet het bestreden arrest dat erover was beraadslaagd door een zetel waarvan
een lid de leeftijdsgrens voor het uitoefenen van zijn ambt had overschreden en voor de uitspraak
ervan was vervangen. In zijn andersluidende conclusie was het O.M. van oordeel dat het middel,
inclusief de grief afgeleid uit de schending van art. 149 Gw., volledig berustte op de bewering dat het
arrest de artt. 101, 102, 383, 778 en 779 Ger. W. schond doordat het niet aangaf op welke datum het
beraad was gehouden en beëindigd. Het O.M. was echter van mening dat noch uit de voormelde artt.
778 en 779, noch uit de door het middel aangewezen wetsbepalingen, noch uit de combinatie ervan,
noch uit enige andere wettelijke bepaling volgt dat de regelmatigheid van de zetel die beraadslaagt en
een rechterlijke beslissing wijst, afhangt van de vermelding in die beslissing van de datum waarop
het beraad is gehouden en beëindigd. Bijgevolg is het arrest dat vaststelt dat een magistraat wettig
verhinderd is om de uitspraak van het arrest bij te wonen en daarbij verwijst naar de beschikking van
de eerste voorzitter van het betrokken hof, die niet van valsheid wordt beticht en die genomen is met
toepassing van voornoemd artikel 779, naar recht verantwoord en motiveert het regelmatig de
samenstelling van de zetel dat erover heeft beraadslaagd.
2 Over de ontvankelijkheid van het cassatiemiddel dat aanvoert dat de motieven van de bestreden
beslissing het Hof niet in staat stellen de beslissing te toetsen op grond van de schending van art. 149
Gw. Zie A. MEEÙS, noot onder Cass. 19 okt. 2000, R.C.J.B., 2001, p. 12 ev.
3 Over de regelmatigheid van de samenstelling van de zetel, van de vervanging van een lid ervan en
van de duur van het beraad, zie Cass. 2 maart 1971; A.C., 1971, 633; Cass. 9 sept. 1981, A.C., 198182, nr. 18; Cass. 9 sept. 2001, A.R. P.99.0313.N, www.cass.be; Cass. 15 feb. 2005, A.R.
P.04.1475.N, www.cass.be.

392

HOF VAN CASSATIE

15.2.07 - Nr. 93

2. Staat overeenkomstig artikel 1154 van het Burgerlijk Wetboek de kapitalisatie toe van de moratoire intrest tegen de wettelijke rentevoet op het bedrag van
437.776,30 € op de opeenvolgende data van 30 april 1996, 31 oktober 1997, 17
april 2003 en 28 april 2004,
[...]
4. Legt de kosten van de heropening van het debat hoofdelijk en ondeelbaar
ten laste [van de eiseressen].
Die kosten bedragen 475,96 + 57,02€ voor hen en 475,96 + 57,02 € voor [de
verweerster]".
Het vermeldt dat aldus:
"is beslist door
Eugène Delvaux, raadsheer wn voorzitter
Philippe Delannay, plaatsvervangend raadsheer
Sylvie Van Ommeslaghe, plaatsvervangend raadsheer
Magistraten van de 2de kamer S van het Hof van Beroep te Brussel, die overeenkomstig artikel 778 van het Gerechtelijk Wetboek aan de bespreking hebben
deelgenomen"
en
"gelet op de wettige verhindering van de heer raadsheer wn. voorzitter Eugène
Delvaux om de uitspraak bij te wonen van het arrest op de openbare burgerlijke
zitting van de 2de kamer S van het Hof van Beroep te Brussel op 29 september
2005, overeenkomstig de beschikking van dhr. eerste voorzitter van 29 september 2005 met toepassing van artikel 779 van het Gerechtelijk Wetboek waar aanwezig waren:
Marie-Françoise F. Carlier, raadsheer wn voorzitter
Philippe Delannay, plaatsvervangend raadsheer
Sylvie Van Ommeslaghe, plaatsvervangend raadsheer
Eleni Pontikas, afgevaardigd adjunct-griffier".
Grieven
Naar luid van artikel 101, tweede lid van het Gerechtelijk Wetboek, enerzijds,
"bestaat het hof van beroep uit een eerste voorzitter, kamervoorzitters en raadsheren in het hof van beroep".
Artikel 102 van het Gerechtelijk Wetboek preciseert dienaangaande:
"§1. Er zijn plaatsvervangende raadsheren in het hof van beroep; zij worden
benoemd ter vervanging van de verhinderde raadsheren.
De plaatsvervangende raadsheren kunnen geroepen worden zitting te nemen
wanneer de bezetting niet volstaat om de zetel overeenkomstig de bepalingen
van de wet samen te stellen;
§2. Voorts hebben de plaatsvervangende raadsheren zitting in de aanvullende
kamers, samengesteld overeenkomstig artikel 106bis".
Krachtens artikel 383, §1, van het Gerechtelijk Wetboek, anderzijds, "houden
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de magistraten van de Rechterlijke Orde op hun ambt uit te oefenen en worden in
rust gesteld, op het einde van de maand in de loop van dewelke zij de leeftijd bereiken van zeventig jaar wat de leden van het Hof van Cassatie betreft [en]
zevenenzestig jaar wat de leden van de andere rechtscolleges betreft", dus, onder meer van een hof van beroep.
Tenslotte, onverminderd artikel 383bis van het Gerechtelijk Wetboek dat de
Koning toestaat om magistraten die in ruste zijn gesteld te machtigen om hun
ambt uit te oefenen tot er voorzien is in de plaats die is opengevallen en voor een
termijn die zes maanden niet mag overschrijden, bepaalt artikel 383, §2, van het
Gerechtelijk Wetboek evenwel dat magistraten toegelaten tot de inruststelling
"wegens hun leeftijd [...]naargelang van het geval door de eerste voorzitters van
de hoven van beroep en arbeidshoven, de voorzitters van de rechtbanken of door
de procureurs-generaal bij de hoven van beroep worden aangewezen om het
ambt van plaatsvervangend magistraat uit te oefenen tot zij de leeftijd van 70 jaar
hebben bereikt".
Uit de combinatie van die bepalingen volgt aldus dat de magistraten van een
hof van beroep die krachtens artikel 383, §1, van het Gerechtelijk Wetboek in
ruste zijn gesteld, en die overeenkomstig artikel 383, §2, van hetzelfde wetboek
als plaatsvervangende raadsheren zijn aangewezen, ook al zijn ze emeriti (artikel
391 van het Gerechtelijk Wetboek), na de leeftijd van zeventig jaar hun ambt
niet meer uitoefenen en geen leden meer zijn van het hof van beroep waartoe zij
in de zin van de artikelen 101, tweede lid, en 102 van het Gerechtelijk Wetboek
behoorden.
Zij mogen bijgevolg niet meer wettig deelnemen aan het beraad over een zaak
krachtens artikel 778 van het Gerechtelijk Wetboek, zelfs al werd de zaak voor
hen gepleit toen zij hun ambt nog uitoefenden.
In dit geval echter werd dhr. voorzitter Eugène Delvaux die op 11 januari 1935
te Geldenaken werd geboren (stuk nr. 1 als bijlage), op 11 januari 2002 bij koninklijk besluit van 22 mei 2001 (B.S. 12 december 2003, uitg. 3, p. 42979) in
ruste gesteld en in dezelfde context "op zijn verzoek gemachtigd om zijn ambt
uit te oefenen tot er voorzien is in de plaats die is opengevallen in zijn rechtscollege en uiterlijk tot 11 juli 2002".
Dhr. voorzitter Delvaux werd weliswaar bij beschikking van de eerste voorzitter van het Hof van Beroep te Brussel van 14 januari 2002 aangewezen om het
ambt van plaatsvervangend raadsheer uit te oefenen overeenkomstig artikel 383,
tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek (B.S., 9 februari 2002, p. 4504). Dhr.
Delvaux heeft echter de uitoefening van elk rechterlijk ambt in het Hof van beroep te Brussel stopgezet (artikel 383, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek)
toen hij op 11 januari 2005 de leeftijd van zeventig jaar bereikte.
Daaruit volgt dat hij na die datum niet wettig kon deelnemen aan het beraad
over de zaak, ook al werd zij in 2004 toen hij zijn ambt nog uitoefende, voor
hem gepleit.
Overigens, als artikel 779, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek de voorzitter van het rechtscollege toestaat om, voor de uitspraak van de beslissing, een
rechter te vervangen die wettig verhinderd is om die uitspraak te wonen, geldt
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dat slechts op voorwaarde dat die rechter aan het beraad heeft deelgenomen in de
voorwaarden die in artikel 778 zijn bepaald, wat onderstelt dat dit beraad werd
afgesloten toen hij nog tot het rechtscollege behoorde.
Welnu, het bestreden arrest van 29 september 2005, toen dhr. voorzitter Delvaux volgens de vermeldingen wettig verhinderd was, geeft niet aan op welke
datum het beraad waaraan hij heeft deelgenomen werd gehouden en afgesloten.
Daaruit volgt:
1° dat het bestreden arrest de regelmatigheid van de zetel die heeft beraadslaagd niet naar recht verantwoordt en daardoor de wetsbepalingen schendt die in
de aanhef van het middel worden aangewezen en inzonderheid de artikelen 101,
tweede lid, 102 en 383, §1 en 2, 778 en 779 van het Gerechtelijk Wetboek.
2° dat het althans niet regelmatig met redenen is omkleed doordat uit zijn vermeldingen niet kan worden opgemaakt of de beraadslaging die aan de oorsprong
van het arrest ligt, wettig is gehouden en afgesloten voor 11 januari 2005 of onwettig na die datum, aangezien de uitspraak ervan wegens materiële redenen was
vertraagd zodat het Hof de regelmatig samenstelling van de zetel die heeft beraadslaagd niet kan toetsen (schending van artikel 149 van de Grondwet).
3° dat het arrest vervolgens de regelmatigheid van de zetel waardoor het is uitgesproken niet naar recht verantwoordt (schending van de in het middel aangewezen bepalingen en inzonderheid van artikel 779 van het Gerechtelijk Wetboek) en althans niet regelmatig met redenen is omkleed doordat het Hof aan de
hand van zijn vermeldingen de regelmatige samenstelling van de zetel die het bestreden arrest heeft uitgesproken niet kan toetsen (schending van artikel 149 van
de Grondwet).
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel:
Uit de bepalingen van artikel 383, §1 en 2, van het Gerechtelijk Wetboek volgt
dat een raadsheer of kamervoorzitter in het hof van beroep die, nadat hij wegens
zijn leeftijd in ruste werd gesteld, is aangewezen tot plaatsvervangend magistraat
in dat hof, bij het bereiken van de leeftijd van 70 jaar niet langer tot het hof behoort en zijn ambt niet langer uitoefent;
Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan blijkt dat de zaak waarover het bestreden arrest uitspraak doet, op 18 november 2004 in beraad is genomen nadat zij werd gehoord door een kamer van het hof van beroep waartoe dhr.
Eugène Delvaux behoorde, een plaatsvervangend magistraat die op 11 januari
2005 de leeftijd van 70 jaar heeft bereikt.
Het bestreden arrest is op 29 september 2005 gewezen en stelt vast dat die magistraat "aan het beraad heeft deelgenomen overeenkomstig artikel 778 van het
Gerechtelijk Wetboek" en dat "gelet op [zijn] wettige verhindering [...] om deel
te nemen aan de uitspraak", bij de uitspraak door een andere magistraat werd
vervangen krachtens een beschikking die op dezelfde dag door de eerste voorzitter van het hof van beroep overeenkomstig artikel 779 van dat wetboek is genomen.
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Het bestreden arrest stelt niet vast, en uit geen enkel stuk waarop het Hof vermag acht te slaan blijkt, dat het beraad zou zijn beëindigd alvorens de h. Eugène
Delvaux de leeftijd van 70 jaar had bereikt.
Het bestreden arrest, dat het niet mogelijk maakt de regelmatige samenstelling
te toetsen van de zetel die over de zaak heeft beraadslaagd, schendt bijgevolg artikel 149 van de Grondwet.
Het middel is in zoverre gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde arrest;
Houdt de kosten en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over;
Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Luik.
15 februari 2007 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Batselé – Andersluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal
– Advocaten: mrs. Simont en Nelissen Grade.

Nr. 94
1° KAMER - 15 februari 2007

1º RAAD VAN STATE - AFDELING WETGEVING - REGLEMENTAIRE BESLUITEN - ADVIES HOOGDRINGENDHEID - BEOORDELING DOOR DE MINISTER - GRENZEN - TOEZICHT OP DE
WETTIGHEID - RECHTER - VERPLICHTING
2º MACHTEN — RECHTERLIJKE MACHT - REGLEMENTAIRE BESLUITEN - RAAD VAN
STATE - AFDELING WETGEVING - ADVIES - HOOGDRINGENDHEID - TOEZICHT OP DE WETTIGHEID VERPLICHTING
3º GRONDWET — GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE) — ARTIKEL 159
- RECHTERLIJKE MACHT - REGLEMENTAIRE BESLUITEN - RAAD VAN STATE - AFDELING WETGEVING
- ADVIES - HOOGDRINGENDHEID - TOEZICHT OP DE WETTIGHEID - VERPLICHTING
4º WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN — WETTIGHEID
VAN BESLUITEN EN VERORDENINGEN - REGLEMENTAIR BESLUIT - RAAD VAN STATE
- AFDELING WETGEVING - ADVIES - HOOGDRINGENDHEID - BEVORDERINGSFONDS "TUINBOUW" VERPLICHTE BIJDRAGEN - BESLUIT VAN DE WAALSE REGERING VAN 14 DEC. 1995
5º RAAD VAN STATE - AFDELING WETGEVING - ADVIES - REGLEMENTAIR BESLUIT HOOGDRINGENDHEID - BEVORDERINGSFONDS "TUINBOUW" - VERPLICHTE BIJDRAGEN - BESLUIT
VAN DE WAALSE REGERING VAN 14 DEC. 1995
1º, 2º en 3º In de regel staat het aan de ministers om, onder voorbehoud van hun politieke
verantwoordelijkheid, te oordelen of de hoogdringendheid voorhanden is die hen ontslaat
van de verplichting om de tekst van de ontwerpen van reglementaire besluiten te
onderwerpen aan het met redenen omkleed advies van de afdeling wetgeving van de
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Raad van State; de rechters zijn evenwel verplicht na te gaan of de minister, door het
advies van de Raad van State niet in te winnen, zijn bevoegdheid niet heeft
overschreden of zelfs heeft afgewend, door het wettelijk begrip hoogdringendheid te
miskennen1. (Art. 159, Gw. 1994; Art. 3, Wet Raad van State)
4º en 5º De hoogdringendheid is gegrond op het feit dat er voor het Waalse Gewest
onverwijld een specifieke regeling voor de verplichte bijdragen bestemd voor het
bevorderingsfonds "Tuinbouw" dient te worden ingevoerd teneinde de promotie van de
producten uit die sector en de afzet ervan te verzekeren; die motivering vormt geen
verantwoording voor het niet inwinnen van het advies van de afdeling wetgeving van de
Raad van State, daar zij de welbepaalde en bijzondere omstandigheden niet vermeldt
waarom het advies van de afdeling wetgeving niet kon worden ingewonnen zonder het
doel dat met de geplande maatregelen werd beoogd in gevaar te brengen. (Art. 3, Wet
Raad van State)
(AGENCE WALLONNE POUR LA PROMOTION D'UNE AGRICULTURE DE QUALITE T. S.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.06.0071.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis, op 24 januari 2005 in laatste
aanleg gewezen door de vrederechter te Thuin.
Raadsheer Didier Batselé heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
(...)
Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 3, §1, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State van 12 januari 1973, zoals dat artikel van toepassing was voor de wijziging ervan bij de
wet van 4 augustus 1996;
- artikel 159 van de Grondwet;
- de artikelen 1, 6, 7 en 12 van het besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de verplichte bijdragen bestemd voor het Bevorderingsfonds "Tuinbouw".
Aangevochten beslissingen
Het bestreden vonnis beslist dat het besluit van de Waalse regering van 14 december 1995 onwettig is, weigert het toe te passen en verklaart bijgevolg de door
de eiseres tegen de verweerder ingestelde rechtsvordering tot betaling van de bij
dat besluit vastgestelde bijdragen ongegrond.
Het vonnis grondt die beslissing op alle redenen die hier geacht worden volledig weergegeven te zijn. Na erop te hebben gewezen dat het ontwerp van het litigieuze besluit niet werd onderworpen aan het advies van de afdeling wetgeving
van de Raad van State en dat het de hoogdringendheid die de regering ontsloeg
van de verplichting dat advies in te winnen hierop steunt dat "voor het Waals Ge1 Cass. 9 sept. 2002, A.R. S.00.0125.F, nr. 426.
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west onverwijld een specifieke regeling voor de verplichte bijdragen bestemd
voor het bevorderingsfonds Tuinbouw dient te worden ingevoerd, teneinde de
promotie van de producten uit die sector en de afzet ervan te verzekeren", beslist
het vonnis meer in het bijzonder dat : 1°) die motivering "abstract en niet omstandig is", daar zij niet vermeldt "of er 'welbepaalde en bijzondere omstandigheden bestaan waarom het advies van de afdeling wetgeving niet kon worden ingewonnen zonder dat het doel dat met de geplande maatregelen werd beoogd in gevaar werd gebracht'"; 2°)"er daarenboven samen met de verweerder dient op te
worden gewezen dat het uitvoeringsbesluit van 14 december 1995 pas is uitgevaardigd bijna één jaar na de oprichting en de organisatie van de "Office régional
(de promotion de l'agriculture et de l'horticulture) (decreet en besluit van 22 december 1994) is uitgevaardigd" en 3°) het litigieuze besluit "pas op 18 april 1996
in het Belgisch Staatsblad is bekendgemaakt".
Grieven
Artikel 3, §1, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, zoals het
was gesteld voor de wijziging ervan bij de wet van 4 augustus 1996, bepaalt dat
"buiten het met bijzondere redenen omklede geval van hoogdringendheid (...), de
leden van de Gemeenschaps- of Gewestexecutieven (...) aan het met redenen omkleed advies van de afdeling wetgeving de tekst onderwerpen van alle (...) ontwerpen van reglementaire besluiten". Aan de bij die bepaling opgelegde bijzondere verplichting tot motivering van de hoogdringendheid wordt voldaan wanneer uit de expliciet geformuleerde redenen en uit de omstandigheden van de
zaak kan worden afgeleid dat de te treffen maatregelen gelet op hun aard in werking moeten treden binnen een termijn die het voor de overheid onmogelijk
maakt het advies van de afdeling wetgeving in te winnen zonder de doeltreffendheid van die maatregelen of het ermee beoogde doel in gevaar te brengen. Bijgevolg dient de rechter, die moet uitmaken of de hoogdringendheid die de steller
van het besluit aanvoert om zichzelf te ontslaan van de verplichting om het advies van de afdeling wetgeving in te winnen al dan niet naar recht is gemotiveerd, weliswaar eerst rekening te houden met de motieven, zoals die expliciet in
de aanhef van het aangevochten besluit geformuleerd zijn, maar het staat hem
vrij vervolgens acht te slaan op de omstandigheden van de zaak, in zoverre zij althans de vermelde motieven nader toelichten.
Te dezen verantwoordt de overheid de hoogdringendheid door de noodzaak
"om voor het Waals Gewest onverwijld een specifieke regeling voor de verplichte bijdragen bestemd voor het bevorderingsfonds Tuinbouw in te voeren teneinde
de promotie van de producten uit die sector en de afzet ervan te verzekeren".
Door die formulering heeft zij nauwkeurig aangegeven om welke bijzondere redenen het ontwerp van het litigieuze besluit niet aan het advies van de afdeling
wetgeving kon worden onderworpen zonder dat de doeltreffendheid van de te
treffen maatregel en het ermee beoogde doel daardoor in gevaar werden gebracht. Daar de overheid, om aan de verplichting tot motivering van de hoogdringendheid te voldoen, niet verplicht was om daarnaast ook de redenen van
haar redenen aan te geven, beslist het bestreden vonnis ten onrechte dat de motivering van de hoogdringendheid niet beantwoordt aan de vereisten van artikel 3,
§1, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State omdat zij "abstract en
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niet omstandig" is.
Om het bestaan van de aangevoerde hoogdringendheid te ontkennen wijst het
bestreden vonnis daarenboven erop dat het litigieuze besluit : 1°) pas is uitgevaardigd bijna één jaar na de oprichting en de organisatie van de "Office régional
de promotion de l'agriculture et de l'horticulture" bij het decreet en het besluit
van de regering van 22 december 1994; 2°) pas op 18 april 1996 in het Belgisch
Staatsblad werd bekendgemaakt. Geen van de aldus vastgestelde omstandigheden impliceert evenwel dat de hoogdringendheid niet bestond. Enerzijds is het
feit dat het litigieuze besluit is uitgevaardigd bijna één jaar na het decreet en het
besluit van de regering tot oprichting en organisatie van het ORPAH, die beide
zijn bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 8 maart 1995, geen voldoende bewijs dat de overheid haar macht zou hebben overschreden bij de beoordeling van de hoogdringendheid. Anderzijds is het feit dat het litigieuze besluit pas
op 18 april 1996 in het Belgisch Staatsblad is bekendgemaakt niet terzake dienend, aangezien dat besluit, naar luid van artikel 12, uitwerking heeft vanaf 1 januari 1996.
Daaruit volgt dat het bestreden vonnis nergens in de motivering de beslissing
waarbij het litigieuze besluit van 14 december 1995 onwettig verklaard wordt en
de toepassing ervan om die reden geweigerd wordt, naar recht verantwoordt.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
(...)
Tweede middel
In de regel staat het aan de ministers om, onder voorbehoud van hun politieke
verantwoordelijkheid, te oordelen of de hoogdringendheid voorhanden is die hen
ontslaat van de verplichting de tekst van de ontwerpen van reglementaire besluiten te onderwerpen aan het met redenen omkleed advies van de afdeling wetgeving van de Raad van State.
Teneinde het hun bij artikel 159 van de Grondwet opgedragen toezicht op de
wettigheid uit te oefenen, zijn de rechters evenwel verplicht na te gaan of de minister, door het advies van de Raad van State niet in te winnen, zijn bevoegdheid
niet heeft overschreden of zelfs heeft afgewend door het wettelijk begrip hoogdringendheid te miskennen.
Te dezen grondt de aanhef van het besluit van de Waalse regering van 15 december 1995 tot vaststelling van de verplichte bijdragen bestemd voor het bevorderingsfonds Tuinbouw de hoogdringendheid van dat besluit op het feit dat "voor
het Waals Gewest onverwijld een specifieke regeling voor de verplichte bijdragen bestemd voor het bevorderingsfonds "tuinbouw" dient te worden ingevoerd
teneinde de promotie van de producten uit die sector en de afzet ervan te verzekeren".
Het bestreden vonnis beslist dat die motivering van het besluit van de Waalse
regering van 14 december 1995 het feit dat het advies niet werd ingewonnen van
de afdeling wetgeving van de Raad van State niet verantwoordt, op grond dat zij
"abstract en niet omstandig" is, daar zij geen melding maakt van "de welbepaalde
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en bijzondere omstandigheden waarom het advies van de afdeling wetgeving niet
kon worden ingewonnen zonder dat het doel dat met de geplande maatregelen
werd beoogd in gevaar werd gebracht", dat genoemd besluit pas is uitgevaardigd
bijna één jaar na de oprichting en de organisatie van de "Office régional" en dat
het pas op 18 april 1996 in het Belgisch Staatsblad is bekendgemaakt.
Om die redenen verantwoordt het bestreden vonnis naar recht de beslissing om
de toepassing te weigeren van het besluit van de Waalse regering van 14 december 1995.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Overige grieven
Er bestaat geen grond tot onderzoek van de overige onderdelen van het eerste
middel die niet tot ruimere cassatie kunnen leiden.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis, in zoverre het de vordering van de eiseres tot
betaling van de bijdragen voor de jaren 1992 tot 1994 afwijst.
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
Beveelt dat van het arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde vonnis.
Veroordeelt de eiseres in de helft van de kosten, houdt de kosten voor het overige aan en laat de uitspraak daaromtrent over aan de feitenrechter.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de vrederechter van het derde kanton
Charleroi.
15 februari 2007 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Batselé – Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal –
Advocaat: mr. Gérard.

Nr. 95
1° KAMER - 15 februari 2007

BESLAG — ALGEMEEN - UITVOEREND BESLAG OP ONROEREND GOED - ONROEREND DOOR
BESTEMMING

De goederen die onroerend zijn door bestemming zijn enkel vatbaar voor onroerend beslag
op het gehele erf voor de dienst waarvan zij worden bestemd 1 (1). (1) ... (Art. 1560, 1°,
Ger.W.; Art. 524, eerste lid, B.W.)
(ETAT BELGE MINISTRE DES FINANCES T. S.P.R.L. BOUCHERIE PIRON FRERES)

ARREST (vertaling)

(A.R. F.05.0105.F)
1 Zie andersluidende concl. O.M. in Pas., 2007, nr. 95.
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I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 11 december 2003 gewezen
door het Hof van Beroep te Luik.
Afdelingsvoorzitter Claude Parmentier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert een middel aan :
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1, 2, 1408, §1, 3°, 1509 en 1560, inzonderheid 1°, van het Gerechtelijk Wetboek
- de artikelen 524, 2071 en 2072 van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 20, inzonderheid eerste lid, 5°, tweede en derde lid, van de wet van 16
december 1871 tot herziening van het hypothecair stelsel;
- artikel 2, eerste lid, van de wet van 29 oktober 1919 betreffende het in pand
geven van een handelszaak, het endossement van de factuur, alsmede de aanvaarding en de keuring van de rechtstreeks voor het verbruik gedane leveringen.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest bevestigt het beroepen vonnis dat het verzet van de verweerster tegen het uitvoerend beslag op roerende goederen dat de eiser gelegd
had op de goederen van de bedrijfszetel van de verweerster, gegrond had bevonden en de opheffing van dat beslag had bevolen, en het veroordeelt de eiser in de
appelkosten van de verweerster, namelijk 449,90 euro op de volgende gronden:
"Ondanks de tegenovergestelde opvatting die door de decaan de Leval en door
professor Linsmeau werd verdedigd op grond van steekhoudende economische
argumenten, moet de beroepen beslissing worden goedgekeurd. De goederen die
onroerend worden door hun economische bestemming, kunnen enkel samen met
het erf waarvoor zij gebruikt worden, het voorwerp uitmaken van een beslag op
onroerende goederen. De tegenovergestelde oplossing 'zou elke juridische logica
tarten : de goederen die onroerend zijn door bestemming, zijn onroerend ten aanzien van allen en het komt een schuldeiser niet toe ze als roerend te beschouwen
als hij daarbij belang heeft; Artikel (592), 1°, van het Wetboek van burgerlijke
rechtspleging verbood uitdrukkelijk het roerend beslag op goederen die onroerend waren door bestemming: het verbod is niet uitdrukkelijk opnieuw opgenomen in het Gerechtelijk Wetboek (vgl. art. [591], 1°, WBR en art. 1408 Ger.W.),
maar dat doet niet ter zake: artikel 592, 1°, was eigenlijk overbodig' (Hansenne,
Les biens, nr. 68 en de verwijzingen in noot 119; in dezelfde zin, R.P.D.B.,
Aanv. VIII, La saisie immobilière, nrs. 52 en 53; van Compernolle, Les saisies examen, R.C.J.B., 1987, nr. 88, p. 495; Ledoux, Les saisies - Chronique, Dossier
nr. 15 van het J.T., nr. 224, p. 179). De bepalingen van de wet van 25 oktober
1919 betreffende het in pand geven van een handelszaak en artikel 20, tweede
lid, van de hypotheekwet doen in geen enkel opzicht afbreuk aan de bovenstaande overwegingen, in zoverre het hier bijzondere regels betreft die van de algemene norm afwijken".
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Grieven
Weliswaar konden onder de gelding van artikel 592,1°, van het Wetboek van
burgerlijke rechtspleging de goederen die onroerend waren door hun economische bestemming, enkel samen met het erf waarvoor ze gebruikt werden, het
voorwerp uitmaken van beslag op onroerend goed.
Het Gerechtelijk Wetboek dat, krachtens artikel 1, alle rechtsplegingen, met
inbegrip van de middelen van tenuitvoerlegging, regelt en waarvan artikel 2 bepaalt dat "de in dit wetboek gestelde regels van toepassing zijn op alle rechtsplegingen, behoudens wanneer deze geregeld worden door niet uitdrukkelijk opgeheven wetsbepalingen of door rechtsbeginselen, waarvan de toepassing niet verenigbaar is met de toepassing van de bepalingen van dit wetboek", heeft echter de
in artikel 592, 1°, van het Wetboek van burgerlijke rechtspleging vervatte regel
opgeheven.
Overigens en vooral bepaalt artikel 1560, 1°, van het Gerechtelijk Wetboek
volgens hetwelk "de schuldeiser de uitwinning kan vervolgen van de onroerende
goederen en van hun als onroerend goed beschouwd toebehoren die eigendom
zijn van de schuldenaar", dat, hoewel de goederen die onroerend zijn door bestemming, samen met het erf waaraan zij verbonden zijn, vatbaar zijn voor onroerend beslag, zij ook het voorwerp kunnen uitmaken van roerend beslag, wat
geen enkele bepaling van het Gerechtelijk Wetboek noch enige andere wet, en
artikel 524 van het Burgerlijk Wetboek in het bijzonder, verbiedt.
Terwijl artikel 1408, §1, 3°, bepaalt dat "behalve op zaken, niet vatbaar voor
beslag verklaard door bijzondere wetten, ook geen beslag mag worden gelegd
(...): 3°.op de goederen die de beslagene volstrekt nodig heeft voor zijn beroep,
tot een waarde van [2.500 euro] op het tijdstip van het beslag en naar keuze van
de beslagene", en ofschoon artikel 524, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek
bepaalt dat "voorwerpen die de eigenaar van een erf voor de dienst en de exploitatie van het erf daarop geplaatst heeft, onroerend zijn door bestemming", preciseert artikel 1509 van het Gerechtelijk Wetboek voor het overige dat "indien beslag wordt gelegd op dieren, gereedschappen, werktuigen en machines die voor
de landbouw, een nijverheids- of handelsonderneming dienen, de beslagrechter,
op verzoek van de beslaglegger, een zaakvoerder kan aanstellen voor het
bedrijf". Die bepaling staat in hoofdstuk II van titel III van het vijfde deel van het
Gerechtelijk Wetboek met als titel "uitvoerend beslag op roerend goed". Uit het
geheel van die bepalingen volgt noodzakelijkerwijs dat, zelfs als de eigenaar van
een lichamelijk roerend goed dit bestemd heeft voor de dienst van het onroerend
erf dat hij eveneens bezit, dat lichamelijk roerend goed vatbaar is voor uitvoerend beslag op roerend goed, dat geen verband houdt met en los staat van het beslag op het erf, ongeacht of dit gebeurt op initiatief van de verkoper van de zaak
(voor de totale prijs), dan wel op initiatief van iedere andere schuldeiser; alleen
de bij artikel 1408, §1, 3°, opgelegde beperking, die geen verband houdt met de
aard van het in beslag genomen voorwerp, is in dat geval van toepassing.
Bovendien en in strijd met wat het bestreden arrest impliceert vallen de roerende zaken die hun eigenaar bestemd heeft voor de dienst van het erf, ook al worden zij als onroerend door bestemming beschouwd, niet buiten de regeling die
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geldt voor de goederen die roerend van aard zijn, en zijn ze derhalve vatbaar
voor beslag op roerend goed; evenmin vallen ze buiten de toepassing van artikel
2, eerste lid, van de wet van 25 oktober 1919 betreffende het in pand geven van
een handelszaak en het endossement van de factuur op grond waarvan het mobilair en het gereedschap dat voor de dienst van het erf wordt aangewend, in pand
kan worden gegeven, ook al zijn zij, met toepassing van voormeld artikel 524
van het Burgerlijk Wetboek, voor die dienst bestemd en worden zij derhalve als
onroerend door bestemming beschouwd. Wat dat betreft doet het niet ter zake of
het hier gaat over de inpandgeving van een handelszaak. Afgezien van enkele
bijzondere regels immers is dit onderworpen aan het beginsel dat is neergelegd
in de artikelen 2071 en 2072 van het Burgerlijk Wetboek, volgens welke de inpandgeving, ook al geschiedt ze zonder verlies van bezit, enkel kan slaan op een
roerende zaak. In dezelfde zin voert artikel 20, eerste lid, 5°, tweede en derde lid,
van de hypotheekwet van 16 december 1851 een bijzonder voorrecht op roerende
zaken in ten voordele van de verkoper van roerende goederen, met de precisering
dat dit voorrecht ophoudt te gelden "wanneer die roerende goederen onroerend
zijn geworden door bestemming of incorporatie, behalve indien het machines,
toestellen, gereedschappen en ander bedrijfsuitrustingsmaterieel betreft, gebruikt
in nijverheids-, handels- en ambachtsondernemingen". Volgens die bepaling
dient dus, wat betreft de roerende goederen die beroepsmatig voor een erf worden gebruikt, tussen de onroerende goederen die onroerend geworden zijn door
bestemming, een onderscheid te worden gemaakt naargelang van het doel waartoe zij worden aangewend: die welke voor de nijverheid, een handels- of ambachtsonderneming dienen, blijven onderworpen aan artikel 20, 5°, dat een bijzonder voorrecht op roerende goederen invoert.
Daaruit volgt dat het arrest op de in het middel vermelde gronden niet zonder
alle in het middel aangegeven bepalingen, en inzonderheid artikel 1560, 1°, van
het Gerechtelijk Wetboek te schenden, heeft kunnen beslissen dat het uitvoerend
beslag op roerende goederen, dat de eiser gelegd had op goederen, die roerend
van nature waren, maar door de verweerster voor de dienst van haar erf waren
bestemd, niet rechtsgeldig was en moest worden vernietigd, omdat zij onroerend
waren door bestemming terwijl zij, in weerwil van die bestemming, toch het
voorwerp kunnen uitmaken van een beslag op roerende goederen.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Krachtens artikel 1560, 1°, van het Gerechtelijk Wetboek kan de schuldeiser
door een uitvoerend beslag op onroerend goed de uitwinning vervolgen van de
onroerende goederen en van hun als onroerend goed beschouwd toebehoren die
eigendom zijn van de schuldenaar.
Artikel 524, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat de voorwerpen
die de eigenaar van een erf voor de dienst en de exploitatie van dat erf daarop geplaatst heeft, onroerend zijn door bestemming.
Uit die bepalingen volgt dat de goederen die onroerend zijn door bestemming,
enkel vatbaar zijn voor onroerend beslag op het gehele erf voor de dienst waarvan zij worden bestemd.
Het middel, dat het tegendeel aanvoert, faalt naar recht.
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Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
15 februari 2007 – 1° kamer – Voorzitter en verslaggever: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Andersluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal – Advocaat:
mr. T'Kint.

Nr. 96
1° KAMER - 15 februari 2007

1º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — SCHADE —
MATERIËLE SCHADE. ELEMENTEN EN GROOTTE - BEOORDELINGSBEVOEGDHEID
- RAMING - LATER FEIT - GEVOLG
2º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — SCHADE —
MATERIËLE SCHADE. ELEMENTEN EN GROOTTE - OMVANG - BEPALING TIJDSTIP
1º Hoewel de rechter het bedrag dat hij toekent ter vergoeding van de door een fout
veroorzaakte schade op het tijdstip van de uitspraak moet ramen, mag hij bij die raming
geen rekening houden met de latere gebeurtenissen die niets te maken hebben met de
fout en de schade en die de toestand van de benadeelde zouden hebben verbeterd of
verergerd1. (Artt. 1382 en 1383, B.W.)
2º De omvang van de schade moet worden bepaald op het ogenblik van de fout. (Artt. 1382
en 1383, B.W.)
(D. T. GEMEENTE BELOEIL)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.05.0274.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 20 januari 2005 gewezen door
het Hof van Beroep te Bergen.
Afdelingsvoorzitter Claude Parmentier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Philippe de Koster heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert twee middelen aan.
Eerste middel
Geschonden wetsbepalingen
- artikel 149 van de Grondwet;
1 Zie cass. 2 mei 2001, A.R. P.00.1703.F, nr. 247 en 30 jan. 2004, A.R. C.02.0045.F, nr. 54.
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- de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het hof van beroep heeft het volgende beslist:
"Er is reeds gezegd dat de sporen van waterinsijpeling die de gerechtsdeskundige bij het eerste deskundigenonderzoek had vastgesteld op de muur waarin de
spantpoot was ingemetseld, volgens hem reeds oud waren;
Bij zijn ondervraging door het hof [van beroep] heeft de gerechtsdeskundige
onder meer verklaard dat, 'zelfs als de brandweerlieden niet tussenbeide waren
gekomen en (de eiser) de beschadigde dakpannen had laten vervangen, het dak
toch zou ingestort zijn omdat de spantpoot het zou begeven hebben' (...);
De (verweerster) betoogt dus terecht aan het slot van haar appelconclusie dat
(de eiser) geen schade geleden heeft door het optreden van de brandweer op 7
september 1996 en dat, ook al had hij de door de gerechtsdeskundige aanbevolen
herstellingen laten uitvoeren, zijn dak hoe dan ook zou ingestort zijn, daar het
gebinte rot was;
Meer bepaald bestaat er geen oorzakelijk verband tussen de ten aanzien van
(de verweerster) aangevoerde fout en de schade die bestaat in de noodzaak om
het grootste gedeelte van de pannen aan de voorkant van het litigieuze dak te
vervangen, aangezien wegens de nalatigheid van (de eiser) betreffende de volgens de gerechtsdeskundige reeds vroeger opgetreden waterinsijpeling, het gehele gebinte en bijgevolg het gehele dak onvermijdelijk gedoemd waren om vroeg
of laat helemaal in te storten".
Grieven
Eerste onderdeel
Bij de raming van de vergoeding die moet worden toegekend voor de door een
fout veroorzaakte schade, mag geen rekening gehouden worden met latere gebeurtenissen die geen verband houden met de fout en de schade zelf en die de
toestand van de benadeelde persoon zouden hebben verbeterd of verergerd. Hoewel de rechter immers de schade moet ramen op het tijdstip waarop hij uitspraak
doet, moet de omvang van de schade worden bepaald op het ogenblik van de
fout.
Te dezen kon het feit dat de instorting van het dak van het gebouw op 20 oktober 1997 niet te wijten was aan het optreden van de brandweer op 7 september
1996, voor het hof geen voldoende reden zijn om de verweerster te ontslaan van
haar wettelijke verplichting om de door dat optreden veroorzaakte schade volledig te vergoeden en ontsloeg het derhalve het hof van beroep niet van de verplichting na te gaan of, zoals de eiser betoogde, de brandweerlui een fout hadden
begaan door de pannen weg te nemen aan de voorkant van het dak van zijn pand.
Het hof van beroep kon dus niet enkel op grond van overwegingen in verband
met het oorzakelijk verband tussen de fout en de tweede schade alle aansprakelijkheid van de verweerster voor de eerste schade uitsluiten of beslissen dat de
tweede schade die niet aan de verweerster te wijten was, de eerste "opslorpte",
zodat het niet meer diende na te gaan of die schade aan haar te wijten was.
Het hof van beroep had moeten nagaan of de brandweerlui een fout hadden be-
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gaan en het had daaruit alle gevolgen moeten trekken over de aansprakelijkheid
van de verweerster voor de eerste schade die daardoor was ontstaan.
Het hof van beroep kon met andere woorden niet wettig uit de tweede schade
(die het gevolg was van de instorting van het dak van het gebouw) afleiden dat er
geen oorzakelijk verband bestond tussen de eerste schade (die het gevolg was
van het wegnemen van de pannen aan de voorkant van het dak van het gebouw)
en het optreden van de brandweer, en op grond daarvan beslissen dat de verweerster geen enkele aansprakelijkheid droeg en ontslagen was van de verplichting
die eerste schade te vergoeden.
Door niettemin het tegendeel te beslissen schendt het hof van beroep de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek.
Tweede onderdeel
In zijn appelconclusie betoogde de eiser dat de brandweerlui een fout hadden
begaan waarvoor de verweerster aansprakelijk was, door op 7 september 1996
alle pannen aan de voorkant van het dak van zijn pand weg te nemen, ofschoon
dat niet nodig was.
Dat middel werd opgeworpen op de bladzijden 4 en 5 van de conclusie van de
eiser, die zich onder meer beriep op het "inadequate optreden" en het "onverantwoord en fout gedrag van de brandweer waarvoor (de verweerster) aansprakelijk
is".
Door niet na te gaan of de brandweerlui een fout hadden begaan door de pannen aan de voorkant van het dak van het gebouw weg te nemen, antwoordt het
hof van beroep niet op de conclusie waarin de eiser aanvoerde dat zulks wel degelijk het geval was, en schendt het artikel 149 van de Grondwet.
Uit het eerste onderdeel van het middel blijkt dat de beslissing van het hof van
beroep als zou er geen oorzakelijk verband bestaan tussen het optreden van de
brandweer op 7 september 1996 en de schade die was ontstaan door het wegnemen van de pannen aan de voorkant van het dak van het gebouw, onwettig is.
Die beslissing ontsloeg derhalve het hof van beroep niet van de verplichting
om te antwoorden op de conclusie van de eiser betreffende de door de brandweer
begane fout en de aansprakelijkheid van de verweerster.
Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de Grondwet;
- artikel 8, tweede lid, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst.
Aangevochten beslissingen
Het hof van beroep beslist het volgende:
"Vergeefs voert (de eiser) aan dat het foute optreden van de brandweer op 7
september 1996 tot gevolg had dat zijn goed niet langer verzekerbaar was, daar
het niet meer 'gesloten' was;
Na het eerste schadegeval immers zijn deskundigen tweemaal ter plaatse bijeengekomen, namelijk respectievelijk op 2 december 1996 en 3 februari 1997
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(...);
De gerechtsdeskundige heeft stalen genomen op 30 december 1996 (...);
Na die verschillende verrichtingen stond het (de eiser) volkomen vrij om herstellingen te laten uitvoeren;
Pas op 17 mei 1997 werd de verzekeringspolis verbroken (...);
(De eiser) toont bovendien niet aan dat de breuk van de spantpoot en de gevolgen ervan een risico waren dat als waterschade kon worden vergoed, aangezien
die gebeurtenissen het gevolg zijn van de nalatigheid van de potentiële verzekerde, en meer bepaald van het feit dat hij de bovengenoemde dwarsbalken niet tijdig en overeenkomstig de regels van de kunst heeft laten herstellen".
Grieven
Eerste onderdeel
Het hof van beroep acht het niet bewezen dat "de breuk van de spantpoot en de
gevolgen ervan een risico waren dat als waterschade kon worden vergoed" op de
enige grond dat "die gebeurtenissen het gevolg zijn van de nalatigheid van de potentiële verzekerde, en meer bepaald van het feit dat hij de (...) dwarsbalken niet
tijdig en overeenkomstig de regels van de kunst heeft laten herstellen".
Waterschade valt evenwel bij uitbreiding onder de brandverzekering.
Bij de brandverzekering zijn de nalatigheid van de verzekeringnemer en zelfs
in beginsel zijn grove fout geen gronden tot uitsluiting van dekking.
Artikel 8, tweede lid, van de wet van 25 juni op de landverzekeringsovereenkomst luidt immers als volgt:
"De verzekeraar dekt de schade veroorzaakt door de schuld, zelfs de grove
schuld, van de verzekeringnemer, van de verzekerde of van de begunstigde. De
verzekeraar kan zich echter van zijn verplichtingen bevrijden voor de gevallen
van grove schuld die op uitdrukkelijke en beperkende wijze in de overeenkomst
zijn bepaald".
De dekking van de verzekering vormt dus de regel en de vrijstelling de uitzondering.
Te dezen legde de eiser regelmatig zijn "Axa-brandverzekeringspolis" over,
zodat het hof van beroep had moeten nagaan - wat het derhalve te dezen kon
doen - of die polis bepaalde dat de grove fout van de verzekerde in dit geval een
uitsluitingsgrond was en, a fortiori, of het gebrek aan onderhoud als een dergelijke fout moest worden aangemerkt.
Door te beslissen dat de "nalatigheid van de verzekerde" een uitsluitingsgrond
was, zonder daarbij vast te stellen (1) dat het "feit dat hij de dwarsbalken (...) niet
tijdig en niet overeenkomstig de regels van de kunst had laten herstellen" een
grove schuld was en (ii) dat die grove schuld uitdrukkelijk als uitsluitingsgrond
in het verzekeringscontract opgenomen was, schendt het hof van beroep artikel
8, tweede lid, van de wet van 25 juni 1992.
Tweede onderdeel
In zijn appelconclusie betoogde de eiser dat de brandweerlui een fout hadden
begaan waarvoor de verweerster aansprakelijk was, door op 7 september 1996
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alle pannen aan de voorkant van het dak van zijn pand weg te nemen, ofschoon
dat niet nodig was.
Dat middel werd opgeworpen op de bladzijden 4 en 5 van de conclusie van de
eiser die zich onder meer beriep op het "inadequate optreden" en het "onverantwoord en fout gedrag van de brandweer waarvoor (de verweerster) aansprakelijk
is".
Het feit dat het de eiser "volkomen vrij stond om de herstellingen te laten uitvoeren" ontsloeg het hof van beroep niet van de verplichting na te gaan of de
brandweer fout had gehandeld en of de verweerster aansprakelijk was.
Indien het hof van beroep zou hebben aangenomen dat de brandweer een fout
had begaan door de pannen aan de voorkant van het dak van het gebouw weg te
nemen, zou het hebben vastgesteld dat, zonder die fout, het verzekeringscontract
niet verbroken was, met andere woorden dat de schade zich niet zou hebben
voorgedaan zoals ze opgetreden is.
Het hof van beroep zou daaruit de conclusie hebben getrokken dat de verweerster, althans ten dele, aansprakelijk was voor de schade.
Door niet na te gaan of de brandweer een fout had begaan door de pannen aan
de voorkant van het dak van het gebouw weg te nemen, heeft het hof van beroep
niet geantwoord op de conclusie waarin de eiser aanvoerde dat dit wel degelijk
het geval was, en schendt het artikel 149 van de Grondwet.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
Eerste onderdeel
Hoewel de rechter de schade op het tijdstip waarop hij uitspraak doet, moet ramen mag hij bij die raming geen rekening houden met de latere gebeurtenissen
die niets te maken hebben met de fout of met de schade zelf en die de toestand
van de benadeelde zouden hebben verbeterd of verergerd. Hoewel de rechter de
schade moet ramen op het tijdstip waarop hij uitspraak doet, moet de omvang
van die schade worden bepaald op het ogenblik van de fout.
Na te hebben vastgesteld dat de eiser op 7 september 1996 schade geleden
heeft doordat de pannen aan de voorkant van het dak van zijn pand door de
brandweerlui van de verweerster waren weggenomen, beslist het arrest dat die
schade geen aanleiding kan geven tot vergoeding, aangezien het gehele gebinte
en aldus het gehele dak "onvermijdelijk gedoemd waren om vroeg of laat helemaal in te storten, wat ook gebeurd is op 20 oktober 1997.
Daar het arrest aldus rekening houdt met een gebeurtenis die zich voorgedaan
heeft na de aan de brandweer verweten fout en die geen verband houdt met die
fout en de erdoor veroorzaakte schade, verantwoordt het zijn beslissing niet naar
recht.
Het onderdeel is gegrond.
Tweede middel
Eerste onderdeel
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Het bestreden arrest beslist dat de verbreking, op 17 mei 1997, van de verzekeringspolis die het gebouw van de eiser dekt, enkel aan zijn nalatigheid te wijten
is, daar hij geen herstellingen heeft laten uitvoeren na de beëindiging van de in
het kader van het deskundigenonderzoek vereiste onderzoeksopdrachten.
Daar het onderdeel gericht is tegen ten overvloede gegeven redenen van het arrest, mist het belang en is het derhalve niet ontvankelijk.
Tweede onderdeel
Het arrest wijst erop dat de waterinsijpeling die te wijten was aan het wegnemen van de dakpannen de muur niet heeft bereikt aan de achterkant van het gebouw waar de spantpoot het begeven heeft en dat deze gebeurtenis die de instorting van het gehele dak veroorzaakte, uitsluitend aan de nalatigheid van de eiser
te wijten is.
Door aldus het oorzakelijk verband tussen de aan de verweerster verweten fout
en die schade uit te sluiten, diende het arrest niet meer te antwoorden op de conclusie van de eiser betreffende het bestaan van die fout, daar die conclusie ingevolge de beslissing niet meer ter zake dienend was.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
De overige grieven
Er is geen grond tot onderzoek van het tweede onderdeel van het eerste middel
dat niet kan leiden tot ruimere cassatie.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre het uitspraak doet over de
vordering tot vergoeding van de op 20 oktober 1997 opgetreden schade.
Beveelt dat van het arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest.
Veroordeelt de eiser in de helft van de kosten, houdt de overige helft aan en
laat de uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.
15 februari 2007 – 1° kamer – Voorzitter en verslaggever: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. de Koster, advocaat-generaal met opdracht
– Advocaat: mr. Van Ommeslaghe.

Nr. 97
1° KAMER - 16 februari 2007

VERZEKERING — LANDVERZEKERING - RECHTSTREEKSE VORDERING VAN DE
BENADEELDE TEGEN DE VERZEKERAAR - VERJARING - TERMIJN - AANVANG - KENNIS DOOR DE
BENADEELDE VAN ZIJN RECHT TEGEN DE VERZEKERAAR - BEWIJSLAST
De benadeelde die bewijst dat hij pas op een later tijdstip dan de in artikel 34, §2, eerste lid
van de wet van 25 juni 1992 bepaalde termijn kennis heeft gekregen van de identiteit van
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de verzekeraar voldoet aan de hem opgelegde bewijslast dat hij kennis heeft gekregen
van zijn recht tegen de verzekeraar in de zin van het tweede lid van de voornoemde
wetsbepaling. (Artt. 34, §2, en 86, Wet Landverzekeringsovereenkomst)
(ZURICH nv e.a. T. AGF BELGIUM INSURANCE nv e.a.)

ARREST

(A.R. C.03.0572.N)

I. RECTHSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 1 april 2003 gewezen door
het Hof van Beroep te Antwerpen.
Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Pierre Cornelis heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseressen voeren in hun verzoekschrift twee middelen aan.
(...)
Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 34, §2, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest, doordat het beslist dat het rechtstreeks vorderingsrecht
van de verweersters en de echtelieden V. ten aanzien van de tweede en de derde
eiseressen niet is verjaard, op grond van de volgende motieven:
"Het rechtstreekse vorderingsrecht, zoals opgenomen in artikel 38 van de oude
verzekeringswet, is niet onderworpen aan de driejarige verjaringstermijn zoals
bepaald in artikel 32 van de oude verzekeringswet. Het vorderingsrecht van de
eigenaar ten aanzien van de verzekeraars huurderaansprakelijkheid heeft een
wettelijke en geen contractuele grondslag. De verjaringstermijn van het rechtstreekse vorderingsrecht is ondertussen verkort. De nieuwe wet van 25 juni 1992
heeft in artikel 34, §2, de verjaringstermijn van het rechtstreeks vorderingsrecht
bepaald op 5 jaar, ingaand vanaf het schadegeval. Met betrekking tot de temporele werking van verjaringstermijnen stelt het Hof van Cassatie dat in burgerlijke
zaken wanneer het betrokken recht is ontstaan voor de inwerkingtreding van de
nieuwe wet de nieuwe verjaringstermijn op de lopende verjaring van toepassing
is ten vroegste vanaf de inwerkingtreding van de nieuwe wet. Artikel 34, §2, van
de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst is op 11 september
1992 in werking getreden (artikel 1 van het koninklijk besluit van 24 augustus
1992 tot vaststelling van de datum van de inwerkingtreding van de bepalingen
van de wet van 25 juni 1992). (De verweersters en de consorten V.) doen echter
terecht opmerken dat zij niet in de mogelijkheid waren (de eiseressen) sub 2 en 3
tijdig in rechte aan te spreken. Bij brief van de raadsman van (de eiseres) sub 1
aan de NV De Schelde van 22 januari 1991 werd enkel gemeld dat hij door (de
eiseres) sub 1 en de medeverzekeraars werd geraadpleegd. (De verweersters en
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de consorten V.) wisten niet welke verzekeringsmaatschappijen als medeverzekeraars optraden. Bij tussenvonnis van 27 februari 1997 werd de overlegging van
de collectieve polis bevolen. (De verweersters en de consorten V.) kenden pas in
1997 hun rechten ten aanzien van (de eiseressen) sub 2 en 3. In toepassing van
artikel 34, §2, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst
begint de vijfjarige termijn vanaf dan te lopen."
Grieven
Ingevolge artikel 34, §2, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst verjaart de vordering die voortvloeit uit het eigen recht dat de benadeelde tegen de verzekeraar heeft krachtens artikel 86 door verloop van vijf
jaar, te rekenen vanaf het schadeverwekend feit of, indien er misdrijf is, vanaf de
dag waarop dit is gepleegd. Indien de benadeelde evenwel bewijst dat hij pas op
een later tijdstip kennis heeft gekregen van zijn recht tegen de verzekeraar, begint de termijn pas te lopen vanaf dat tijdstip. De benadeelde persoon is onwetend van zijn rechten jegens de verzekeraar wanneer zij niet was ingelicht over
het bestaan van de door de dader van het schadegeval onderschreven verzekeringsdekking.
Het arrest dat vaststelt dat bij brief van de raadsman van de eerste eiseres aan
de NV De Schelde van 22 januari 1991 werd gemeld dat hij door de eerste eiseres en de medeverzekeraars werd geraadpleegd, kon niet wettig beslissen dat de
verweersters en de consorten V. enkel in 1997 hun rechten kenden ten aanzien
van de tweede en de derde eiseressen en dat het rechtstreekse vorderingsrecht ten
aanzien van de tweede en de derde eiseressen niet is verjaard (schending van artikel 34, §2, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst).
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
(...)
Tweede middel
5. Krachtens artikel 34, §2, eerste lid, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst, onder voorbehoud van bijzondere wettelijke bepalingen, verjaart de vordering die voortvloeit uit het eigen recht dat de benadeelde
tegen de verzekeraar heeft krachtens artikel 86, door verloop van vijf jaar, te rekenen vanaf het schadeverwekkende feit of, indien er misdrijf is, vanaf de dag
waarop dit is gepleegd.
Het tweede lid preciseert dat, indien de benadeelde evenwel bewijst dat hij pas
op een later tijdstip kennis heeft gekregen van zijn recht tegen de verzekeraar, de
termijn pas begint te lopen vanaf dat tijdstip, maar hij in elk geval verstrijkt na
verloop van tien jaar, te rekenen vanaf het schadeverwekkende feit of, indien er
misdrijf is, vanaf de dag waarop dit is gepleegd.
De benadeelde heeft kennis van zijn recht tegen de verzekeraar in de zin van
de voormelde bepaling, indien hij niet enkel kennis heeft van het feit dat de aansprakelijke is verzekerd maar ook van de identiteit van de verzekeraar.
De benadeelde voldoet aan de hem in de voormelde bepaling opgelegde bewijslast wanneer hij bewijst dat hij pas op een later tijdstip kennis heeft gekregen
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van de identiteit van de verzekeraar.
6. Door te oordelen dat de verweersters terecht opmerken dat zij niet in de mogelijkheid waren de tweede en de derde eiseressen tijdig in rechte aan te spreken
omdat zij pas na de bij tussenvonnis van 27 februari 1997 bevolen overlegging
van de polis de bedoelde medeverzekeraars kenden en dat de vijfjarige termijn
pas vanaf dan is beginnen lopen, verantwoorden de appelrechters hun beslissing
naar recht.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Vordering tot bindendverklaring
7. De verwerping van het cassatieberoep ontneemt elk belang aan de vordering
tot bindendverklaring.
Dictum
Het Hof,
eenparig beslissend,
Verwerpt het cassatieberoep en de vordering tot bindendverklaring.
Veroordeelt de eiseressen in de kosten.
16 februari 2007 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Waûters, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Dirix – Gelijkluidende conclusie van de h. Cornelis, advocaat-generaal met
opdracht – Advocaten: mrs. Gérard en De Bruyn.

Nr. 98
1° KAMER - 16 februari 2007

1º VONNISSEN EN ARRESTEN — BURGERLIJKE ZAKEN — ALGEMEEN VORDERING - RECHTSGROND - ONTSTENTENIS - TOEPASSING DOOR DE RECHTER - RECHT VAN
VERDEDIGING - GEVOLG
2º RECHT VAN VERDEDIGING — BURGERLIJKE ZAKEN - VORDERING RECHTSGROND - ONTSTENTENIS - TOEPASSING DOOR DE RECHTER - GEVOLG
1º en 2º Wanneer de partijen de feiten aanvoeren waarop zij hun vordering laten steunen,
zonder daarbij enige rechtsgrond aan te geven, schendt de rechter die op die feiten een
rechtsgrond toepast zonder de partijen toe te laten daarover tegenspraak te voeren, hun
recht van verdediging niet1.
(KIBEKA nv T. R. e.a.)

ARREST

1 Zie: A. FETTWEIS, Manuel de procédure civile, Liège, Fac. de droit, 1987, 78; S. MOSSELMANS, art.
807, Ger.W., in Commentaar Gerechtelijk recht, Mechelen, Kluwer, 2002, 15; J. KIRKPATRICK, Un
principe général du droit plus fort que la loi: le respect du droit de défense en cas de décision
judiciaire fondée sur un moyen pris d'office, in "Imperat Lex - Liber Amicorum Pierre Marchal",
Brussel, Larcier, 2003, p. 289, nr. 11; J.F. VAN DROOGHENBROECK, Cassation et juridiction, Brussel,
Bruylant, 2004, p. 384, voetnoot 1089, p. 612, nr. 798 en p. 632, nr. 827.
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(A.R. C.06.0431.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 26 april 2006 gewezen door
het Hof van Beroep te Brussel.
Afdelingsvoorzitter Ernest Waûters heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Pierre Cornelis heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert in haar verzoekschrift drie middelen aan.
(...)
Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- het algemeen rechtsbeginsel houdende het recht van verdediging, zoals neergelegd o.m. in artikel 774 van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest: "Zegt dat het beroep, met inbegrip van het incidenteel beroep ontvankelijk is;
Hervormt het bestreden vonnis, en veroordeelt (de eiseres) om de houten palen
en de verhoging aangebracht op de eigendom van (de verweerders) weg te nemen, en de grondwerken nodig voor het eventueel aanleggen van een weg op
haar eigendom uit te voeren zoals aangegeven in het verslag van de deskundige,
waarna (de eiseres) zelf zal oordelen of ze de eigenlijke weg verder zal aanleggen.
(De eiseres) zal met deze werken een aanvang maken een maand na de betekening van het arrest, op verbeurte van een dwangsom van 100,00 euro per dag
vertraging, en zal de werken voltooien uiterlijk zes maanden na de aanvang ervan, op verbeurte van een dwangsom van 20,00 euro per dag.
Veroordeelt (de eiseres) tot het betalen van een schadevergoeding van 10.000
euro + 1.200 euro = 11.200 euro, meer de gerechtelijke intrest vanaf 16 juni
1997, zoals gevorderd in conclusies.
Wijst het incidenteel beroep van (de eiseres) af als ongegrond.
Veroordeelt (de eiseres) tot de kosten van beide aanleggen, in het totaal vastgesteld in haren hoofde op 944,56 euro (...) en in hoofde van (de verweerders) op
4.357,23 euro", op grond van de motieven op p. 5: "A. De rechtsverhouding tussen de partijen: De partijen maken niet duidelijk wat de aard is van de rechtsverhouding. Beide gaan ervan uit dat (de eiseres) het recht heeft om een toegangsweg op haar eigendom aan te leggen, en daarbij de nodige grondwerken uit te
voeren op de eigendommen van (de verweerders), en met minimale hoogteverschillen.
Vast staat dat er tussen partijen rechtstreeks geen overeenkomst werd gesloten.
De binding van (de verweerders) aan eerder genoemd recht van (de eiseres)
laat zich het best verklaren op grond van een beding ten voordele van derden. De
hiervoor aangehaalde bijzondere voorwaarde, opgenomen in de onderhandse
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koopovereenkomst van (de verweerders), geeft inderdaad bepaalde rechten aan
(de eiseres), ook al is die geen partij bij die overeenkomt".
Grieven
Hoewel het aan de rechter staat op de feiten die regelmatig bij hem aanhangig
zijn gemaakt, de rechtsnormen toe te passen krachtens welke hij de vordering zal
toewijzen of afwijzen, dient hij het recht van verdediging in acht te nemen.
In casu stellen de appelrechters uitdrukkelijk vast dat partijen niet duidelijk
maken wat de aard is van hun rechtsverhouding, waarna zij ambtshalve de aangehaalde bijzondere voorwaarde in de onderhandse koopovereenkomst, waarbij
de eiseres geen partij was, kwalificeren als een beding ten behoeve van derden.
Uit geen enkel stuk van de procedure, waarop het Hof regelmatig vermag acht
te slaan, blijkt dat de eiseres voorafgaandelijk aan het bestreden arrest in de gelegenheid werd gesteld om zich uit te spreken omtrent de toepassing van de rechtsregel van het beding ten behoeve van een derde, die niet door de verweerders
werd aangevoerd.
Hieruit volgt dat het bestreden arrest onwettig uitspraak deed met schending
van het recht van verdediging van de eiseres (Schending van het algemeen
rechtsbeginsel houdende het recht van verdediging).
Derde middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- het algemeen rechtsbeginsel houdende het beschikkingsbeginsel, zoals neergelegd in o.m. artikel 1138 van het Gerechtelijk Wetboek;
- artikel 1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest: "Zegt dat het beroep, met inbegrip van het incidenteel beroep ontvankelijk is.
Hervormt het bestreden vonnis, en veroordeelt (de eiseres) om de houten palen
en de verhoging aangebracht op de eigendom van (de verweerders) weg te nemen, en de grondwerken nodig voor het eventueel aanleggen van een weg op
haar eigendom uit te voeren zoals aangegeven in het verslag van de deskundige,
waarna (de eiseres) zelf zal oordelen of ze de eigenlijke weg verder zal aanleggen.
(De eiseres) zal met deze werken een aanvang maken een maand na de betekening van het arrest, op verbeurte van een dwangsom van 100,00 euro per dag
vertraging, en zal de werken voltooien uiterlijk zes maanden na de aanvang ervan, op verbeurte van een dwangsom van 20,00 euro per dag.
Veroordeelt (de eiseres) tot het betalen van een schadevergoeding van 10.000
euro + 1.200 euro = 11.200 euro, meer de gerechtelijke intrest vanaf 16 juni
1997, zoals gevorderd in conclusies.
Wijst het incidenteel beroep van (de eiseres) af als ongegrond.
Veroordeelt (de eiseres) tot de kosten van beide aanleggen, in het totaal vastgesteld in haren hoofde op 944,56 euro (...) en in hoofde van (de verweerders) op
4.357,23 euro (...)", op grond van de motieven op p. 9: "2. Vergoeding van de
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schade van (de verweerders).
a. Meerkost voor bouwen en vertraging van de bouwplannen.
Deskundige Mevrouw Boeckx stelt dat door de aanwezigheid van de hoge
keerdam, (de verweerders) niet kunnen bouwen zoals gepland, d.w.z. dat er eigenlijk een extra verdieping nodig is, of minstens een verhoogde kruipkelder.
Bovendien stellen (de verweerders) dat ze een afwijking van de verkavelingsvoorschriften moeten verkrijgen om zo te bouwen, en dat hun bouwplannen vertraging hebben opgelopen door de fout van (de eiseres).
Zelfs al zou (de eiseres) van meet af aan de weg hebben aangelegd conform de
bijzondere voorwaarde, dan nog zouden (de verweerders) geconfronteerd zijn
met een aanzienlijk hoogteverschil aan de perceelsgrens. Zelfs in de voor hen
meest gunstige hypothese, nl. dat de weg zo laag mogelijk zou zijn aangelegd,
dan nog zou de keerwand slechts drie meter verder van de eigendomsgrens verwijderd zijn. (De verweerders) bewijzen niet dat die drie meter zo'n verschil maken dat zij dan wel een normale verdieping en terras zouden hebben kunnen aanleggen op het niveau van het maaiveld.
Zij leggen ook geen enkel bewijs voor, dat zij pogingen hebben ondernomen
om te bouwen met een extra verdieping, of dat hun bouwplannen vertraging hebben opgelopen.
Zij leggen weliswaar een plan voor, opgesteld door architect V.I., niet gedateerd en niet door hen ondertekend, maar het blijkt niet dat een vergunning werd
aangevraagd, laat staan verleend of geweigerd, voor dit plan.
Wel is het zo dat (de verweerders) visuele en esthetische schade hebben geleden, schade die billijkheidshalve op 10.000,00 euro wordt geraamd".
Grieven
De rechter kan geen uitspraak doen over niet gevorderde zaken krachtens artikel 1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek, noch meer dan het gevraagde toekennen krachtens het beschikkingsbeginsel.
In graad van beroep hebben de verweerders op geen enkel ogenblik betoogd,
noch schadevergoeding gevorderd, voor visuele of esthetische schade die zij zouden geleden hebben.
In hun definitieve synthesebesluiten vorderden de verweerders enkel schadevergoeding wegens "Opstellen bouwplannen" (p. 26), "Meerkost woning met
kruipkelder" (p. 27 e.v.); "Schade wegens vertraging bouwplannen" (p. 28 e.v.)
en "Schade gevelde bomen" (p. 29 e.v.), welke posten allen door de appelrechters werden afgewezen.
Hieruit volgt dat het bestreden arrest de eiseres onwettig veroordeelt tot het betalen van 10.000,00 euro schadevergoeding wegens visuele en esthetische schade, meer de gerechtelijke intrest vanaf 16 juni 1997, welke schadeposten niet
door de verweerders werden gevorderd (Schending van artikel 1138, 2°, van het
Gerechtelijk Wetboek), maar ambtshalve door de appelrechters werden weerhouden in de plaats van de door de verweerders gevorderde en afgewezen posten
(Schending van het beschikkingsbeginsel).
III. BESLISSING VAN HET HOF
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Beoordeling
(...)
Tweede middel
2. Wanneer de partijen de feiten aanvoeren waarop zij hun vordering laten
steunen, zonder daarbij enige rechtsgrond aan te geven, schendt de rechter die op
die feiten een rechtsgrond toepast zonder de partijen toe te laten daarover tegenspraak te voeren, hun recht van verdediging niet.
3. Het arrest stelt vast, zonder dienaangaande te worden bekritiseerd, dat de
partijen niet duidelijk maken wat de aard is van de rechtsverhouding.
Het oordeelt vervolgens, zonder de partijen uit te nodigen daarover tegenspraak te voeren, dat "de binding van (de verweerders) aan het recht van (de eiseres) zich het best (laat) verklaren op grond van een beding ten voordele van derden".
4. Het arrest schendt met die redenen het recht van verdediging van de eiseres
niet.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Derde middel
5. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan blijkt dat de verweerders geen vergoeding hebben gevorderd voor visuele en esthetische schade.
6. Het arrest veroordeelt de eiseres tot betaling aan de verweerders van een
schadevergoeding van 11.200,00 euro, verhoogd met de gerechtelijke interest sedert 16 juni 1997, waarin een bedrag van 10.000,00 euro voor de visuele en esthetische schade.
7. Door aldus vergoeding toe te kennen voor schade waarvoor de verweerders
geen vergoeding hebben gevorderd, schendt het arrest artikel 1138, 2°, van het
Gerechtelijk Wetboek.
Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
eenparig beslissend,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het de eiseres veroordeelt tot betaling
van 10.000,00 euro begrepen in het bedrag van 11.200,00 euro, verhoogd met de
gerechtelijke interest en uitspraak doet over de kosten.
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest.
Veroordeelt de eiseres tot twee derden van de kosten.
Houdt de overige kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Antwerpen.
16 februari 2007 – 1° kamer – Voorzitter en verslaggever: de h. Waûters, afdelings-
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voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Cornelis, advocaat-generaal met opdracht
– Advocaten: mrs. Wouters en Geinger.

Nr. 99
1° KAMER - 16 februari 2007

BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE - ADMINISTRATIEVE SANCTIES MET
REPRESSIEF KARAKTER - WETTELIJKHEID VAN DE SANCTIE - EVENREDIGHEID MET DE INBREUK TOETSINGSRECHT VAN RECHTER
De rechter aan wie gevraagd wordt de sanctie opgelegd op grond van artikel 70 van het
B.T.W.-Wetboek te toetsen, mag de wettelijkheid van die sanctie onderzoeken en mag in
het bijzonder nagaan of die sanctie verzoenbaar is met de dwingende eisen van
internationale verdragen en van het interne recht, met inbegrip van de algemene
rechtsbeginselen; dit toetsingsrecht moet in het bijzonder toelaten na te gaan of de straf
niet onevenredig is met de inbreuk, zodat hij mag onderzoeken of het bestuur naar
redelijkheid kon overgaan tot het opleggen van een administratieve geldboete van
zodanige omvang; de rechter mag hierbij inzonderheid acht slaan op de zwaarte van de
inbreuk, de hoogte van reeds opgelegde sancties en de wijze waarop in gelijkaardige
zaken werd geoordeeld, maar moet hierbij in acht nemen in welke mate het bestuur zelf
gebonden was in verband met de sanctie; hieruit volgt dat de rechter, die in feite en in
rechte alle pertinente omstandigheden moet kunnen beoordelen, en al wat onder de
beoordeling van het bestuur valt moet kunnen controleren, hieruit niet de bevoegdheid
put om een sanctie louter op grond van opportuniteit en tegen wettelijke regels in te
verminderen of kwijt te schelden1. (Artt. 70, §1 en 84, W.B.T.W.; Art. 1, laatste lid, K.B. nr.
41 van 30 jan. 1987 tot vaststelling van het bedrag van de proportionele fiscale
geldboeten op het stuk van de B.T.W.)
(COMPAGNIE BELGE DE MANUTENTION nv e.a. T. BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FINANCIEN)

ARREST

(A.R. C.04.0390.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 6 april 2004 gewezen door
het Hof van Beroep te Gent.
Raadsheer Eric Stassijns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseressen voeren in hun verzoekschrift twee middelen aan.
Eerste middel
(...)
Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
1 Zie Cass. 21 jan. 2005, A.R. C.02.0572.N, nr. 43, met concl. O.M. en Cass. 16 feb. 2007, A.R.
F.05.0015.N, www.cass.be; Cass. 16 feb. 2007, A.R. F.06.0032.N, www.cass.be.
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- artikel 6, in het bijzonder §1, van het op 4 november 1950 te Rome ondertekende en bij wet van 13 mei 1955 goedgekeurde Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden;
- artikel 14, in het bijzonder §1, van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, opgemaakt te New York op 19 december 1966 en
goedgekeurd bij wet van 15 mei 1981;
- de artikelen 10, 11 en 172 van de gecoördineerde Grondwet;
- artikel 70, §1 en §1bis, van het B.T.W.-Wetboek;
- artikel 84, in het bijzonder lid 2 (zoals vóór als na zijn wijziging door de wet
van 15 maart 1999), van het B.T.W.-Wetboek;
- artikel 9 van het Regentsbesluit nr. 78 van 18 maart 1831 (organiek besluit
van het bestuur van 's lands middelen).
Aangevochten beslissingen
Wat de administratieve boeten betreft, beslist het bestreden arrest dat "(...) een
boete van 200 pct. zijnde tweemaal de ontdoken rechten een strafsanctie (is) in
de zin van de artikelen 6 EVRM en 14 IVBPR.
Het hof is derhalve gerechtigd de wettelijkheid van die sanctie te onderzoeken
en mag in het bijzonder nagaan of die sanctie verzoenbaar is met de dwingende
eisen van internationale verdragen en van het interne recht, met inbegrip van de
algemene rechtsbeginselen. Dit toetsingsrecht moet in het bijzonder toelaten na
te gaan of de straf niet onevenredig is met de inbreuk, zodat het hof moet onderzoeken of het bestuur naar redelijkheid kon overgaan tot het opleggen van een
administratieve boete van zodanige omvang. Hierbij mag de rechter acht slaan
op de zwaarte van de inbreuk, de hoogte van de reeds opgelegde sancties en de
wijze waarop in gelijkaardige gevallen werd geoordeeld"
maar dat "dit toetsingsrecht houdt evenwel niet in dat de rechter om loutere redenen van opportuniteit en tegen wettelijke regels in, boeten kan kwijtschelden
of verminderen (Cass, 24 januari 2002, roln. 00.0234 en 00.0307, www.cass.be)"
zodat "rekening houdend met alle voorhanden zijnde gegevens dienen voor het
overige de opgelegde boeten, zoals proportioneel verminderd, te worden behouden daar deze in evenredigheid zijn met de gepleegde inbreuken".
Grieven
De rechter aan wie gevraagd wordt een administratieve sanctie te toetsen, die
een repressief karakter heeft in de zin van artikel 6 EVRM en 14 IVBPR, mag de
wettelijkheid van die sanctie onderzoeken en mag, in het bijzonder, nagaan of
die sanctie verzoenbaar is met de dwingende eisen van internationale verdragen
en van het interne recht, met inbegrip van de algemene rechtsbeginselen.
Dit toetsingsrecht moet in het bijzonder aan de rechter toelaten na te gaan of
de straf niet onevenredig is met de inbreuk, zodat het aan de rechter staat te onderzoeken of het bestuur naar redelijkheid kon overgaan tot het opleggen van een
administratieve geldboete van zodanige omvang.
Dit toetsingsrecht houdt ook in dat de rechter om redenen van opportuniteit
boeten kan kwijtschelden of verminderen. Inderdaad, om te voldoen aan de ver-
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eisten van artikel 6 EVRM en 14 IVBPR, moet de gerechtelijke controle met
volle rechtsmacht uitgeoefend kunnen worden op de toegepaste sanctie, wat betekent dat het rechterlijk orgaan de beslissing op alle punten in rechte en in feite
moet kunnen hervormen en dat de rechter de bevoegdheid moet hebben de opportuniteit van de opgelegde sanctie te beoordelen of om een gehele of gedeeltelijke vermindering toe te staan.
Het is des te meer het geval dat de administratie de mogelijkheid heeft de omvang van de sanctie, qua opportuniteit en billijkheid, te moduleren, minstens
door tussenkomst van de minister van Financiën in de uitoefening van de machten verleend door artikel 9 van het Regentsbesluit van 18 maart 1831 of artikel
84, lid 2, van het B.T.W.-Wetboek, en dat niets van wat onder de beoordeling
van de administratie valt aan de controle van de rechter mag ontsnappen.
Daaruit volgt dat het bestreden arrest, dat vaststelt dat de boeten opgelegd aan
de eisers een repressief karakter hebben en beslist dat de toetsingsrecht van de
administratieve geldboeten niet inhoudt dat de rechter om loutere redenen van
opportuniteit en tegen wettelijke regels in, boeten kan kwijtschelden of verminderen:
- artikel 6, in het bijzonder §1, van het op 4 november 1950 te Rome ondertekende en bij wet van 13 mei 1955 goedgekeurde Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, artikel 14, in het
bijzonder §1, van het internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke
rechten, opgemaakt te New York op 19 december 1966 en goedgekeurd bij wet
van 15 mei 1981 alsmede artikel 70, §1 en 1bis, van het B.T.W.-Wetboek
schendt, nu beide bepalingen vereisen dat de rechter een controle met volle
rechtsmacht op boeten met een repressief karakter - zoals deze opgelegd door artikel 70, §1 en 1bis, van het B.T.W.-Wetboek - moet uitoefenen, welke controle
betekent dat de rechter bevoegd is om, naast de opportuniteit van het opleggen
van de sanctie te beoordelen, ook deze sanctie geheel of gedeeltelijk te verminderen;
- de artikelen 10, 11 en 172 van de gecoördineerde Grondwet, alsmede artikelen 84, lid 2, van het B.T.W.-Wetboek en 9 van het Regentsbesluit nr. 78 van 18
maart 1831 schendt, in de mate dat uit deze bepalingen blijkt dat de administratie
de mogelijkheid heeft de omvang van de sanctie te moduleren en dat niets van
wat onder de beoordeling van de administratie valt aan de controle van de rechter
mag ontsnappen.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
(...)
Tweede middel
2. Het middel voert schending aan van artikel 9 van het Organiek Besluit van
18 maart 1831 en van artikel 84, tweede lid, van het BTW-Wetboek.
De genoemde bepalingen die verband houden met het genaderecht van de uitvoerende macht, zijn vreemd aan de opgeworpen grieven over de toetsingsbe-
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voegdheid van de rechter waarover de appelrechters uitspraak hebben gedaan.
3. Het middel gaat voor het overige ervan uit dat de rechter in alle omstandigheden de bevoegdheid moet hebben de opportuniteit van een opgelegde sanctie
van repressieve aard te beoordelen of om een gehele of gedeeltelijke vermindering van de sanctie toe te staan.
4. De rechter aan wie gevraagd wordt de sanctie opgelegd op grond van artikel
70 van het BTW-Wetboek te toetsen, mag de wettelijkheid van die sanctie onderzoeken en mag in het bijzonder nagaan of die sanctie verzoenbaar is met de
dwingende eisen van internationale verdragen en van het interne recht, met inbegrip van de algemene rechtsbeginselen.
Dit toetsingsrecht moet in het bijzonder aan de rechter toelaten na te gaan of
de straf niet onevenredig is met de inbreuk, zodat hij mag onderzoeken of het bestuur naar redelijkheid kon overgaan tot het opleggen van een administratieve
geldboete van zodanige omvang.
De rechter mag hierbij inzonderheid acht slaan op de zwaarte van de inbreuk,
de hoogte van reeds opgelegde sancties en de wijze waarop in gelijkaardige zaken werd geoordeeld, maar moet hierbij in acht nemen in welke mate het bestuur
zelf gebonden was in verband met de sanctie.
5. Hieruit volgt dat de rechter, die in feite en in rechte alle pertinente omstandigheden moet kunnen onderzoeken om de rechtmatigheid van de straf te beoordelen, en al wat onder de beoordeling van het bestuur valt moet kunnen controleren, hieruit niet de bevoegdheid put om een sanctie louter op grond van opportuniteit en tegen wettelijke regels in te verminderen of kwijt te schelden.
Het middel faalt naar recht.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseressen in de kosten.
16 februari 2007 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever: de h. Stassijns – Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal – Advocaat: mr. Wouters.

Nr. 100
1° KAMER - 16 februari 2007

BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE - ADMINISTRATIEVE SANCTIES MET
REPRESSIEF KARAKTER - WETTELIJKHEID VAN DE SANCTIE - EVENREDIGHEID MET DE INBREUK TOETSINGSRECHT VAN RECHTER
De rechter aan wie gevraagd wordt een administratieve sanctie te toetsen die een
repressief karakter heeft in de zin van artikel 6 E.V.R.M., mag de wettelijkheid van die
sanctie onderzoeken en mag in het bijzonder nagaan of die sanctie verzoenbaar is met
de dwingende eisen van internationale verdragen en van het interne recht, met inbegrip
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van de algemene rechtsbeginselen; dit toetsingsrecht moet in het bijzonder aan de
rechter toelaten na te gaan of de straf niet onevenredig is met de inbreuk, zodat de
rechter mag onderzoeken of het bestuur naar redelijkheid kon overgaan tot het opleggen
van een administratieve geldboete van zodanige omvang; de rechter mag hierbij in het
bijzonder acht slaan op de zwaarte van de inbreuk, de hoogte van reeds opgelegde
sancties en de wijze waarop in gelijkaardige zaken werd geoordeeld, maar moet hierbij in
acht nemen in welke mate het bestuur zelf gebonden was in verband met de sanctie; dit
toetsingsrecht houdt niet in dat de rechter op grond van een subjectieve appreciatie van
wat hij redelijk acht, om loutere redenen van opportuniteit en tegen wettelijke regels in,
boeten kan kwijtschelden of verminderen1. (Artt. 70, §1 en 84, W.B.T.W.; Art. 1, laatste
lid, K.B. nr. 41 van 30 jan. 1987 tot vaststelling van het bedrag van de proportionele
fiscale geldboeten op het stuk van de B.T.W.)
(BELGISCHE STAAT MINISTER VAN FINANCIEN T. K.)

ARREST

(A.R. F.05.0015.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 22 juni 2004 gewezen door
het Hof van Beroep te Gent.
Voorzitter Ivan Verougstraete heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 70, §1, 72 en 84 van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde (B.T.W.-Wetboek), het artikel 70, §1, zoals aangevuld bij de
wet van 28 december 1992, en het artikel 84, inzonderheid het derde lid zoals ingevoegd bij de wet van 4 augustus 1986;
- artikel 1, inzonderheid het laatste lid, in de tekst voor en na de wijziging bij
koninklijk besluit van 21 oktober 1993, van toepassing met ingang van 1 november 1993, naargelang de tekst voor en na deze datum op de opgelegde boete toepasselijk is, van het koninklijk besluit nr. 41 van 30 januari 1987 tot vaststelling
van het bedrag van de proportionele fiscale geldboeten op het stuk van de belasting over de toegevoegde waarde;
- voor zoveel als nodig de tabel A in de bij dit koninklijk besluit nr. 41 aangehechte bijlage.
Aangevochten beslissingen
Het arrest, statuerend op het incidenteel beroep van de eiser wat de opgelegde
en door de eerste rechter verminderde boete betreft,
"Verklaart dit incidenteel beroep gedeeltelijk gegrond
Verklaart deels gegrond het verzet van (de verweerder) tegen het dwangbevel
(RCIV nr. 297.0130.29996-dwangb. nr. 147/97) uitgevaardigd door G.D.C. , ont1 Zie Cass. 21 jan. 2005, A.R. C.02.0572.N, nr. 43, met concl. O.M.; Cass. 16 feb. 2007, A.R.
C.04.0390.N, www.cass.be; Cass. 16 feb. 2007, A.R. F.06.0032.N, www.cass.be.
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vanger van het tweede BTW-ontvangkantoor te Gent, op 10.3.1997, geviseerd en
uitvoerbaar verklaard op 12.3.1997 door A. Temmerman, hoofdcontroleur a.i.
van de BTW-controle te Zelzate, daartoe gemachtigd door de gewestelijke directeur van de administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, registratie en domeinen te Gent.
Vernietigt dit dwangbevel in de mate waarin het voor de geldboete een hoger
bedrag vaststelt dan 47.082 BEF (thans 1167,13 euro).
Beveelt de terugbetaling van het eventueel teveel geïnde meer de gerechtelijke
verwijlintresten aan de wettelijke intrestvoet vanaf de datum van betaling zo
deze volgt op de aanmaning bij het gerechtsdeurwaardersexploot van 1.4.1997,
zoniet vanaf deze aanmaning",
en verwijst de eiser in de helft van de kosten, op grond van de volgende motivatie:
"De boete aan (de verweerder) opgelegd in toepassing van artikel 70, §1,
BTW-Wetboek is een strafsanctie in de zin van artikel 6 EVRM (Verdrag van
1.11.1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, ondertekend te Rome, goedgekeurd bij wet van 13.5.1955). Ter eerbiediging van artikel 6 EVRM dient het hof bevoegd geacht te worden het opleggen
van dergelijke boete te controleren met volle rechtsmacht, en de beslissing daaromtrent op alle punten, zo in feite als in rechte, te hervormen ...
Te dezen moet worden vastgesteld dat een boete van 200 pct. onevenredig is
met de door (de verweerder) begane inbreuken, en dient te worden herleid tot redelijke proporties. ln dit verband dient er op gewezen dat (de verweerder) zich
toch bewust schuldig gemaakt heeft aan fraudepraktijken, dit over een periode
van vier jaar. Het bedrag van de ontdoken BTW bedraagt 94.163 BEF (thans
2.334,24 euro). Een boete van 47.082 BEF (thans 1.167,13 euro), hetzij 50 pct.
van de ontdoken rechten is in redelijkheid gerechtvaardigd".
Grieven
In artikel 70, §1, van het BTW-Wetboek wordt voorgeschreven: "Voor iedere
overtreding van de verplichting de belasting te voldoen wordt een geldboete opgelegd gelijk aan het dubbele van de ontdoken of niet tijdig betaalde belasting".
In artikel 84 van hetzelfde wetboek wordt voorzien in een schaal van proportionele fiscale boeten, waarvan de trappen door de Koning zijn vastgesteld. Tot
uitvoering daarvan wordt in het koninklijk besluit nr. 41 van 30 januari 1987 en
in de daaraan gehechte bijlage een schaal met verminderde boeten vastgelegd. In
het laatste lid van artikel 1 van dit koninklijk besluit wordt evenwel voorgeschreven dat deze tabellen niet van toepassing zijn ten aanzien van overtredingen begaan met het oogmerk de belasting te ontduiken of de ontduiking ervan mogelijk
te maken.
De administratie heeft tot opdracht deze voorschriften toe te passen.
Deze toepassing gebeurt onder toezicht van de rechterlijke macht. De rechter
aan wie dit geschil wordt voorgelegd mag de wettelijkheid van de toegepaste
sanctie onderzoeken, en nagaan of die sanctie verzoenbaar is met de algemene
beginselen van het recht, en met de dwingende eisen van internationale verdra-
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gen.
Dit toetsingsrecht moet in het bijzonder aan de rechter toelaten om na te gaan
of de straf niet onevenredig is met de inbreuk, zodat het aan de rechter staat te
onderzoeken of de administratie naar redelijkheid kan overgaan tot het opleggen
van een administratieve geldboete van zodanige omvang.
Dit toetsingsrecht houdt echter niet in dat de rechter om loutere redenen van
opportuniteit of op grond van zijn subjectieve appreciatie, tegen de wettelijke
voorschriften in, boeten kan kwijtschelden of verminderen. De controle van de
evenredigheid maakt deel uit van de wettigheidscontrole, en mag niet gelijkgesteld worden met een subjectieve appreciatie van eventuele verzachtende omstandigheden.
In het arrest wordt uitdrukkelijk vastgesteld dat verweerder "zich bewust
schuldig gemaakt heeft aan fraudepraktijken, dit over een periode van vier jaar".
Ingevolge het voorschrift artikel 1, laatste lid, van het koninklijk besluit nr. 41
van 20 januari 1987, was de toepassing van een verminderde boete in casu derhalve uitgesloten.
Nochtans wordt door het arrest de opgelegde boete herleid tot 50 pct. van de
ontdoken rechten, op de enige motivatie dat "een boete van 200 pct. onevenredig
is met de door (de verweerder) begane inbreuken" terwijl "50 pct. van de ontdoken rechten in redelijkheid (is) gerechtvaardigd".
In het arrest wordt geen enkel feit aangevoerd waarop dit argument van redelijkheid gesteund is. Deze uitspraak is aldus enkel gesteund op de subjectieve appreciatie van de appelrechters, hetgeen het afwijken van een formeel wettelijk
voorschrift niet kan verantwoorden.
Besluit
De door het arrest besliste vermindering van de opgelegde boete is bijgevolg
onverenigbaar met de voormelde voorschriften, zodat het arrest deze voorschriften schendt (schending van al de in de aanhef van het middel vermelde wetsbepalingen).
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1. Krachtens artikel 70, §1, van het BTW-Wetboek, wordt voor iedere overtreding van de verplichting de belasting te voldoen, een geldboete opgelegd gelijk
aan het dubbele van de ontdoken of niet-tijdig betaalde belasting.
Krachtens artikel 84 van dat wetboek, wordt binnen de door de wet gestelde
grenzen, het bedrag van de proportionele fiscale boeten bepaald volgens een
schaal waarvan de trappen door de Koning worden vastgesteld.
Krachtens artikel 1, laatste lid, van het koninklijk besluit nr. 41 van 30 januari
1987 tot vaststelling van het bedrag van de proportionele fiscale geldboeten, zijn
de schalen voor vermindering van de proportionele fiscale geldboete niet van
toepassing ten aanzien van de overtredingen begaan met het oogmerk de belasting te ontduiken of de ontduiking ervan mogelijk te maken.
2. De rechter aan wie gevraagd wordt een administratieve sanctie te toetsen die
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een repressief karakter heeft in de zin van artikel 6 EVRM, mag de wettigheid
van die sanctie onderzoeken en mag in het bijzonder nagaan of die sanctie verzoenbaar is met de dwingende eisen van internationale verdragen en van het interne recht, met inbegrip van de algemene rechtsbeginselen.
Dit toetsingsrecht moet in het bijzonder aan de rechter toelaten na te gaan of
de straf niet onevenredig is met de inbreuk, zodat de rechter mag onderzoeken of
het bestuur naar redelijkheid kon overgaan tot het opleggen van een administratieve geldboete van zodanige omvang.
De rechter mag hierbij in het bijzonder acht slaan op de zwaarte van de inbreuk, de hoogte van reeds opgelegde sancties en de wijze waarop in gelijkaardige zaken werd geoordeeld, maar moet hierbij in acht nemen in welke mate het
bestuur zelf gebonden was in verband met de sanctie.
Dit toetsingsrecht houdt niet in dat de rechter op grond van een subjectieve appreciatie van wat hij redelijk acht, om loutere redenen van opportuniteit en tegen
wettelijke regels in, boeten kan kwijtschelden of verminderen.
3. De appelrechter oordeelt dat de boete van 200 pct. "onevenredig is met de
door (de verweerder) begane inbreuken en dient herleid tot redelijke proporties"
en stelt vervolgens vast dat "(de verweerder) zich toch bewust schuldig heeft gemaakt aan fraudepraktijken, dit over een periode van vier jaar". Hij oordeelt op
grond van die gegevens "dat een boete van 47.082 BEF (thans 1.167,13 euro),
hetzij 50 pct. van de ontdoken rechten in redelijkheid gerechtvaardigd is".
Uit die gegevens kon de appelrechter niet afleiden dat de opgelegde boete onevenredig was en moest verminderd worden tot 50 pct. van de ontdoken rechten.
4. Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Zonder acht te slaan op de memorie van antwoord waarvan geen bewijs van
voorafgaande betekening wordt bijgebracht,
Vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het uitspraak doet over de geldboete
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 Brussel.
16 februari 2007 – 1° kamer – Voorzitter en verslaggever: de h. Verougstraete, voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal – Advocaat: mr. Claeys
Boúúaert.
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1° KAMER - 16 februari 2007

1º INKOMSTENBELASTINGEN — AANSLAGPROCEDURE — BEZWAAR BEZWAARTERMIJN - MISKENNING VAN EEN BEGINSEL VAN BEHOORLIJK BESTUUR - GEVOLG
2º RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE) - BEGINSEL VAN BEHOORLIJK BESTUUR BELASTINGZAKEN - BEZWAARTERMIJN INZAKE INKOMSTENBELASTINGEN - MISKENNING VAN EEN
BEGINSEL VAN BEHOORLIJK BESTUUR - GEVOLG
1º en 2º De bij art. 371 W.I.B. (1992) bepaalde bezwaartermijn is een vervaltermijn, welke
behoudens overmacht niet kan worden verlengd; hieruit volgt dat een eventuele
miskenning van de beginselen van behoorlijk bestuur door de administratie, die voor de
belastingplichtige niet heeft geleid tot een overmachtsituatie, niet tot gevolg heeft dat een
laattijdig bezwaarschrift ontvankelijk dient verklaard te worden1 (Deels impliciete
oplossing). (Artt. 366 en 371, W.I.B. 1992)
(S. T. BELGISCHE STAAT MINISTER VAN FINANCIEN)

ARREST

(A.R. F.05.0093.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 14 september 2004 gewezen
door het Hof van Beroep te Gent.
Raadsheer Eric Stassijns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert in een 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
Eerste onderdeel
1. De eiser legt niet uit hoe en waardoor de appelrechters de artikelen 367 en
372 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992) schenden.
2. Artikel 366 van dat wetboek, zoals te dezen van toepassing, bepaalt dat de
belastingschuldige tegen het bedrag van de te zijnen name gevestigde aanslag,
opcentiemen, verhogingen en boeten inbegrepen, schriftelijk bezwaar kan indienen bij de directeur der belastingen van de provincie of het gewest in wiens
ambtsgebied de aanslag, de verhoging en de boete zijn gevestigd.
Artikel 371 van dat wetboek, zoals te dezen van toepassing, bepaalt dat de bezwaarschriften moeten worden gemotiveerd en op straffe van verval ingediend
uiterlijk op 30 april van het jaar nadat waarin de belasting is gevestigd, zonder
dat de termijn evenwel minder dan zes maanden mag bedragen vanaf de datum
van het aanslagbiljet of van de kennisgeving van de aanslag of vanaf de datum
van de inning van de belastingen op een andere wijze dan per kohier.
1 Cass. 29 mei 1992, A.R. F.1950.N, nr. 510.
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3. De appelrechters stellen vast dat de aanslagbiljetten werden verzonden op
30 oktober 1995 (aanvankelijke aanslag 1995), op 8 juli 1997 (tweede aanslag
1995), op 21 april 1997 (aanslag 1996) en op 22 december 1997 (aanslag 1997),
zodat om tijdig te zijn de bezwaarschriften moesten ingediend geweest zijn op
respectievelijk 30 april 1996, 30 april 1998 (1995 en 1996) en 22 juni 1998 (aanslagjaar 1997).
Hieruit konden de appelrechters, zonder schending van de voormelde wetsbepalingen afleiden dat een bezwaarschrift tegen de aanslagen over de aanslagjaren
1995, 1996 en 1997 dat is ingediend op 15 februari 2000, laattijdig is.
4. Een eventuele miskenning van de beginselen van behoorlijk bestuur door de
administratie, die voor de belastingplichtige niet heeft geleid tot een overmachtsituatie, heeft niet tot gevolg dat een laattijdig verzoekschrift door de appelrechters ontvankelijk dient verklaard te worden.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
(...)
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
16 februari 2007 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever: de h. Stassijns – Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. van Eeckhoutte en Claeys Boúúaert.

Nr. 102
1° KAMER - 16 februari 2007

BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE - ADMINISTRATIEVE SANCTIES MET
REPRESSIEF KARAKTER - WETTELIJKHEID VAN DE SANCTIE - EVENREDIGHEID MET DE INBREUK TOETSINGSRECHT VAN RECHTER
De rechter aan wie gevraagd wordt de sanctie opgelegd op grond van artikel 70 van het
B.T.W.-Wetboek te toetsen, mag de wettelijkheid daarvan onderzoeken en in het
bijzonder nagaan of die sanctie verzoenbaar is met de dwingende eisen van
internationale verdragen en van het interne recht, met inbegrip van de algemene
rechtsbeginselen; dit toetsingsrecht moet in het bijzonder aan de rechter toelaten na te
gaan of de straf niet onevenredig is met de inbreuk, zodat hij mag onderzoeken of het
bestuur naar redelijkheid kon overgaan tot het opleggen van een administratieve
geldboete van zodanige omvang; de rechter mag hierbij inzonderheid acht slaan op de
zwaarte van de inbreuk, de hoogte van reeds opgelegde sancties en de wijze waarop in
gelijkaardige zaken werd geoordeeld, maar moet hierbij in acht nemen in welke mate het
bestuur zelf gebonden was in verband met de sanctie; dit toetsingsrecht houdt niet in dat
de rechter op grond van een subjectieve appreciatie van verzachtende omstandigheden
eigen aan de persoon van de belastingschuldige of om loutere redenen van opportuniteit
en tegen wettelijke regels in, boeten kan kwijtschelden of verminderen; de rechter die in
zijn beoordeling expliciet wijst op het bewust karakter van de inbreuken, en vervolgens
de opgelegde geldboete van 200 procent van de ontdoken belasting vermindert om de
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enkele reden dat die boete onevenredig is, mag niet nalaten te onderzoeken in welke
mate het bestuur zelf gebonden was door een sanctie en op welke gronden het bestuur
van de vaste schalen had moeten afwijken 1 (1). (1) (Artt. 70, §1 en 84, W.B.T.W.; Art. 1,
laatste lid, K.B. nr. 41 van 30 jan. 1987 tot vaststelling van het bedrag van de
proportionele fiscale geldboeten op het stuk van de B.T.W.)
(BELGISCHE STAAT MINISTER VAN FINANCIEN T. S.)

ARREST

(A.R. F.06.0032.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 27 september 2005 gewezen
door het Hof van Beroep te Gent.
Raadsheer Eric Stassijns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 70, §1, eerste lid, 72 en 84 van het Wetboek van de belasting
over de toegevoegde waarde (B.T.W.-Wetboek), het artikel 84, inzonderheid het
derde lid zoals ingevoegd bij de wet van 4 augustus 1986;
- artikel 1 van het koninklijk besluit nr. 41 van 30 januari 1987 tot vaststelling
van het bedrag van de proportionele fiscale geldboeten op het stuk van de belasting over de toegevoegde waarde, inzonderheid het laatste lid, in de tekst voor de
wijziging bij koninklijk besluit van 21 oktober 1993;
- voor zoveel als nodig de tabel A in de bij dit koninklijk besluit nr. 41 aangehechte bijlage;
- artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet.
Aangevochten beslissingen
Het arrest, statuerend op het incidenteel beroep van de eiser wat de opgelegde
en door de eerste rechter verminderde boete betreft, wijst dit incidenteel beroep
af als ongegrond, bevestigt het bestreden vonnis, en verwijst de verweerder tot
9/10 en de eiser tot 1/10 van de kosten van beide aanleggen.
Het aldus bevestigde vonnis, na vastgesteld te hebben dat de aan de verweerder verweten inbreuken bewezen zijn, overweegt:
"Principieel werd aanvaard In de arresten van het arbitragehof van 24/2/1999
en twee Cassatiearresten van 5/2/1999 dat art. 6 EVRM en 14 BUPO Verdrag
van toepassing zijn op repressieve administratieve fiscale boeten.
Een geldboete van 200 pct. is buiten proporties.
Het gaat niet om een klein bedrag dat een soort waarschuwing of terechtwijzing blo De boete is dan ook aan de opportuniteitsbeoordeling van de rechter on1 Zie Cass. 21 jan. 2005, A.R. C.02.0572.N, nr. 43 met concl. O.M.; Cass. 16 feb. 2007, A.R.
F.05.0015.N, www.cass.be; Cass. 16 feb. 2007, A.R. nr. C.04.0390.N, www.cass.be.
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derworpen en mag in casu worden herleid tot 50 pct.".
Deze uitspraak wordt door het arrest bevestigd op grond van de volgende overwegingen:
"6. De boete aan (de verweerder) opgelegd in toepassing van artikel 70, §1,
BTW-wetboek is een strafsanctie in de zin van artikel 6 EVRM (Verdrag van
1.11.1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, ondertekend te Rome, goedgekeurd bij wet van 13.5.1955). Ter eerbiediging van artikel 6 EVRM dient het Hof bevoegd geacht te worden het opleggen
van dergelijke boete te controleren met volle rechtsmacht, en de beslissing daaromtrent op alle punten, zo in feite als in rechte, te hervormen (zie EHRM,
4.3.2004, Silvester's Horeca Service t/ België)
Te dezen moet worden vastgesteld dat een boete van 200 pct. onevenredig is
met de door (de verweerder) begane inbreuken, en dient te worden herleid tot redelijke proporties. In dit verband dient er op gewezen dat de (verweerder) zich
toch bewust schuldig gemaakt heeft aan een reeks onregelmatigheden. Het bedrag van de ontdoken BTW bedraagt 4.467.096 BEF (110.736, 42 euro) en een
boete van 50 pct. van de ontdoken rechten is in redelijkheid gerechtvaardigd. Het
incidenteel beroep van (de eiser) is derhalve ongegrond".
Grieven
In artikel 70, §1, van het B.T.W.-wetboek wordt voorgeschreven: "Voor iedere
overtreding van de verplichting de belasting te voldoen wordt een geldboete opgelegd gelijk aan het dubbele van de ontdoken of niet tijdig betaalde belasting".
In artikel 84 van hetzelfde wetboek wordt voorzien in een schaal van proportionele fiscale boeten, waarvan de trappen door de Koning zijn vastgesteld. Tot
uitvoering daarvan wordt in het koninklijk besluit nr. 41 van 30 januari 1987 en
in de daaraan gehechte bijlage een schaal met verminderde boeten vastgelegd. In
het laatste lid van artikel 1 van dit koninklijk besluit wordt evenwel voorgeschreven dat deze tabellen niet van toepassing zijn ten aanzien van overtredingen begaan met het oogmerk de belasting te ontduiken of de ontduiking ervan mogelijk
te maken.
De administratie heeft tot opdracht deze voorschriften toe te passen.
Deze toepassing gebeurt onder toezicht van de rechterlijke macht. De rechter
aan wie dit geschil wordt voorgelegd mag de wettelijkheid van de toegepaste
sanctie onderzoeken, en nagaan of die sanctie verzoenbaar is met de algemene
beginselen van het recht, en met de dwingende eisen van internationale verdragen.
Dit toetsingsrecht moet in het bijzonder aan de rechter toelaten om na te gaan
of de straf niet onevenredig is met de inbreuk, zodat het aan de rechter staat te
onderzoeken of de administratie naar redelijkheid kan overgaan tot het opleggen
van een administratieve geldboete van zodanige omvang.
Dit toetsingsrecht houdt echter niet in dat de rechter om loutere redenen van
opportuniteit of op grond van zijn subjectieve appreciatie, tegen de wettelijke
voorschriften in, boeten kan kwijtschelden of verminderen. De controle van de
evenredigheid maakt deel uit van de wettigheidscontrole, en mag niet gelijkge-
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steld worden met een subjectieve appreciatie van eventuele verzachtende omstandigheden.
In het arrest wordt uitdrukkelijk vastgesteld dat verweerder "zich bewust
schuldig gemaakt heeft aan een reeks onregelmatigheden". Ingevolge het voorschrift artikel 1, laatste lid, van het koninklijk besluit nr. 41 van 20 januari 1987,
was de toepassing van een verminderde boete in casu derhalve uitgesloten.
Nochtans wordt door het arrest, met bevestiging van het vonnis, de opgelegde
boete herleid tot 50 pct. van de ontdoken rechten, op de enige motivatie dat "een
boete van 200 pct. onevenredig is met de door (de verweerder) begane inbreuken" terwijl "50 pct. van de ontdoken rechten in redelijkheid (is) gerechtvaardigd"
De aangevochten uitspraak verwijst naar het arrest van het Hof van Justitie opgericht in toepassing van artikel 6 E.V.R.M. (hierna E.H.R.M.), van 4.3.2004, in
de zaak Silvester's Horeca Service. ln dit arrest wordt vastgesteld dat in die zaak
de bodemrechter had geoordeeld dat zijn bevoegdheid beperkt was tot het nazicht van de wettelijkheid van de opgelegde fiscale boeten, en dat hij geen bevoegdheid had om de opportuniteit ervan te beoordelen of om een gehele of gedeeltelijke ontheffing ervan te verlenen. Het tegen dat arrest ingesteld cassatieberoep werd verworpen. Het Hof van Justitie oordeelt aldus dat in die zaak de belastingplichtige geen toegang had gekregen tot een rechtbank, in de zin van artikel 6, §1, E.V.R.M. (cfr. overwegingen 28 en 30 van dit arrest).
Deze rechtspraak is op het onderhavig geschil niet toepasselijk. De leer van het
E.H.R.M. bestaat hoofdzakelijk hierin, dat de bevoegdheid van de rechter alle
twistpunten moet omvatten waarover de administratie kan oordelen. Dit betekent
niet dat, waar de administratie aan de toepassing van een wettekst is gebonden,
de rechter van deze tekst mag afwijken op grond van een louter subjectieve appreciatie.
In toepassing van artikel 1, laatste lid, van het K.B. nr. 41 van 30 januari 1987,
terzake toepasselijk, bestaat er voor de administratie geen enkele vrijheid van beoordeling. De rechter is derhalve eveneens door de wettekst gebonden.
Weliswaar wordt in hetzelfde arrest van 4 maart 2004 E.H.R.M. een verwijzing opgenomen naar het regentsbesluit van 18 maart 1831, waarbij aan de minister een algemene macht verleend wordt om kwijtschelding van boetes te verlenen (overweging nr. 14). Deze bevoegdheid wordt echter in dat arrest, zoals in
de Belgische rechtspraak en rechtsleer, aangemerkt als een genaderecht. Evenals
in het gewoon strafrecht het genaderecht aan de Koning is toegekend en buiten
de bevoegdheid van de rechter blijft, kan ook in het fiscaal strafrecht het bestaan
van dit genaderecht geen verantwoording brengen om de bevoegdheid van de
rechtbank uit te breiden buiten de perken van hetgeen aan de appreciatie van de
administratie is onderworpen.
De overweging in het arrest, volgens welke "ter eerbiediging van artikel 6
E.V.R.M. het hof (van beroep) bevoegd (dient) geacht te worden het opleggen
van dergelijke boete te controleren met volle rechtsmacht, en de beslissing daaromtrent op alle punten, zo in feite als in rechte, te hervormen" gaat aldus verder
dan de werkelijke betekenis van het aangehaald arrest E.H.R.M.
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De bevoegdheid van de rechter kan bestaan voor twistpunten waarover de administratie te beslissen heeft, niet voor de maatregelen die zij treft tot uitvoering
van een bindende wettekst. Artikel 6 E.V.R.M. betekent niet dat de rechter een
bindende wettekst terzijde mag schuiven om een twistpunt volgens zijn subjectieve appreciatie te beslechten.
Aanvullend: de beslissing over de volgens de wet opgelegde boete tot een vierde (van 200 pct. tot 50 pct.) te herleiden, is in het arrest niet gemotiveerd. Na een
alinea waarin het hof van beroep zijn eigen bevoegdheid constateert, wordt enkel
vastgesteld dat de boete "dient te worden herleid tot redelijke proporties" In de
daarop volgende overweging wordt enkel de plichtigheid van de verweerder benadrukt. De reden waarom de wettelijk opgelegde boete onevenredig met de begane inbreuken wordt verklaard, wordt niet gepreciseerd.
In het arrest wordt geen enkel feit aangevoerd waarop dit argument van redelijkheid gesteund is. Deze uitspraak is aldus enkel gesteund op de subjectieve appreciatie van de appelrechters, hetgeen het afwijken van een formeel wettelijk
voorschrift niet kan verantwoorden.
Besluit
De door het arrest besliste vermindering van de opgelegde boete is bijgevolg
onverenigbaar met de voormelde voorschriften, zodat het arrest deze voorschriften schendt (schending van al de in de aanhef van het middel vermelde wetsbepalingen), en is bovendien niet gemotiveerd (schending van artikel 149 van de
gecoördineerde Grondwet).
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
(...)
Middel zelf
4. Krachtens artikel 70, §1, eerste lid, van het BTW-Wetboek wordt voor iedere overtreding van de verplichting de belasting te voldoen een geldboete opgelegd gelijk aan het dubbele van de ontdoken of niet-tijdig betaalde belasting.
Krachtens artikel 84 van dat wetboek wordt, binnen de door de wet gestelde
grenzen, het bedrag van de proportionele fiscale boeten bepaald volgens een
schaal waarvan de trappen door de Koning worden vastgesteld.
Krachtens artikel 1, laatste lid, van het koninklijk besluit nr. 41 van 30 januari
1987 tot vaststelling van het bedrag van de proportionele fiscale geldboeten zijn
de schalen voor vermindering van de proportionele fiscale geldboete niet van
toepassing ten aanzien van overtredingen begaan met het oogmerk de belasting
te ontduiken of de ontduiking ervan mogelijk te maken.
5. De rechter aan wie gevraagd wordt de sanctie opgelegd op grond van het genoemde artikel 70 van het BTW-Wetboek, te toetsen, mag de wettelijkheid daarvan onderzoeken en in het bijzonder nagaan of die sanctie verzoenbaar is met de
dwingende eisen van internationale verdragen en van het interne recht, met inbegrip van de algemene rechtsbeginselen.
Dit toetsingsrecht moet in het bijzonder aan de rechter toelaten na te gaan of
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de straf niet onevenredig is met de inbreuk, zodat hij mag onderzoeken of het bestuur naar redelijkheid kon overgaan tot het opleggen van een administratieve
geldboete van zodanige omvang.
De rechter mag hierbij in het bijzonder acht slaan op de zwaarte van de inbreuk, de hoogte van reeds opgelegde sancties en de wijze waarop in gelijkaardige zaken werd geoordeeld, maar moet hierbij in acht nemen in welke mate het
bestuur zelf gebonden was in verband met de sanctie.
Dit toetsingsrecht houdt niet in dat de rechter op grond van een subjectieve appreciatie van verzachtende omstandigheden eigen aan de persoon van de belastingschuldige of om loutere redenen van opportuniteit en tegen wettelijke regels
in, boeten kan kwijtschelden of verminderen.
6. Aangaande de door verweerder begane inbreuken stelt het bestreden arrest
onder meer vast dat:
- goederen frauduleus in België werden ingevoerd door middel van valse namen en B.T.W.-nummer, "zonder inschrijving in de boekhouding", en vervolgens verkocht werden zonder uitreiking van facturen;
- in dit verband dient er op worden gewezen dat (de verweerder) zich bewust
schuldig heeft gemaakt aan een reeks onregelmatigheden;
- het bedrag van de ontdoken B.T.W. 110.736,42 EUR bedraagt.
De appelrechters verminderen de opgelegde geldboete tot 50 procent van de
ontdoken rechten om de enkele reden dat een boete van 200 procent onevenredig
is en dient verminderd te worden tot 50 procent van het bedrag van de ontdoken
rechten.
7. Het arrest, dat expliciet wijst op het bewust karakter van de inbreuken, laat
aldus na te onderzoeken in welke mate het bestuur zelf gebonden was door een
sanctie en op welke gronden het bestuur van de vaste schalen had moeten afwijken.
Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het uitspraak doet over de geldboete
en de kosten.
Beveelt dat van dit arrest melding zal gemaakt worden op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.
16 februari 2007 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever: de h. Stassijns – Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Claeys Boúúaert en Wouters.
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Nr. 103
3° KAMER - 19 februari 2007

1º ARBEIDSONGEVAL — VERGOEDING — ALLERLEI - SCHADELOOSSTELLING BETALING - INTERESTEN - UITKERINGEN - BEGRIP - DRAAGWIJDTE
2º ARBEIDSONGEVAL — VERGOEDING — ALLERLEI - VORDERING TOT
TERUGBETALING - ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING - GENEESKUNDIGE VERZORGING KOSTEN - INTERESTEN - ARBEIDSONGEVALLENVERZEKERAAR - FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN
1º

Met de term "uitkeringen" heeft de wetgever in artikel 42, derde lid,
Arbeidsongevallenwet, alle bedragen bedoeld die krachtens deze wet verschuldigd zijn,
ongeacht de schuldenaar ervan. (Art. 42, derde lid, Arbeidsongevallenwet)

2º Er is van rechtswege interest verschuldigd op de door de verzekeringsinstelling ziekte en
invaliditeit betaalde vergoedingen van medische, farmaceutische, heelkundige en
verplegingskosten vanaf de betaling ervan, wanneer deze verzekeringsinstelling van de
wetsverzekeraar of desgevallend van het Fonds voor arbeidsongevallen, de terugbetaling
vordert van deze vergoedingen. (Artt. 41, tweede lid, en 42, derde lid,
Arbeidsongevallenwet)
(FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN T. LANDSBOND DER CHRISTELIJKE MUTUALITEITEN)

ARREST

(A.R. S.06.0003.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 10 februari 2005 gewezen
door het Arbeidshof te Gent, afdeling Brugge.
Raadsheer Eric Stassijns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Anne De Raeve heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert in een verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 1153 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 28, 41 en 42, eerste en derde lid, van de wet van 10 april 1971
betreffende de arbeidsongevallen;
- artikel 136, §2, vierde lid van de wet van 14 juli 1994.
Aangevochten beslissing
Het bestreden arrest verklaart het hoger beroep van de verweerder gegrond,
vernietigt het bestreden vonnis van 16 maart 2004 van de Arbeidsrechtbank te
Brugge in zoverre het slechts verwijlinteresten toekende op de sommen overeenstemmend met de door de verweerder betaalde gezondheidszorgen, en zegt voor
recht dat op diezelfde sommen wettelijke interesten verschuldigd zijn vanaf 1 januari 1997 tot 13 januari 2003.
Het arrest steunt deze beslissing op de volgende overwegingen:
"Artikel 42, derde lid, van de Arbeidsongevallenwet bepaalt dat op de in deze
wet bedoelde uitkeringen van rechtswege interest verschuldigd is vanaf het ogen-
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blik waarop ze eisbaar worden.
Zowel de arbeidsongevallenuitkeringen, de rente bij dodelijk arbeidsongeval,
de andere renten en bijslagen bij tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid,
evenals de andere uitkeringen zoals medische, farmaceutische, heelkundige en
verplegingskosten, verplaatsingskosten, worden bedoeld (...).
Er dient verwezen te worden naar de aanbeveling die de Raad van State heeft
geformuleerd bij het geven van zijn advies over het wetsontwerp (...).
In verband met de bepaling die de betaling van de tijdelijke vergoedingen regelt, merkt de Raad van State op dat die vergoedingen geen loon zijn, maar niettemin betaalbaar zijn op dezelfde tijdstippen als het loon.
Aangezien de Loonbeschermingswet in het van rechtswege verschuldigd zijn
van interest voorziet, verdient het aanbeveling een soortgelijke bepaling in de
Arbeidsongevallenwet op te nemen, aldus de Raad van State.
Deze aanbeveling werd door de wetgever gevolgd.
Aangezien die aanbeveling enkel betrekking heeft op de betaling van de tijdelijke vergoedingen, en bovendien duidelijk naar de Loonbeschermingswet verwijst, stelt zich uiteraard de vraag of zij ook andere vergoedingen beoogt, die
niet loonvervangend zijn.
Er werd inderdaad reeds beslist dat ook de bijslagen ten laste van het Fonds
voor arbeidsongevallen uitkeringen zijn, waarop de in artikel 42, derde lid, van
de Arbeidsongevallenwet (bepaalde) interest verschuldigd is.
Gelet op de algemene bewoordingen van artikel 42, derde lid, van de Arbeidsongevallenwet en niettegenstaande de aanbeveling van de Raad van State werd
gedaan naar aanleiding van de tijdelijke vergoedingen, heeft de bepaling betrekking op alle uitkeringen waarin onder hoofdstuk II, 'Schadeloosstelling', is voorzien.
In de tekst is, zoals de Raad van State aanbeval, geen sprake van 'de in deze
wet bedoelde uitkeringen', wat op meer dan één uitkering kan wijzen. In de overige bepalingen van de arbeidsongevallenwet wordt het woord 'vergoeding(en)'
gebruikt. Enkel in het derde lid van artikel 42 is sprake van 'uitkeringen'. Er kan
evenwel niet aan worden getwijfeld dat met 'uitkeringen' de in de wet bedoelde
vergoedingen worden bedoeld. In de Franse tekst wordt steeds 'indemnités' gebruikt.
Aangezien de vergoedingen van medische, farmaceutische, heelkundige en
verplegingskosten uitkeringen zijn als bedoeld in de Arbeidsongevallenwet, is
dan ook interest van rechtswege verschuldigd (...).
Deze redenering vindt overigens steun in het feit dat het ziekenfonds of de
Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, overeenkomstig artikel 136, §2,
vierde lid, van de wet van 14 juli 1994, gesubrogeerd is in de rechten van het
slachtoffer.
De subrogatie heeft niet enkel het door de verzekeringsinstelling verleend bedrag tot voorwerp, maar tevens het geheel van de rechten en vorderingen welke
door de rechtshebbende uit hoofde van de geleden schade had kunnen uitoefenen
tegen degene die de schade moet vergoeden. Wanneer bijgevolg de sommen die
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aan de rechthebbende ter vergoeding van de schade verschuldigd waren, rente
opbrengen, kan de verzekeringsinstelling ingevolge de subrogatie aanspraak maken op intresten tegen dezelfde voet en berekend op dezelfde bedragen, die zij
vordert uit hoofde van indeplaatsstelling.
De vergoedingen voor medische kosten of gezondheidszorgen zijn derhalve
eisbaar de dag dat de gesubrogeerde ziekteverzekeraar die kosten heeft betaald,
zodat van dan af door de arbeidsongevallenverzekeraar interesten verschuldigd
zijn. Er is geen reden om van deze gevestigde rechtspraak af te wijken.
Bovendien wordt deze rechtspraak bijgetreden door de rechtsleer, die eveneens
een ruime betekenis geeft aan het begrip 'uitkeringen' in artikel 42, derde lid, van
de Arbeidsongevallenwet (...).
De redenering van de door (eiser) aangehaalde rechtspraak om een onderscheid te maken tussen vergoedingen en medische kosten wordt door dit (arbeidshof) niet onderschreven". (arrest, pp. 6-7).
Grieven
1. Krachtens artikel 28 van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 heeft
de getroffene van een arbeidsongeval recht op de geneeskundige, heelkundige,
farmaceutische en verplegingszorgen en, onder de voorwaarden bepaald door de
Koning, op de prothesen en orthopedische toestellen die ingevolge het ongeval
nodig zijn.
Krachtens artikel 41, tweede lid, van de Arbeidsongevallenwet van 10 april
1971 worden de vergoedingen van medische, farmaceutische, heelkundige en
verplegingskosten betaald aan degene die deze kosten heeft gedragen.
Krachtens artikel 42, eerste lid, van diezelfde wet zijn de tijdelijke vergoedingen betaalbaar door de verzekeraar op dezelfde tijdstippen als het loon; het derde
lid van diezelfde bepaling stelt dat op de in deze wet bedoelde uitkeringen van
rechtswege interest verschuldigd is vanaf het ogenblik waarop zij eisbaar worden.
Overeenkomstig artikel 136, §2, vierde lid, van de bij koninklijk besluit van 14
juli 1994 gecoördineerde wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen treedt de verzekeringsinstelling rechtens in de
plaats van de rechthebbende en geldt deze indeplaatsstelling tot beloop van het
bedrag van de verleende prestaties, voor het geheel van de sommen die krachtens
een Belgische wetgeving, een buitenlandse wetgeving of het gemeen recht verschuldigd zijn en die de schade voortvloeiend uit o.a. ziekte waarvoor werkelijk
schadeloosstelling is verleend, geheel of gedeeltelijk vergoeden.
2. Uit de feitelijke vaststellingen van het arrest en de stukken waarop het Hof
vermag acht te slaan blijkt dat de vordering van de verweerder er in hoger beroep
enkel toe strekte de betaling van wettelijke intresten te bekomen op het bedrag
(6.761,10 euro) dat hij als wettelijk gesubrogeerde in de rechten van het slachtoffer van het arbeidsongeval had gedragen voor de door dat slachtoffer genoten gezondheidszorgen.
Deze vordering strekte derhalve niet tot het bekomen van "tijdelijke vergoedingen" of "uitkeringen" in de zin van respectievelijk artikel 42, eerste en derde
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lid van de Arbeidsongevallenwet, doch wel tot de terugbetaling van kosten die
door de verweerder werden gedragen en die aan hem als gesubrogeerde moeten
worden terugbetaald krachtens artikel 41, tweede lid, van de Arbeidsongevallenwet.
3. Deze indeplaatsstelling heeft tot voorwerp, niet het bedrag van de door de
verzekeraar geleverde prestaties, maar het geheel van de rechten en vorderingen
welke de rechthebbende krachtens het gemeen recht of een andere wetgeving uit
hoofde van de geleden schade had kunnen uitoefenen ten opzichte van degene
die de schade moet vergoeden, zodat wanneer de sommen die aan de rechthebbende tot vergoeding van zijn schade verschuldigd waren, rente opbrengen, de
verzekeraar aanspraak heeft op rente.
Echter, aangezien het slachtoffer krachtens voornoemd artikel 28 van de Arbeidsongevallenwet recht heeft op die medische zorgen - en dus geen recht heeft
op de betaling van een bepaalde geldsom in de zin van artikel 1153, eerste lid,
van het Burgerlijk Wetboek die hem in staat moet stellen die medische kosten te
dragen - kan de in zijn rechten gesubrogeerde verzekeraar van die kosten weliswaar de terugbetaling vorderen krachtens artikel 41, tweede lid, van de Arbeidsongevallenwet, doch geen aanspraak maken op wettelijke rente op geldsommen
die overeenstemmen met het bedrag van die medische kosten, aangezien datgene
waarop het slachtoffer recht heeft, namelijk "medische zorgen", geen rente oplevert en de gesubrogeerde geen grotere aanspraak kan laten gelden dan deze van
het slachtoffer.
4. Door te oordelen dat de verweerder recht heeft op de wettelijke interesten
op het bedrag van de door het slachtoffer genoten gezondheidszorgen, zonder dat
de toekenning hiervan afhankelijk is van een voorafgaande vraag tot betaling van
de verschuldigde som:
- schendt het bestreden arrest de artikelen 1153, in het bijzonder eerste en derde lid van het Burgerlijk Wetboek, 28, 41, tweede lid, en 42, eerste en derde lid,
van de Arbeids-ongevallenwet, aangezien de terugbetaling van medische zorgen
geen "uitkeringen" in de zin (van) artikel 42, derde lid, van de Arbeidsongevallenwet uitmaken waarop interest verschuldigd is vanaf de dag waarop ze eisbaar
worden, doch krachtens artikel 41, tweede lid, en 1153 van het Burgerlijk Wetboek slechts vergoed worden nadat diegene die deze gemaakt heeft, hierom gevraagd heeft;
- schendt het arrest artikelen 28 van de Arbeidsongevallenwet en 136, §2, vierde lid, van de bij koninklijk besluit van 14 juli 1994 gecoördineerde wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen,
aangezien het aldus aan de verweerder méér toekent dan datgene waarop het
slachtoffer recht heeft, met name doordat het aan de verweerder wettelijke interesten toekent op geldsommen die overeenstemmen met de genoten gezondheidszorgen, hoewel het slachtoffer slechts recht heeft op medische zorgen die
uit hun aard geen interesten opbrengen.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1. Krachtens artikel 42, derde lid, van de Arbeidsongevallenwet, is op de in
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deze wet bedoelde uitkeringen van rechtswege interest verschuldigd vanaf het
ogenblik waarop zij eisbaar worden.
Deze wetsbepaling is een afwijking op artikel 1153, derde lid, van het Burgerlijk Wetboek.
2. Met de term "uitkeringen" heeft de wetgever in voormeld artikel 42, derde
lid, alle bedragen bedoeld die krachtens de Arbeidsongevallenwet verschuldigd
zijn, ongeacht de schuldenaar ervan.
3. Dienvolgens is de bedoelde interest ook van rechtswege verschuldigd op de
in artikel 41, tweede lid, van de Arbeidsongevallenwet door de verzekerings-instelling betaalde vergoedingen van medische, farmaceutische, heelkundige en
verplegingskosten vanaf de betaling ervan, wanneer deze verzekeringsinstelling
van de wetsverzekeraar of desgevallend van de eiser de terugbetaling vordert van
deze vergoedingen.
4. Het middel faalt naar recht.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
19 februari 2007 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Stassijns – Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve, advocaat-generaal –
Advocaten: mrs. Maes en van Eeckhoutte.

Nr. 104
2° KAMER - 20 februari 2007

1º RECHTBANKEN — STRAFZAKEN — STRAFVORDERING - ADIËREN VAN DE
STRAFRECHTER - AKTE VAN AANHANGIGMAKING - VOORWERP
2º STRAFVORDERING - ADIËREN VAN DE STRAFRECHTER - AKTE VAN AANHANGIGMAKING VOORWERP
3º ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER STRAFZAKEN - STRAFVORDERING - AKTE VAN AANHANGIGMAKING - VOORWERP HEROMSCHRIJVING - ANDERE FEITELIJKE OMSTANDIGHEDEN DAN DEZE VERMELD IN DE AKTE VAN
AANHANGIGMAKING - GEVOLG
4º RECHTBANKEN — STRAFZAKEN — STRAFVORDERING - ADIËREN VAN DE
STRAFRECHTER - AKTE VAN AANHANGIGMAKING - VOORWERP - HEROMSCHRIJVING - ANDERE
FEITELIJKE OMSTANDIGHEDEN DAN DEZE VERMELD IN DE AKTE VAN AANHANGIGMAKING - GEVOLG
5º STRAFVORDERING - ADIËREN VAN DE STRAFRECHTER - AKTE VAN AANHANGIGMAKING VOORWERP - HEROMSCHRIJVING - ANDERE FEITELIJKE OMSTANDIGHEDEN DAN DEZE VERMELD IN DE
AKTE VAN AANHANGIGMAKING - GEVOLG
6º RECHTBANKEN — STRAFZAKEN — STRAFVORDERING - SAISINE VAN DE
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- GRENZEN

7º STRAFVORDERING - SAISINE VAN DE STRAFRECHTER - GRENZEN
8º ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER STRAFZAKEN - STRAFVORDERING - AKTE VAN AANHANGIGMAKING - FEITELIJKE STRAFBARE
GEDRAGING - ONAANTASTBAAR OORDEEL VAN DE FEITENRECHTER WELKE GEDRAGING IN DE AKTE
VAN AANHANGIGMAKING WORDT BEDOELD - HOF VAN CASSATIE - BEVOEGDHEID VAN HET HOF MARGINALE TOETSING
9º CASSATIE — BEVOEGDHEID VAN HET HOF — ALLERLEI - STRAFZAKEN STRAFVORDERING - FEITENRECHTER - AKTE VAN AANHANGIGMAKING - FEITELIJKE STRAFBARE
GEDRAGING - ONAANTASTBAAR OORDEEL VAN DE FEITENRECHTER WELKE GEDRAGING IN DE AKTE
VAN AANHANGIGMAKING WORDT BEDOELD - MARGINALE TOETSING
10º DOUANE EN ACCIJNZEN - ACCIJNSSCHULD - WIJZIGENDE WET - WERKING VAN DE WET
IN DE TIJD - GEVOLG
11º WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN — WERKING IN DE
TIJD EN IN DE RUIMTE - DOUANE EN ACCIJNZEN - ACCIJNSSCHULD - WIJZIGENDE WET WERKING IN DE TIJD - GEVOLG
1º en 2º Bij de strafrechter wordt geen omschrijving van een misdrijf aanhangig gemaakt,
maar de bepaalde feitelijke strafbare gedraging die de akte die de zaak bij hem
aanhangig maakt, bedoelt1. (Artt. 129, eerste lid, 130, 160, en 182, Sv.)
3º, 4º en 5º Het is de strafrechter die onaantastbaar uitmaakt welke bepaalde feitelijke
strafbare gedraging in de akte die de zaak bij hem aanhangig maakt wordt bedoeld en
die desnoods, met inachtneming van het recht van verdediging, daaraan zijn juiste
omschrijving geeft; dat de door de strafrechter omschreven strafbare gedraging min of
meer andere feitelijke omstandigheden omvat dan deze vermeld in de oorspronkelijke
akte die de zaak bij de strafrechter aanhangig maakt, doet geen afbreuk aan de
regelmatigheid van de aanhangigmaking2 3. (Artt. 129, eerste lid, 130, 160, en 182, Sv.)
6º en 7º De rechter vermag zich zelf niet te vatten van een strafbare gedraging die de akte
die de zaak bij hem aanhangig maakte, niet heeft bedoeld4 5.
8º en 9º Het behoort tot het onaantastbaar oordeel van de feitenrechter uit te maken welke
de strafbare gedraging is die de akte die de zaak bij hem aanhangig maakte, bedoelt; het
Hof kan alleen nagaan of de rechter van de akte van aanhangigmaking geen uitlegging
geeft die met de bewoordingen ervan onverenigbaar is6.
10º en 11º Wetswijzigingen betreffende de accijnsschuld hebben geen onmiddellijke
werking ten aanzien van de voor de inwerkingtreding van de gewijzigde bepalingen
definitief verschuldigde maar nog niet betaalde accijns; ze hebben slechts betrekking op
de accijnsschuld die na de inwerkingtreding van de gewijzigde wetsbepalingen is
ontstaan7. (Art. 2, B.W.; Art. 42, Wet 10 juni 1997 betreffende de algemene regeling voor
accijnsproducten, het voorhanden hebben en het verkeer daarvan en de controles
daarop; Art. 15, Wet 3 april 1997 betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak;
Artt. 320 en 324, Programmawet 2003)
1 Zie: Cass. 5 sept. 2006, A.R. P.06.0649.N, nr. 389 met noot M.T.
2 Ibid.
3 Zie: Cass. 19 jan. 1999, A.R. P.97.0599.N, nr. 30.
4 Zie: Cass. 4 sept. 1959, A.C., 1960, I, 10.
5 Zie: Cass. 13 sept. 2005, A.R. P.05.0657.N, nr. 430.
6 Ibid.
7 Cass. 18 april 2006, A.R. P.05.1561.N, nr. 215 met conclusie O.M.
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(PROIOS MARITIME nv T. BELGISCHE STAAT MINISTER VAN FINANCIEN)

ARREST

(A.R. P.06.1377.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te Antwerpen, correctionele kamer, van 27 september 2006.
De eiseres voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, vijf middelen
aan.
Raadsheer Luc Huybrechts heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
Eerste onderdeel
1. Bij de strafrechter wordt geen omschrijving van een misdrijf aanhangig gemaakt, maar de bepaalde feitelijke strafbare gedraging die de akte die de zaak bij
hem aanhangig maakt, bedoelt. Het is de strafrechter die uitmaakt welke bepaalde feitelijke strafbare gedraging wordt bedoeld en die desnoods, met inachtneming van het recht van verdediging, daaraan zijn juiste omschrijving geeft.
Dat de door de strafrechter omschreven strafbare gedraging min of meer andere feitelijke omstandigheden omvat dan deze vermeld in de oorspronkelijke akte
die de zaak bij hem aanhangig maakt, doet geen afbreuk aan de regelmatigheid
van die aanhangigmaking. Alleen vermag de rechter zich niet zelf te vatten van
een strafbare gedraging die de akte die de zaak bij hem aanhangig maakte, niet
heeft bedoeld.
2. Het onderdeel dat aanvoert dat met de strafbare gedraging die in de door de
verweerder uitgebrachte rechtstreekse dagvaarding werd omschreven als "aangifte onder een verkeerde benaming" van bepaalde goederen geen sluikinvoer werd
bedoeld, vraagt een beoordeling van feiten waarvoor het Hof niet bevoegd is.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Tweede onderdeel
3. Het behoort tot het onaantastbare oordeel van de feitenrechter uit te maken
welke de strafbare gedraging is die de akte die de zaak bij hem aanhangig maakt,
bedoelt. Het Hof kan alleen nagaan of de rechter van de akte van aanhangigmaking geen uitlegging geeft die met de bewoording ervan onverenigbaar is.
4. Door te oordelen dat de in de rechtstreekse dagvaarding als "aangifte onder
verkeerde benaming" omschreven feiten van invoer van goederen moet worden
heromschreven als sluikinvoer van die goederen, geven de rechters van de oorspronkelijke dagvaarding een uitlegging die met de bewoording ervan niet onverenigbaar is.
Het onderdeel mist feitelijke grondslag.
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(...)
Vierde middel
11. Krachtens het algemeen rechtsbeginsel inzake de niet-terugwerkende
kracht van een wet, is de nieuwe wet in beginsel niet alleen van toepassing op
toestanden die na haar inwerkingtreding ontstaan, maar ook op toekomstige gevolgen van de onder de vroegere wet ontstane toestanden die zich voordoen of
die voortduren of waarvan de gevolgen voortduren onder vigeur van de nieuwe
wet, voor zover die toepassing geen afbreuk doet aan reeds onherroepelijk vastgestelde rechten.
12. Volgens het artikel 42 van de wet van 10 juni 1997 betreffende de algemene regeling voor accijnsproducten, het voorhanden hebben en het verkeer daarvan en de controles daarop en het artikel 15 van de wet van 3 april 1997 betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak, respectievelijk gewijzigd door
de artikelen 320 en 324 van de Programmawet van 22 december 2003, is de accijns verschuldigd op de accijnsproducten naar aanleiding van de vaststelling van
een overtreding op basis van hetzij het vermelde artikel 42 hetzij het vermelde
artikel 15, niet opeisbaar wanneer die producten effectief worden in beslag genomen en naderhand worden verbeurd verklaard of, bij wege van transactie, aan de
Schatkist worden afgestaan.
Deze wetswijzigingen betreffen niet de straf voor de overtreding maar de accijnsschuld. Ze hebben geen onmiddellijke werking op de vóór de inwerkingtreding van de gewijzigde wetsbepalingen definitief verschuldigde maar nog niet
betaalde accijns. Ze hebben slechts betrekking op de accijnsschuld die na de inwerkingtreding van de gewijzigde wetsbepalingen is ontstaan.
Het middel faalt naar recht.
(...)
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.
20 februari 2007 – 2° kamer – Voorzitter en verslaggever: de h. Huybrechts, waarnemend voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaat-generaal –
Advocaten: mrs. Wouters, H. Van Bavel, Brussel en De Bruyn, .

Nr. 105
2° KAMER - 20 februari 2007

1º BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ — HOGE COMMISSIE - BESLISSING
- CASSATIEBEROEP - RECHTSPLEGING VOOR HET HOF VAN CASSATIE - BIJSTAND VAN EEN
ADVOCAAT - CASSATIEMIDDELEN - NEERLEGGING VAN EEN MEMORIE - ONTVANKELIJKHEID VOORWAARDE
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2º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — VORMEN — VORM EN TERMIJN
VOOR MEMORIES EN STUKKEN - HOGE COMMISSIE TOT BESCHERMING VAN DE
MAATSCHAPPIJ - BESLISSING - CASSATIEBEROEP - RECHTSPLEGING - BIJSTAND VAN EEN
ADVOCAAT - CASSATIEMIDDELEN - NEERLEGGING VAN EEN MEMORIE - ONTVANKELIJKHEID VOORWAARDE
1º en 2º Uit de artikelen 19ter en 28 van de wet van 9 april 1930 tot bescherming van de
maatschappij tegen abnormalen, gewoontemisdadigers en plegers van bepaalde
seksuele strafbare feiten, volgens dewelke de geïnterneerde zelf geen cassatieberoep
kan instellen en hij altijd moet bijgestaan worden door een advocaat, volgt dat de
geïnterneerde slechts een memorie met cassatiemiddelen kan neerleggen voor zover
een advocaat die ondertekent1. (Artt. 19ter en 28, Wet Bescherming Maatschappij 1930)
(R.)

(A.R. P.06.1633.N)

20 februari 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Huybrechts, waarnemend voorzitter –
Verslaggever: de h. Frère – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. M. Van Volcem, Brugge en P. Vandenbussche, Brugge.

Nr. 106
2° KAMER - 21 februari 2007

ARBEIDSOVEREENKOMST — BEGRIP. BESTAANSVEREISTEN. VORM —
BEGRIP EN BESTAANSVEREISTEN - GEZAGSVERHOUDING - BEOORDELING DOOR DE
STRAFRECHTER - BEVOEGDHEID
Het strafgerecht dat uitspraak doet over de strafvordering wegens overtredingen van de
sociale wetgeving is bevoegd om, binnen de perken van de aanhangig gemaakte zaak,
het bestaan te beoordelen van een gezagsverhouding tussen de beklaagde en een
derde, wat het bestaansvereiste is voor hun arbeidsovereenkomst1. (Impliciete
oplossing). (Art. 2, Arbeidsovereenkomstenwet)
(P.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.06.1337.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 18 september 2006 gewezen
door het Hof van Beroep te Luik, correctionele kamer.
De eiser voert verschillende grieven 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.
1 Cass., 25 okt. 2005, AR P.05.1234.N, nr 539.
1 Zie Cass. 20 maart 1967 (A.C., 1967, p. 900), en Cass. 14 nov. 2001, A.R. P.01.1178.F, nr. 616.
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II. BESLISSING VAN HET HOF
(...)
Over de vijfde grief:
Het middel dat aanvoert dat het hof van beroep niet bevoegd was om uitspraak
te doen over het bestaan van een gezagsverhouding tussen de eiser en de naamloze vennootschap La Mamma, 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.
21 februari 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Mathieu – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal – Advocaat: mr. Th. Garot, Verviers.

Nr. 107
2° KAMER - 21 februari 2007

1º MISDRIJF — ALGEMEEN. BEGRIP. MATERIEEL EN MOREEL
BESTANDDEEL. EENHEID VAN OPZET - BEGRIP - BELAGING
2º MISDRIJF — ALGEMEEN. BEGRIP. MATERIEEL EN MOREEL
BESTANDDEEL. EENHEID VAN OPZET - MATERIEEL BESTANDDEEL - BELAGING VOORWAARDEN - STEEDS TERUGKEREND GEDRAG
1º Het misdrijf belaging bestaat voor de dader uit niet-aflatende of steeds terugkerende
gedragingen, die iemands persoonlijke levenssfeer ernstig aantasten door hem op
irritante wijze lastig te vallen, daar waar hij dit gevolg van zijn gedrag kende of had
moeten kennen. (Art. 442bis, Sw.)
2º Het staat aan de bodemrechter die zich moet uitspreken over vervolgingen wegens
belaging om in feite de werkelijkheid te beoordelen van de aantasting van de rust van het
slachtoffer, van de ernst van de aantasting, het oorzakelijk verband tussen dat gedrag en
de voormelde aantasting alsook van het besef dat de dader had of diende te hebben van
de gevolgen van zijn gedrag; het staat evenwel aan het Hof van Cassatie om te
onderzoeken of de rechter uit de feiten die hij heeft vastgesteld, heeft kunnen afleiden
dat dit gedrag niet-aflatend of steeds terugkerend was1. (Art. 442bis, Sw.)
1 Het openbaar ministerie heeft geconcludeerd dat het bestreden arrest zijn beslissing tot
schuldigverklaring naar recht verantwoordde door bovendien, enerzijds, te vermelden "dat de tweede
voor het meisje bedoelde claxonstoot weerklonk nadat zij rechtsomkeer had gemaakt en van stoep
was veranderd, na met een misplaatste doch duidelijke geste, haar weigering te hebben uitgedrukt om
met de levensgezel van haar moeder contact te hebben", anderzijds, "dat bijgevolg bewezen is dat de
eiser besefte, op het ogenblik dat hij een tweede maal naar A. claxonneerde, hoewel zij hem duidelijk
probeerde te ontvluchten, dat dit steeds terugkerend en opdringerig gedrag haar rust ernstig bleef
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(J.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.06.1415.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 26 september 2006 gewezen
door het Hof van Beroep te Bergen, correctionele kamer.
De eiser 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 :
Het middel voert aan dat het arrest, door de eiser wegens belaging te veroordelen, artikel 442bis van het Strafwetboek schendt.
Naar luid van die bepaling is hij die een persoon heeft belaagd terwijl hij wist
of had moeten weten dat hij door zijn gedrag de rust van die bewuste persoon
ernstig zou verstoren, strafrechtelijk sanctioneerbaar.
Het voormelde artikel bestraft degene die, door niet-aflatende of steeds terugkerende gedragingen, iemands persoonlijke levenssfeer ernstig aantast door hem
op irritante wijze lastig te vallen, daar waar hij dit gevolg van zijn gedrag kende
of had moeten kennen.
Het staat aan de bodemrechter om in feite de werkelijkheid te beoordelen van
de aantasting van de rust van het slachtoffer, van de ernst van de aantasting, het
oorzakelijk verband tussen dat gedrag en de voormelde aantasting alsook van het
besef dat de dader had of diende te hebben van de gevolgen van zijn gedrag.
Het staat evenwel aan het Hof om te onderzoeken of de rechter uit de feiten die
hij heeft vastgesteld, heeft kunnen afleiden dat dit gedrag niet-aflatend of steeds
terugkerend was.
Door vast te stellen dat de eiser, in een "context van extreme spanning die
reeds enige tijd tussen de betrokkenen bestaat", ofschoon hij op de hoogte was
van een beschikking in kort geding die de secundaire huisvesting regelt van het
slachtoffer bij de moeder in zijn afwezigheid, tweemaal heeft geclaxonneerd "ter
attentie van" de dochter van zijn partner die over de openbare weg liep, kunnen
de appelrechters niet afleiden dat dit gedrag steeds terugkerend was.
Aldus veroordelen de appelrechters de eiser niet naar recht wegens belaging.
Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
aantasten", en door voor het overige te oordelen dat de door het meisje geuite beledigingen aantonen
hoezeer zij "zich bedreigd voelde door het opdringerige gedrag van de eiser" en dat hetzelfde geldt
voor "haar verdere reactie die erop gericht was om bescherming te zoeken bij haar vader".
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Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uitspraak doet over de strafvordering tegen Ch. J.
Beveelt dat melding zal worden gemaakt van dit arrest op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest.
Laat de kosten ten laste van de Staat.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.
21 februari 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Dejemeppe – Andersluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal –
Advocaat: mr. Th. Garot, Verviers.

Nr. 108
1° KAMER - 22 februari 2007

1º BESLAG — GEDWONGEN TENUITVOERLEGGING - DWANGSOM - BESLISSING UITLEGGING - BESLAGRECHTER
2º DWANGSOM - BESLISSING - UITLEGGING - BESLAGRECHTER
3º BEVOEGDHEID EN AANLEG — BURGERLIJKE ZAKEN — BEVOEGDHEID
— VOLSTREKTE BEVOEGDHEID (MATERIËLE. PERSOONLIJKE) BESLAGRECHTER - DWANGSOM - BESLISSING - UITLEGGING
1,º 2º en 3º De beslagrechter zal soms de draagwijdte moeten bepalen van een beslissing
die een dwangsom oplegt, wanneer de bewoordingen van die beslissing een
uitleggingsprobleem doen rijzen. (Art. 1498, Ger.W.)
(S.A. BELGA THINK ING GROUP EUROPE T. S.A. EUROPABANK)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.05.0361.F)

RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 28 juni 2005 gewezen door
het Hof van Beroep te Brussel.
Raadsheer Christine Matray heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Philippe de Koster heeft geconcludeerd.
CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert in haar memorie twee middelen aan.
1. Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
de artikelen 602, 795, 1042, 1068 en 1498 van het Gerechtelijk Wetboek
voor zoveel als nodig, de artikelen 1385bis tot 1385 nonies, van voornoemd
wetboek, ingevoegd bij de wet van 31 januari 1980.
Aangevochten beslissingen
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Het arrest verklaart het hoger beroep ontvankelijk, verklaart het verzet tegen
het op 5 december 2003 aan de eiseres betekende betalingsbevel ten dele ongegrond, en het verzet tegen het betalingsbevel van 18 december 2003 geheel ongegrond, verklaart de bijkomende vordering tot betaling van een dwangsom van
15.000 euro wegens de uitgifte van een factuur die op 21 november 2003 werd
bezorgd aan het restaurant "De Soepketel" gegrond, verwerpt de vordering tot
veroordeling van de verweerster tot betaling van 250.000 euro schadevergoeding
wegens tergende en roekeloze bevelen en veroordeelt de eiseres in de kosten van
het verzet tegen het bevel van 18 december 2003 die bepaald zijn op 161,45 euro
en in twee derde van de kosten van de beide gedingen, bepaald op 2052,40 euro
en zulks op de volgende gronden, die integraal weergegeven moeten worden
aangezien de verschillende hierboven aangewezen beschikkingen van het arrest
alle gebaseerd zijn op de redenen van het arrest waartegen de kritiek uit dit middel specifiek gericht is:
"[De verweerster] voert aan dat [de eiseres] de stakingsbevelen heeft miskend
die tegen haar waren uitgesproken bij beschikking van 9 oktober 2003 en dat de
dwangsommen verschuldigd zijn.
[De eiseres] betwist uitdrukkelijk dat zij de voornoemde beslissing niet heeft
nageleefd.
Derhalve dient de beslagrechter, met toepassing van artikel 1498 van het Gerechtelijk Wetboek, te bepalen of de voorwaarden waarbij de dwangsom verschuldigd is, al dan niet vervuld zijn (Cass., 26 juni 1987, A.C., 1986-87, 1476).
Het bewijs dat de schuldenaar de rechterlijke beslissing miskent die de dwangsom doet lopen, moet worden geleverd door de schuldeiser, hier [de
verweerster].
a) Het bevel van 5 december 2003
[De verweerster] legt twee facturen over die zijn uitgegeven na de betekening
van het vonnis van 9 oktober 2003 die volgens haar inbreuken zijn op het bevel
tot staking van alle onrechtmatige facturen op straffe van een dwangsom van
15.000 euro per aan de handelaars gestuurde factuur.
[De eiseres] houdt staande dat die twee op 14 november 2003 verstuurde facturen, de ene naar het restaurant 'Le Pékin' en de andere naar het restaurant 'De
Soepketel' alsook die van 21 november 2003 aan het restaurant 'De Soepketel'
die het voorwerp vormde van de uitbreiding van de vordering tot dwangsom van
15.000 euro, niet onder de toepassing vallen van het stakingsbevel omdat ze geen
betrekking hebben op klanten die beschikten over een Ingenico-betaalterminal
afkomstig van de overdracht van de activa van de naamloze vennootschap Internet Networking Group.
Zij is van oordeel dat het stakingsbevel slechts betrekking heeft op de terminals afkomstig van de naamloze vennootschap Internet Networking Group.
Hoewel men ervan kan uitgaan dat de door [de eiseres] ingestelde hoofdvordering tot staking slechts betrekking heeft op de klanten waarvan de terminals van
het merk Ingenico door [de eiseres] verworven zijn bij de naamloze vennootschap Internet Networking Group, moet men daarentegen wel vaststellen dat de
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tegenvordering van [de verweerster] in algemene bewoordingen is gesteld, aangezien het vonnis van 9 oktober 2003 vermeldt dat zij ertoe strekt te doen zeggen
dat [de eiseres] zich schuldig maakt aan oneerlijke concurrentie doordat zij probeert de klanten van [de verweerster] naar andere operatoren weg te lokken en de
certificaatregels niet naleeft, en dat [de verweerster] vordert dat de staking van
die praktijken wordt bevolen.
Tot staving van haar standpunt verwijst [de eiseres] naar de reden van het vonnis van 9 oktober 2003 op grond waarvan de voorzitter van de rechtbank van
koophandel, zetelend als stakingsrechter, haar bevolen heeft de onrechtmatige
facturatie te staken op straffe van een dwangsom van 15.000 euro per aan de
handelaars verstuurde factuur, en die als volgt is gesteld:
'Blijkens de in het debat neergelegde stukken levert [de eiseres] in feite huuren onderhoudsprestaties aan de klanten van [de verweerster] maar zonder haar
instemming en zonder over de vereiste certificaten te beschikken.
Die praktijk is strijdig met de eerlijke handelsgebruiken'.
[De eiseres] voert aan dat de instemming van [de verweerster] enkel vereist is
voor de prestaties aan de klanten die bij [de verweerster] zijn aangesloten en terminals hebben van de naamloze vennootschap Internet Networking Group, zodat
het stakingsbevel enkel slaat op de klanten met een terminal van de naamloze
vennootschap Internet Networking Group.
Uit de bovenvermelde reden kan echter niet worden afgeleid dat, opdat er sprake kan zijn van daden die strijdig zijn met de eerlijke handelsgebruiken, voldaan
moet zijn aan de tweevoudige voorwaarde dat er prestaties geleverd zijn aan de
klanten van [de verweerster] zonder haar instemming en zonder over de vereiste
certificaten te beschikken.
Integendeel, de omschrijving die de stakingsechter van de tegenvordering
geeft, maakt geen gewag van de ontstentenis van de instemming van [de verweerster] maar accentueert het feit dat de certificaatregels niet worden nageleefd.
Een van de stukken uit het debat waarop de stakingsrechter zich heeft gebaseerd om zijn beslissing te nemen is evenwel de brief van 10 september 2003 van
het E.P.C.I., een door de Belgische banken opgerichte v.z.w. die de certificaten
voor de terminals uitreikt. Die brief is zowel aan [de verweerster] als aan [de eiseres] gericht. Blijkens die brief 'is dus geen enkele ex-Which-terminal [van de
eiseres] gecertificeerd' en 'is dus geen enkele terminal van ex-Internet Networking Group gecertificeerd'.
Noch de redenen, noch het dictum van het vonnis van 9 oktober 2003 die betrekking hebben op de tegenvordering beperken de stakingsbevelen tot de klanten met een Ingenico-betaalterminal afkomstig van de overdracht van de activa
van de naamloze vennootschap Internet Networking Group, zodat het toepassingsbereik van dat stakingsbevel alle klanten van [de verweerster] omvat, dus
ook die met een betaalterminal die door [de eiseres] is verworven bij de naamloze vennootschap Which Belgium.
- De factuur aan klant Zhou-Aigang c/o Le Pékin
[De eiseres] houdt staande dat de litigieuze factuur die op 14 november 2003
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aan het restaurant Le Pékin is gestuurd, per vergissing is verzonden en dat zij,
aangezien zij noch voorwerp noch oorzaak heeft, niet onder de toepassing valt
van het bij het vonnis van 9 oktober 2003 bevolen verbod.
Zij voert aan dat die fout te wijten is aan de databank die zij heeft overgekocht
van de naamloze vennootschap Which Belgium waarin klant Le Pékin nog steeds
vermeld was ook al had hij zijn contract opgezegd per brief van 25 juni 2002 met
uitwerking op 1 augustus 2002, welk contract uiteindelijk pas op 20 maart 2003
beëindigd zal worden, en dat [de eiseres], aangezien de naamloze vennootschap
Which Belgium hem facturen was blijven sturen, hem ook drie facturen van 16
september 2003 alsook de litigieuze factuur van 14 november 2003 heeft gestuurd. Het restaurant Le Pékin heeft die facturen niet betaald.
[De verweerster] toont aan dat klant Le Pékin op 22 juli 2002 met haar een
aansluitingcontract heeft ondertekend en op dezelfde datum een contract met de
naamloze vennootschap Internet Networking Group voor een terminal type Elite
730, zijnde een terminal van het merk Ingenico.
[De eiseres] heeft klant Le Pékin op 7 augustus 2003, dus vóór de betekening
van het vonnis van 9 oktober 2003, een factuur van 65,99 euro gestuurd voor de
terminal Elite 730 Ingenico, voor de periode van juli tot september 2003.
Blijkens de bijlagen bij het proces-verbaal van bevinding van 16 juni 2004,
uitgevoerd op verzoek van [de eiseres], hebben de facturen die [de eiseres] op 16
september 2003 verstuurde m.b.t juli, augustus en september 2003 en de litigieuze factuur van 14 november 2003 dezelfde bewoordingen en hetzelfde bedrag als
die welke de naamloze vennootschap Which Belgium heeft verstuurd op 1 april,
1 mei en 1 juni 2003 en totaal andere bewoordingen en een ander bedrag dan de
factuur van 7 augustus 2003 van [de eiseres] m.b.t. de betaalterminal Internet
Networking Group Ingenico afkomstig van de overdracht door de naamloze vennootschap Internet Networking Group.
In die omstandigheden kan niet worden staande gehouden, zoals [de verweerster] doet, dat de factuur van 14 november 2003 enkel betrekking kon hebben op
de terminal Elite 730 Ingenico.
De factuur van 14 november 2003 betrof het Whichcontract. Het huur- en onderhoudscontract voor de terminal EFT 10 dat klant Le Pékin le 6 oktober 1999
sloot met de nv Which Belgium, vermeldt echter Citibank als acquirer, wat door
[de verweerster] wordt erkend in haar aanvullende conclusie.
[De verweerster] staat nergens in dat contract vermeld als acquirer en was dus
niet de acquirer van het restaurant Le Pékin in het kader van het contract met de
naamloze vennootschap Which Belgium. Le Pékin was bijgevolg niet de klant
van [de verweerster] in het kader van dat contract.
Het vonnis van 9 oktober 2003 beveelt dat wordt opgehouden de prestaties aan
de klanten van de [verweerster] te factureren. Aangezien [de verweerster] niet de
acquirer was in het kader van het contract tussen de naamloze vennootschap
Which Belgium en het restaurant Le Pékin, is de factuur van 14 november 2003
die prestaties betreft m.b.t. het Which-contract, niet verstuurd voor prestaties aan
een bij [de verweerster] aangesloten klant.
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[De verweerster] toont niet aan dat [de eiseres] nog facturen voor de terminal
Elite 730 Ingenico gestuurd zou hebben aan de heer Zhou Aiguang van het restaurant Le Pékin na de betekening van het vonnis van 9 oktober 2003.
De dwangsom is bijgevolg niet verschuldigd voor de factuur van 14 november
2003 aan de heer Zhou Aiguang van het restaurant Le Pékin.
- De factuur van 14 november 2003 aan klant 'De Soepketel'
Betreffende de factuur aan klant 'De Soepketel', beroept [de eiseres] zich op
dezelfde argumenten, namelijk dat die factuur per vergissing werd verstuurd omdat de bvba Partners, de exploitant van het restaurant 'De Soepketel', ook al had
zij haar contract met de naamloze vennootschap Which Belgium op 25 januari
2002 opgezegd, nog steeds facturen ontving vanwege naamloze vennootschap
Which Belgium. Nadat [de eiseres] de activiteitssector had overgekocht, bleef zij
facturen sturen aan de bvba Partners die nog steeds in het klantenbestand van de
naamloze vennootschap Which Belgium zat. Aangezien die facturen noch voorwerp noch oorzaak hebben, is [de eiseres] van oordeel dat ze niet onder de toepassing vallen van het bij het vonnis van 9 oktober 2003 bevolen verbod.
Er dient opgemerkt dat [de verweerster] in het contract van 23 maart 2001 tussen de bvba Partners en de vennootschap Which Belgium vermeld staat als acquirer voor de Visa-kredietkaarten, zodat de bvba Partners, in het kader van dat
contract, wel degelijk een bij [de verweerster] aangesloten klant was.
Doordat [de eiseres] op 14 november 2003 prestaties heeft gefactureerd aan de
bvba Partners die in het kader van het contract met de naamloze vennootschap
Which Belgium een bij [de verweerster] aangesloten klant was, heeft zij het verbod om prestaties te factureren aan bij [de verweerster]aangesloten klanten miskend.
De omstandigheid dat die facturen verstuurd zijn ten gevolge van een fout van
de naamloze vennootschap Which Belgium en dat de factuur van 14 november
2003 aan de bvba Partners geen oorzaak zou hebben omdat het huur- en onderhoudscontract opgezegd was, heeft geen weerslag op de omstandigheid dat er
een factuur is gestuurd aan een bij [de verweerster] aangesloten klant, een handelwijze die door het vonnis van 9 oktober 2003 verboden werd.
Om haar gedrag te rechtvaardigen kan [de eiseres] niet aanvoeren dat zij te
goeder trouw is, omdat de gelaakte handeling uitgevoerd is [ten] gevolge van een
fout van de naamloze vennootschap Which Belgium.
Artikel 1385bis van het Gerechtelijk Wetboek vereist niet, voor het verschuldigd zijn van de dwangsom, dat de wanuitvoering van de hoofdveroordeling te
wijten is aan een weloverwogen bedoeling van de schuldenaar om daaraan niet te
voldoen (Cass., 3 november 1994, A.C., 1994, nr. 471).
Hieruit volgt dat de dwangsom verschuldigd blijft ook al is de gelaakte handeling het gevolg van een fout van een derde.
Het voorwerp van de litigieuze factuur van 14 november 2003 aan de bvba
Partners was de maandelijkse bijdrage voor november 2003. Zij is dus uitgegeven ondanks het verbod opgelegd bij het vonnis van 9 oktober 2003 en de omstandigheid dat nadien bleek dat zij niet verschuldigd was, doet niets af aan de
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begane inbreuk.
De dwangsom van 15.000 euro voor de factuur van 14 november 2003 is bijgevolg verbeurd.
b) Uitbreiding van de vordering tot dwangsom van 15.000 euro wegens de uitgifte van de factuur van 21 november 2003
Op grond van dezelfde redenen als hierboven miskent de factuur die op 21 november 2003, dus na de betekening van het vonnis van 9 oktober 2003, is verstuurd aan het restaurant 'De Soepketel', met als voorwerp de bijdrage voor december 2003, het stakingsbevel vervat in het vonnis van 9 oktober 2003 en is de
dwangsom van 15.000 euro bijgevolg verschuldigd.
c) Het bevel van 18 december 2003
In dat bevel vordert [de verweerster] dat 250.000 euro wordt betaald omdat de
klant bvba Horeca Service Gent, exploitant van de zaak Mezzanine, eerst was
aangesloten bij de Royal Bank of Scotland en uiteindelijk bij Citibank.
Het staat vast dat de klant Mezzanine een bij [de verweerster] aangesloten
klant was.
[De eiseres] voert vooreerst aan dat de litigieuze aansluiting niet slaat op een
klant in het bezit van een Ingenico-betaalterminal afkomstig van de overdracht
van de activa van de naamloze vennootschap Internet Networking Group.
Hierboven is al uiteengezet dat het toepassingsbereik van de stakingsbevel dat
vervat is in het vonnis van 9 oktober 2003 een algemene draagwijdte heeft en
dus alle klanten van [de verweerster] betreft, en niet enkel die met een Ingenicobetaalterminal die [de eiseres] heeft verworven in het kader van de overdracht
van de naamloze vennootschap Internet Networking Group.
[De eiseres] voert aan dat de klant Mezzanine door haar werd weggelokt en bij
de National Westminster Bank, die in handen is van de Royal Bank of Scotland,
werd aangesloten op 16 oktober 2003, dus vóór 17 oktober 2003, datum van betekening van het vonnis van 9 oktober 2003, wat blijkt uit het proces-verbaal van
bevinding waarop [de verweerster] steunt om aan tonen dat de dwangsom verschuldigd is.
Blijkens dat proces-verbaal zouden de klant Mezzanine en [de eiseres] op 16
oktober 2003 een goederen- en dienstenovereenkomst hebben gesloten. Die
overeenkomst wordt echter niet door de partijen overgelegd en zij is niet bij het
proces-verbaal gevoegd, al had dat wel het geval moeten zijn. [De eiseres] legt
slechts een voor de acquirer bestemd formulier neer, ondertekend door de klant
Mezzanine en voorondertekend door T.A. Surridge in naam van en voor rekening van de National Westminster Bank.
Toen [de eiseres] op 9 oktober 2003 de terminal installeerde, bleek dat niet de
Royal Bank of Scotland (in werkelijkheid de National Westminster Bank) maar
Citibank de acquirer was. Er werd toen beslist de betaalterminal toch te installeren met Citibank als acquirer en met haar een contract op te maken, hetgeen gebeurde op 30 oktober 2003, dus na de betekening van het vonnis van 9 oktober
2003.
[De eiseres] houdt staande dat de verbintenis van de klant beschouwd moet
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worden als een verplichting onder opschortende voorwaarde, met dien verstande
dat de vervulling van de opschortende voorwaarde met toepassing van artikel
1179 van het Burgerlijk Wetboek terugwerkende kracht heeft en dat het contract
met de National Westminster Bank dus onmiddellijk tot stand is gekomen aangezien de aansluitingsaanvraag die aan de klant Mezzanine was bezorgd, ondertekend is op 16 oktober 2003.
Om redenen die [de eiseres] niet uitlegt heeft het contract met de National
Westminster Bank echter geen uitwerking gehad, aangezien [de eiseres] de klant
Mezzanine aangesloten heeft bij acquirer Citibank. Het contract met Citibank dateert van 30 oktober 2003, dus van na de betekening van het vonnis van 9 oktober 2003.
Door de klant Mezzanine op 30 oktober 2003 aan te sluiten bij acquirer Citibank heeft [de eiseres] een inbreuk gepleegd op het bevel tot staking van elke
onrechtmatige weglokking van klanten [van de verweerster] door ze bij een andere acquirer aan te sluiten.
[De eiseres] voert het adagium 'in pari causa turpitudinem ...' aan omdat de betaalterminal van de klant Mezzanine niet het vereiste E.P.C.I.-certificaat zou
hebben gehad toen hij bij [de verweerster]was aangesloten. Die omstandigheid
heeft echter geen weerslag op de verplichting voor [de eiseres] om zich te schikken naar het stakingsbevel dat geen onderscheid maakt op grond van het al dan
niet bezitten van een E.P.C.I.-certificaat.
De dwangsom van 250.000 euro is bijgevolg verschuldigd.
3. De vordering tot schadevergoeding van [de eiseres]
[De eiseres] vordert dat [de verweerster] wordt veroordeeld tot betaling van
250.000 euro schadevergoeding wegens tergende en roekeloze bevelen.
Haar verzet tegen de litigieuze bevelen is slechts ten dele gegrond betreffende
het bevel van 5 december 2003 en niet gegrond betreffende het bevel van 18 december 2003, zodat die bevelen niet tergend en roekeloos zijn en haar vordering
bijgevolg niet gegrond is".
Grieven
In geval van zwarigheden bij de tenuitvoerlegging van een beslissing die een
dwangsom oplegt, hoort de beslagrechter op grond van artikel 1498 van het Gerechtelijk Wetboek te bepalen of de voorwaarden voor de dwangsom al dan niet
vervuld zijn. In de zin van die bepaling is een zwarigheid bij de tenuitvoerlegging een probleem betreffende de gedwongen tenuitvoerlegging van een beslissing en niet een probleem bij de uitlegging ervan.
Krachtens artikel 795 van het Gerechtelijk Wetboek worden de vorderingen tot
uitlegging gebracht voor de rechter die de uit te leggen beslissing heeft gewezen.
Hieruit volgt dat de beslagrechter niet bevoegd is om een beslissing uit te leggen die een dwangsom oplegt en dat hij enkel mag nagaan of de voorwaarden
voor de verschuldigdheid van de dwangsom vervuld zijn. Met toepassing van artikel 1068 van het Gerechtelijk Wetboek volgt daaruit dat het hof van beroep op
zijn beurt niet bevoegd is om die uitlegging te doen op grond van een hoger beroep dat ingesteld is tegen een vonnis dat niet tot de bevoegdheid van de eerste
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rechter behoort.
De regels van de materiële bevoegdheid van de beslagrechter zijn van openbare orde en het cassatiemiddel dat de schending ervan aanvoert kan niet voor het
eerst voor het Hof van Cassatie worden aangevoerd. Dat middel kan niet onontvankelijk worden verklaard op grond dat de eiseres bewust de zaak aanhangig
zou hebben gemaakt bij het gerecht waarvan zij, voor het eerst in cassatie, de
volstrekte bevoegdheid betwist, aangezien het beslag van de beslagrechter de
normale manier van verzet was tegen de bevelen tot betaling die haar op 5 en 18
december 2003 waren betekend. De eiseres had trouwens het geschil voor de beslagrechter gebracht op grond dat het voorwerp ervan, volgens haar, een uitleggingsprobleem was waarvan de beslechting, als dusdanig maar louter als dusdanig, tot de bevoegdheid van de beslagrechter behoorde.
In dit geval legden de partijen het stakingsbevel van 9 oktober 2003 van de
voorzitter van de Rechtbank van Koophandel te Nijvel op twee verschillende
wijzen uit. Volgens de eiseres zijn de in die beschikking vervatte stakingsbevelen beperkt tot de klanten van de [verweerster] met een Ingenico-terminal, die
door de vennootschap Internet Networking Group aan de eiseres is overgedragen. Volgens de verweerster slaan de litigieuze stakingsbevelen op haar klanten,
ongeacht welke terminal zij ook hebben.
Bij het onderzoek van de redenen van de beschikking van 9 oktober 2003 in
zoverre zij uitspraak doet op de tegenvordering van de verweerster, beslist het arrest dat het toepassingsbereik van de stakingsbevelen alle klanten van [de verweerster]omvat, dus ook die met een betaalterminal die door [de eiseres] is verworven bij de naamloze vennootschap Which Belgium.
Aldus legt het arrest die beschikking uit door de beperkende uitlegging te verwerpen die de eiseres voorstaat, ten voordele van de uitbreidende uitlegging die
de verweerster voorstaat.
Bijgevolg schendt het de in het middel aangewezen regels volgens welke de
beslagrechter en, in hoger beroep, het hof van beroep niet bevoegd zijn om een
beslissing uit te leggen die een dwangsom oplegt, aangezien die bevoegdheid bij
uitsluiting behoort tot de rechter die de beslissing heeft gewezen.
(...)
BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
De beslagrechter die, met toepassing van artikel 1498 van het Gerechtelijk
Wetboek, bevoegd is ingeval van zwarigheden bij de tenuitvoerlegging van een
uitvoerbare titel, mag zich niet mengen in de bevoegdheid tot uitlegging van een
vonnis; krachtens artikel 795 van dat wetboek is dit een bevoegdheid van de
rechter die de beslissing heeft gewezen.
Toch zal de beslagrechter die op grond van voornoemd artikel 1498 uitspraak
doet, soms de draagwijdte moeten bepalen van de bewoordingen van een beslissing die noch onduidelijk noch dubbelzinnig is in de zin van artikel 793 van dat
wetboek wanneer die bewoordingen een uitleggingsprobleem doen rijzen.
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Met die in het middel aangewezen overwegingen legt het arrest de beslissing
van de beslagrechter niet uit maar beslecht het alleen maar het geschil tussen de
partijen over de draagwijdte van die beslissing.
Het middel kan niet worden aangenomen.
(...)
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.
22 februari 2007 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Storck, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: mevr. Matray – Gelijkluidende conclusie van de h. de Koster, advocaat-generaal
met opdracht – Advocaten: mrs. Mahieu en Geinger.
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AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — DAAD — FOUT ONTSTENTENIS
Geen enkele wettelijke bepaling schrijft voor dat de eiser die de schade vergoedt van het
slachtoffer van een verkeersongeval dat tegen hem een eigen recht bezit en in wiens
rechten hij is getreden, bij de regeling van de schadeclaim van het slachtoffer de persoon
moet betrekken tegen wie hij naderhand zijn regresvordering zal instellen.
(GEMEENSCHAPPELIJK MOTORWAARBORGFONDS T. N.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.05.0523.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis, op 23 maart 2005 in hoger beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Bergen.
Afdelingsvoorzitter Christian Storck 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 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 17 en 18 van het Gerechtelijk Wetboek;
- artikel 50, inzonderheid §§1, 2°, en 2, tweede lid, van de wet van 9 juli 1975
betreffende de controle der verzekeringsondernemingen, zoals het gold vóór de
wijziging van de nummering ervan bij het koninklijk besluit van 12 augustus
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1994 (dat artikel is door voornoemd koninklijk besluit artikel 80 geworden van
de wet van 9 juli 1975, dat werd opgeheven bij de wet van 22 augustus 2002 en
waarvan de gewijzigde en aangevulde tekst bij dezelfde wet werd ingevoegd in
de artikelen 19bis - 11 en 19bis - 14 van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen);
- de artikelen 40 en 144 van de gecoördineerde Grondwet en, voor zoveel als
nodig, 30 en 92 van de Grondwet van 7 februari 1831;
- artikel 6.1 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en
de fundamentele vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 1950 en goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955;
- artikel 14.1 van het internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke
rechten, gedaan te New York op 19 december 1966 en goedgekeurd bij de wet
van 15 mei 1981.
Aangevochten beslissingen
Op de vordering van de eiser om de verweerder te doen veroordelen tot terugbetaling van 1.590.631 BEF (39.430,77 euro), vermeerderd met interest, zijnde
het bedrag van de uitkeringen ten gunste van O.S. ten gevolge van een verkeersongeval op 2 april 1993 te Bergen, dat aan de eiser werd aangegeven door O.S.,
die de rue Léopold te Bergen overstak toen hij werd aangereden door de verweerder, die op het tijdstip van het ongeval minderjarig was en reed met een
niet-verzekerde motorfiets klasse A, beschikt het bestreden vonnis, met bevestiging van het beroepen vonnis, afwijzend op de vordering van de eiser, op grond
dat niet de verweerder maar wel O.S. aansprakelijk was voor het ongeval.
Het bestreden vonnis, dat uitspraak doet op de regresvordering die de verweerder voor het eerst voor de appelrechters heeft ingesteld, veroordeelt de eiser tot
betaling van 1.000 euro als vergoeding voor de morele schadevergoeding die de
verweerder heeft geleden ten gevolge van de rechtsvordering van de eiser, zulks
op de volgende gronden:
"d) Betreffende de regresvordering tot vergoeding van de morele schade die
voor het eerst in hoger beroep is ingesteld
Dat (de verweerder) voor het eerst in hoger beroep een regresvordering instelt
om de (eiser) te doen veroordelen om hem 1.000 euro morele schadevergoeding
te betalen op grond dat hij al vijf jaar lang de psychologische en morele druk
moet dragen van een proces dat op grond van de meest elementaire rechtsbeginselen volstrekt ongerechtvaardigd is;
Dat die regresvordering, die ingesteld is bij een op tegenspraak genomen conclusie, ontvankelijk is, in zoverre zij een verweermiddel is tegen de hoofdvordering;
Dat de rechtbank van oordeel is dat zowel de omstandigheid dat er geen ernstig en op tegenspraak gevoerd onderzoek is gedaan naar de fouten van de aansprakelijke voor het litigieuze verkeersongeval, als het feit dat (de verweerder) in
het debat over de omvang van de door (de eiser) aan (S.O.) toegekende vergoeding, terzijde werd geschoven, rechtvaardigt dat een definitief bedrag van duizend euro morele schadevergoeding wordt toegekend;
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Dat dit punt van de vordering gegrond is".
Grieven
Luidens artikel 50 van de wet van 9 juli 1975 (volgens de nummering ten tijde
van het litigieuze ongeval) is het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds gehouden tot vergoeding van de schade voortvloeiende uit lichamelijke letsels die
door een motorrijtuig zijn veroorzaakt wanneer geen enkele verzekeringsonderneming tot die vergoeding verplicht is, met name omdat de verzekeringsplicht
niet nageleefd werd. Het Fonds treedt, in zoverre het de schade heeft vergoed, in
de rechten van de benadeelde tegen de aansprakelijke personen.
Hieruit volgt dat de [eiser], na herstel van de door O.S. geleden schade, gerechtigd was de in de tekst bedoelde regresvordering in te stellen tegen de verweerder, de aansprakelijke voor het litigieuze ongeval die een niet-verzekerde
motorfiets bestuurde.
Het recht van iedere persoon om een geschil voor de rechter te brengen is een
fundamenteel recht dat niet mag worden belemmerd.
Op zich kan de uitoefening van dat recht niet foutief zijn en evenmin leiden tot
de veroordeling van de partij die het uitoefent teneinde schadevergoeding te verkrijgen van de andere partij wegens de schade die de ingestelde vordering hem
zou hebben toegebracht (behoudens de veroordeling in de kosten bedoeld in de
artikelen 17 e.v. van het Gerechtelijk Wetboek). Veroordeling tot betaling van
schadevergoeding kan immers, behoudens uitzonderingen die met deze zaak
niets te maken hebben, slechts wegens een fout worden uitgesproken.
Eerste onderdeel
Op dat beginsel is er inderdaad een uitzondering wanneer de ingestelde vordering tergend en roekeloos is. Dat is het geval wanneer een partij de bedoeling
heeft een andere partij schade te berokkenen, maar ook wanneer zij haar recht
om in rechte op te treden uitoefent op een wijze die de perken van de normale
uitoefening van dat recht door een bedachtzaam en zorgvuldig persoon kennelijk
te buiten gaat.
De enkele omstandigheid dat de rechtsvordering niet is voorafgegaan door een
"ernstig onderzoek" naar de gegrondheid ervan, door de partij die ze instelt
maakt van die vordering nog geen tergende en roekeloze rechtsvordering, aangezien het recht om in rechte op te treden niet aan een dergelijke voorwaarde is onderworpen.
Hieruit volgt dat het bestreden vonnis, dat op grond van de aangevochten redenen de eiser veroordeelt tot betaling van schadevergoeding aan de verweerder
"als vergoeding voor de morele schadevergoeding" als gevolg van de ingestelde
rechtsvordering wegens "de omstandigheid dat er geen ernstig (...) onderzoek is
gedaan naar de fouten van de aansprakelijke voor het litigieuze
verkeersongeval", en terwijl uit geen enkele van de vaststellingen van het bestreden vonnis blijkt dat de rechtsvordering van de verweerder tergend en roekeloos
zou zijn geweest, het recht van de eiser miskent om een geschil voor de rechter
te brengen (schending van alle in het middel aangewezen bepalingen met uitzondering van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek en van artikel
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50 van de wet van 9 juli 1975) en schadevergoeding toekent ten laste van een
persoon die geen enkele fout heeft begaan (schending van de artikelen 1382 en
1383 van het Burgerlijk Wetboek).
Tweede onderdeel
Geen enkele wetsbepaling verplicht het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds ertoe, wanneer het wettelijk verplicht is op te treden voor het slachtoffer
van een verkeersongeval, de vermoedelijk aansprakelijke persoon, tegen wie het
Fonds een regresvordering kan instellen, op de hoogte te brengen van de eventuele onderhandelingen en besprekingen tussen het Fonds en het slachtoffer over
het beginsel van de desbetreffende aansprakelijkheden en over de omvang van de
aan het slachtoffer te vergoeden schade, de aansprakelijke persoon bij de onderhandelingen en besprekingen te betrekken, noch, a fortiori, de instemming van
de aansprakelijke persoon te verkrijgen over de minnelijke schadevergoeding
waartoe die onderhandelingen en besprekingen hebben kunnen leiden.
De benadeelde beschikt immers over een eigen recht tegen het Fonds dat jegens hem rechtstreeks gehouden is, los van de vermoedelijk aansprakelijke dader.
Een dergelijke vereiste zou bovendien strijdig zijn met de verplichting van het
Fonds voor zover het de vergoeding van de benadeelde zou kunnen vertragen en
desgevallend verhinderen.
Hieruit volgt dat het bestreden vonnis, op grond van de weergegeven redenen,
door de eiser te veroordelen tot betaling van schadevergoeding aan de verweerder "als vergoeding van de morele schade" als gevolg van de ingestelde vordering, omdat "er geen onderzoek op tegenspraak is geweest naar de fouten van de
aansprakelijke voor het litigieuze verkeersongeval" en "omdat de (verweerder) in
het debat over de omvang van de door de (eiser) aan O.S. toegekende vergoeding, terzijde werd geschoven" aan artikel 50 (in de oorspronkelijke nummering)
van de wet van 9 juli 1975 een voorwaarde toevoegt die zij niet bevat, waaraan
de regresvordering van het Fonds tegen de vermeende aansprakelijke voor het
ongeval onderworpen zou zijn (schending van die wetsbepaling), het recht van
de eiser miskent om een geschil voor de rechter te brengen (schending van alle in
het middel aangewezen bepalingen met uitzondering van de artikelen 1382 en
1383 van het Burgerlijk Wetboek en van artikel 50 van de wet van 9 juli 1975)
en een schadevergoeding oplegt aan een persoon die geen enkele fout heeft begaan (schending van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek).
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Tweede onderdeel
Het bestreden vonnis beslist "dat zowel de omstandigheid dat er geen ernstig
en op tegenspraak gevoerd onderzoek is gedaan naar de fouten van de aansprakelijke voor het litigieuze verkeersongeval als het feit dat de [verweerder] in het
debat over de omvang van de door [de eiser] aan [het slachtoffer van dat ongeval] toegekende vergoeding, terzijde werd geschoven, rechtvaardig[en] dat een
definitief bedrag van duizend euro morele schadevergoeding wordt toegekend"
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die voor de verweerder hieruit ontstaan is dat hij "vijf jaar lang de psychologische en morele druk moest dragen van een proces dat op grond van de meest elementaire rechtsbeginselen volstrekt ongerechtvaardigd is".
Geen enkele wettelijke bepaling schrijft voor dat de eiser die de schade vergoedt van het slachtoffer van een verkeersongeval dat tegen hem een eigen recht
bezit en in wiens rechten hij is getreden, bij de regeling van de schadeclaim van
het slachtoffer de persoon moet betrekken tegen wie hij naderhand zijn regresvordering zal instellen.
Door aan de eiser een dergelijk verzuim aan te rekenen, verantwoordt het bestreden vonnis zijn beslissing niet naar recht.
Het onderdeel is gegrond.
Overige grieven
Er bestaat geen grond tot onderzoek van het eerste middel dat niet tot ruimere
cassatie kan leiden.
Omvang van cassatie
De vernietiging van de beslissing van het bestreden vonnis die de verweerder
het herstel van zijn morele schadevergoeding toekent, leidt wegens het verband
dat de appelrechters tussen die beslissingen hebben gelegd, tot de vernietiging
van het door hen gewezen vonnis van 11 januari 2006 in zoverre het uitspraak
doet over de gegrondheid van de vordering van de verweerder tot teruggave van
de advocatenkosten en -honoraria die hij had gemaakt.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het de eiser veroordeelt tot betaling
van duizend euro morele schadevergoeding aan de verweerder.
Doet het vonnis van 11 januari 2006 teniet in zoverre het uitspraak doet over
de gegrondheid van de vordering van de verweerder tot teruggave van de advocatenkosten en -honoraria die hij heeft gemaakt.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde vonnis.
Houdt de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de Rechtbank van Eerste Aanleg te Doornik, zitting houdende in hoger beroep.
22 februari 2007 – 1° kamer – Voorzitter en verslaggever: de h. Storck, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. de Koster, advocaat-generaal met opdracht –
Advocaat: mr. T'Kint
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OVERHEIDSOPDRACHTEN (WERKEN. LEVERINGEN. DIENSTEN) INSCHRIJVINGEN - ABNORMALE PRIJZEN - VERANTWOORDING - GEEN VERDERE KENNISGEVING
DOOR HET BESTUUR - GEVOLG
Indien het bestuur bij de gunning van een overheidsopdracht voor aanneming van werken,
leveringen en diensten, de inschrijvers er niet in kennis van stelt dat het hun prijzen, na
verantwoording ervan, als abnormaal beschouwt, is hieraan toe te schrijven dat het de
prijzen niet langer als abnormaal beschouwt en dat de inschrijving regelmatig is1. (Art. 12,
§1, Wet 14 juli 1976 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken,
leveringen en diensten; Art. 25, §§1 en 2, K.B. 22 april 1977)
(KAREL RAEYMAKERS bvba T. H. WILLEMS en M. SCHOENMAEKERS in hun hoedanigheid van curator van het
faillissement van AQUA RENO nv, e.a.)

ARREST

(A.R. C.06.0046.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 19 april 2005 gewezen door
het Hof van Beroep te Brussel.
Raadsheer Beatrijs Deconinck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.
II. FEITEN
De feiten kunnen volgens het verzoekschrift in cassatie als volgt worden samengevat.
De VZW St.Agnetedal schreef een openbare aanbesteding uit waarop door de
NV Aqua Reno, vertegenwoordigd door beide eerste verweerders qualitate qua,
werd ingeschreven.
Naar aanleiding van het onderzoek van de in het kader van de gunningprocedure ingediende inschrijvingen stelde de eiseres vast dat de inschrijving van de
NV Aqua Reno die bij opening de laagste bieding bleek te zijn, een post bevatte,
die zeer laag overkwam.
De eenheidsprijzen terzake werden om deze reden vervangen door de gemiddelde eenheidsprijzen van de andere biedingen, waarop voormelde vennootschap
niet meer de laagste doch wel de vijfde in het klassement werd.
Na nazicht van de verschillende biedingen en na verrekening van de fouten en
wijzigingen werden de werken uiteindelijk door tweede verweerster aan de ten
gevolge hiervan goedkoopst gebleken aannemer toegewezen.
III. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert in haar verzoekschrift twee middelen aan.
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
1 Het O.M. concludeerde tot vernietiging op grond van het tweede onderdeel van het eerste middel
wegens miskenning van het algemeen rechtsbeginsel dat afstand van recht strikt dient te worden
geïnterpreteerd en enkel kan worden afgeleid uit feiten die niet voor een andere uitlegging vatbaar
zijn. (Zie Cass. 13 sept. 2004, A.R. C.03.0540.N, nr. 404).
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- artikel 12, §1, van de in casu van toepassing zijnde wet betreffende de overheidsopdrachten van 14 juli 1976 ingevolge artikel 1 van het koninklijk besluit
van 29 januari 1997 tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van sommige bepalingen van de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en van hun uitvoeringsmaatregelen;
- de artikelen 20, §5, en 25a, §1, van het koninklijk besluit van 22 april 1977
betreffende de overheidsopdrachten van toepassing ingevolge artikel 1 van het
koninklijk besluit van 29 januari 1997 tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van sommige bepalingen van de wet van 24 december 1993 betreffende
de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en
van hun uitvoeringsmaatregelen;
- het algemeen rechtsbeginsel dat afstand van recht strikt dient te worden geïnterpreteerd en enkel kan afgeleid worden uit feiten die niet voor een andere uitlegging vatbaar zijn, beginsel waarvan onder meer artikel 1045 van het Gerechtelijk Wetboek een toepassing uitmaakt;
- artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet.
Aangevochten beslissingen
Het arrest doet het eerste vonnis teniet en, opnieuw recht doende, verklaart de
hoofdvordering ontvankelijk en in bepaalde mate gegrond, en de vordering in
tussenkomst en vrijwaring ontvankelijk en gegrond op grond onder meer van de
volgende overwegingen:
"(...) Dat artikel 12, §1, van de wet van 14 juli 1976 betreffende de overheidsopdrachten bepaalt dat wanneer de bevoegde overheid beslist de opdracht te gunnen, deze moet worden toevertrouwd aan de inschrijver die de laagste regelmatige inschrijving heeft ingediend op straffe van schadeloosstelling vastgesteld op
10 pct. van het bedrag van deze inschrijving; Dat het bestuur, blijkens artikel
25A, §1, van het koninklijk besluit van 22 april 1977 betreffende de overheidsopdrachten, onverminderd de bestekbepalingen zoals die van artikel 14, tweede
lid, inschrijvingen als onregelmatig en derhalve als niet bestaande kan beschouwen, indien zij niet overeenstemmen met de bepalingen van afdeling 2, enig
voorbehoud inhouden of bestanddelen bevatten die niet met de werkelijkheid
overeenstemmen; Dat, krachtens artikel 25, tweede lid, van het te dezen toepasselijk koninklijk besluit van 22 april betreffende de overheidsopdrachten voor
aanneming van werken, leveringen en diensten, het bestuur, vooraleer het een inschrijving afwijst inzonderheid met verwijzing naar artikel 20, §5, wegens haar
blijkbaar abnormaal hoge of abnormaal lage eenheidsprijzen of totale prijzen, de
betrokken inschrijver per aangetekende brief moet verzoeken hierover, binnen
een termijn van twaalf kalenderdagen, de nodige verantwoording te verstrekken;
Dat het verder bepaalt dat het bestuur, na onderzoek van de gegeven uitleg, de
betrokken inschrijver laat weten welke prijzen nog als abnormaal worden beschouwd;
(...) Dat door het hof dient te worden vastgesteld dat de eiseres verzuimd heeft
de NV Aqua Reno bij toepassing van voormeld artikel 25, tweede lid, te verzoeken binnen de termijn van twaalf kalenderdagen een omstandige verantwoording
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te verstrekken omtrent de prijzen die zij als abnormaal laag beschouwde; Dat uit
dit verzuim volgt dat eerste geïntimeerde er van afgezien heeft de kwestieuze
prijzen als abnormaal laag te beschouwen (R.v.St. 2 september 1983, Arr.
R.v.St., 1983, nr. 23.459; Antwerpen, 17 oktober 1983, R.W., 1983-84, kol. 929931); Dat de afwijking van de wettelijke verplichting om de opdracht te gunnen
aan de laagste regelmatige inschrijving in dit geval dan ook op onrechtmatige
wijze is geschied; Dat artikel 12, §1, van de wet van 14 juli 1976 aan de niet-naleving van de wettelijke verplichting de opdracht te gunnen aan de laagste regelmatige inschrijving automatisch de sanctie verbindt van een schadeloosstelling
vastgesteld op 10 pct. van het bedrag van de inschrijving, zonder dat enig bijkomend bewijs omtrent de door de niet weerhouden bieder geleden schade en het
oorzakelijk verband tussen de foutieve gunning en voormelde schade mag worden geëist; Dat het bestreden vonnis derhalve op grond van verkeerde motieven
en met schending van de wet de oorspronkelijke vordering heeft afgewezen".
Grieven
Eerste onderdeel
Wanneer de aanbestedende overheid meent dat een inschrijving abnormale
prijzen bevat, moet een bijzondere procedure gevolgd worden m.b.t. het ondervragen van de inschrijver en vervolgens door de kennisgeving van de bevindingen.
Indien het Bestuur de in de overheidsopdrachtenreglementering voorgeschreven procedure m.b.t. het onderzoek van abnormale prijzen niet volgt, kan het mogelijkerwijze - een onrechtmatige daad (fout) begaan.
Geen enkele wetsbepaling voorziet echter dat in dergelijke hypothese de inschrijving per se regelmatig zou bevonden worden.
Het bestreden arrest leidt uit artikel 12, §A, van de wet van 1976 echter af dat
de niet-naleving van de formele verplichtingen in het kader van het vaststellen
van eventuele abnormale
prijzen of dat de niet-ondervraging van de inschrijver tot het regelmatig karakter van de offerte zou leiden.
Nochtans voorziet noch artikel 12, §1, van de overheidsopdrachtenwet, noch
welke andere wettelijke of reglementaire bepaling dan ook dat het niet-naleven
van de vormvereisten, tot een regelmatige inschrijving zou moeten leiden.
Hieruit volgt dat het bestreden arrest dat beslist dat Aqua Reno, thans vertegenwoordigd door de eerste verweerders q.q., recht heeft op schadeloosstelling
ten belope van 10 pct. van haar inschrijving, op grond van de overweging dat zij
de laagste regelmatige inschrijving had ingediend, dan ook niet naar recht verantwoord is (schending van artikel 12, §1, van de wet van 14 juli 1976 en van de
artikelen 20, §5, en 25a, §1, van het koninklijk besluit van 22 april 1977 betreffende de overheidsopdrachten).
Tweede onderdeel
In de mate het bestreden arrest zou moeten uitgelegd worden in de zin dat de
aanbestedende overheid afstand van haar recht zou gedaan hebben omdat uit het
verzuim om prijsverantwoording te vragen zou volgen dat zij afgezien had de
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kwestieuze prijzen als abnormaal te beschouwen, moet opgemerkt worden dat
het arrest evenmin naar recht is verantwoord.
Afstand van recht dient strikt te worden geïnterpreteerd en kan enkel afgeleid
worden uit feiten die niet voor een andere uitleg vatbaar zijn.
Het bestreden arrest stelt dit vooreerst niet vast. Het maakt bijgevolg de wettigheidscontrole van het Hof van Cassatie niet mogelijk (schending van artikel
149 van de gecoördineerde Grondwet).
Het arrest laat evenzeer na, op grond van de feitelijke gegevens die het zou
aangeven, vast te stellen dat de bedoelde feiten voor geen andere uitlegging vatbaar waren, zodat het niet naar recht is verantwoord (schending van het algemeen rechtsbeginsel dat afstand van recht strikt dient te worden geïnterpreteerd
en enkel kan afgeleid worden uit feiten die niet voor een andere uitlegging vatbaar zijn, beginsel waarvan onder meer artikel 1045 Ger.W. een toepassing uitmaakt, en van artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet).
(...)
IV. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
Eerste onderdeel
1. Krachtens artikel 12, §1, van de wet van 14 juli 1976 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten moet, wanneer de bevoegde overheid beslist de opdracht te gunnen, deze worden toevertrouwd aan de inschrijver die de laagste regelmatige inschrijving heeft ingediend
op straffe van schadeloosstelling vastgesteld op 10 pct. van het bedrag van deze
inschrijving.
Krachtens artikel 25, §1, van het koninklijk besluit van 22 april 1977 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten kan het bestuur, onverminderd de nietigheid van elke inschrijving wegens
afwijking van de essentiële bestekbepalingen zoals die van artikel 14, tweede lid,
inschrijvingen als onregelmatig en derhalve als niet bestaande beschouwen, indien zij niet overeenstemmen met de bepalingen van afdeling 2, enig voorbehoud
inhouden, of bestanddelen bevatten die niet met de werkelijkheid overeenstemmen.
Krachtens §2 van hetzelfde artikel moet het bestuur, vooraleer een inschrijving
af te wijzen inzonderheid met verwijzing naar artikel 20, §5, wegens haar blijkbaar abnormaal hoge of abnormaal lage eenheidsprijzen of totale prijzen, de betrokken inschrijver per aangetekende brief verzoeken hierover, binnen een termijn van 12 kalenderdagen de noodzakelijke verantwoordingen te verstrekken.
Na onderzoek van de gegeven uitleg laat het bestuur de betrokken inschrijver
weten welke prijzen nog als abnormaal worden beschouwd.
2. Het bestuur kan volgens dat artikel inzonderheid als onregelmatig afwijzen,
een inschrijving waarvan de bestanddelen niet met de werkelijkheid overeenstemmen, bij voorbeeld wanneer de prijzen abnormaal laag of abnormaal hoog
zijn. Het bestuur moet in dat geval, voordat het de inschrijving afwijst, de in-
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schrijver verzoeken verantwoording te verstrekken over zijn prijzen. Het moet
indien het de prijzen abnormaal laag of hoog blijft vinden, na daarover uitleg te
hebben gekregen, de inschrijvers daarvan in kennis stellen. Hieruit volgt dat indien het bestuur de betrokkenen er niet van in kennis stelt dat het hun prijzen, na
verantwoording ervan, als abnormaal beschouwt, hieraan toe te schrijven is dat
het de prijzen niet langer als abnormaal beschouwt en dat de inschrijving regelmatig is.
3. Het arrest stelt vast dat de "(tweede verweerster) verzuimd heeft de NV
Aqua Reno bij toepassing van voormeld artikel 25, tweede lid, (van het koninklijk besluit van 22 april 1977 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten), te verzoeken binnen de termijn van
twaalf kalenderdagen een omstandige verantwoording te verstrekken omtrent de
prijzen die zij als abnormaal laag beschouwde". De niet-naleving van deze reglementaire bepaling heeft volgens het arrest tot gevolg dat de tweede verweerster
er van afgezien heeft de kwestieuze prijzen van de NV Aqua Reno als abnormaal
laag te beschouwen. Aldus neemt het arrest aan dat de tweede verweerster door
de niet-naleving van het voornoemde artikel 25 zich niet meer op de onregelmatigheid van de inschrijving van de NV Aqua Reno wegens het abnormaal karakter van de prijzen kan beroepen, zodat de inschrijving, waarvan niet wordt voorgehouden dat zij omwille van een andere reden onregelmatig zou zijn, als regelmatig moet worden beschouwd.
4. Het arrest dat oordeelt dat de NV Aqua Reno de laagste regelmatige inschrijving indiende zodat ze, nu de tweede verweerster de opdracht niet aan haar
gegund heeft, recht heeft op de schadeloosstelling bedoeld in artikel 12, §1, van
de wet van 14 juli 1976 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van
werken, leveringen en diensten, verantwoordt zijn beslissing naar recht.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Tweede onderdeel
5. Het arrest steunt zijn beslissing dat de "tweede verweerster er van afgezien
heeft de kwestieuze prijzen van de NV Aqua Reno als abnormaal laag te beschouwen" en dat de inschrijving van de NV Aqua Reno als regelmatig moet
worden beschouwd, niet op enige afstand van recht maar steunt op een uitlegging
van artikel 25, tweede lid, van het voornoemde koninklijk besluit van 22 april
1977".
Het onderdeel mist feitelijke grondslag.
(...)
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.
23 februari 2007 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever: mevr. Deconinck – Andersluidende conclusie van de h. Vandewal, advocaat-generaal
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– Advocaten: mrs. Simont en Maes.

Nr. 111
1° KAMER - 23 februari 2007

1º MAATSCHAPPELIJK WELZIJN (OPENBARE CENTRA VOOR) MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING - KOSTEN - TERUGBETALING DOOR PARTICULIEREN VOORWAARDEN
2º MAATSCHAPPELIJK WELZIJN (OPENBARE CENTRA VOOR) MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING - KOSTEN - TERUGBETALING DOOR PARTICULIEREN VOORSCHIETEN VAN BELASTINGEN
1º Het O.C.M.W. kan enkel aanspraak maken op de terugbetaling door particulieren van de
kosten van maatschappelijke dienstverlening bedoeld in artikel 97 O.C.M.W.-Wet. (Art.
97, O.C.M.W.-wet)
2º Het voorschieten van belastingen aan een verblijfhouder in een rustoord behoort niet tot
de kosten van maatschappelijke dienstverlening waarvan het O.C.M.W. aanspraak kan
maken op de terugbetaling door particulieren, waarbij het irrelevant is of dit voorschieten
van belastingen die verblijfhouder in de mogelijkheid stelt een menswaardig bestaan te
leiden. (Artt. 1, 57 en 97, O.C.M.W.-wet)
(OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN BRUGGE T. V. e.a.)

ARREST

(A.R. C.06.0275.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 11 februari 2005 in laatste
aanleg gewezen door de Vrederechter van het derde kanton te Brugge.
Raadsheer Eric Stassijns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1, 57, §1, 97, inzonderheid eerste en tweede lid, en 98, §2, inzonderheid eerste lid, eerste gedachtestreepje, van de organieke wet van 8 juli 1976
betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
- de artikelen 205 en 208 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
In de bestreden beslissing verklaart de vrederechter de vordering van eiser die
strekt tot terugbetaling door de verweerders, onderhoudsplichtige zonen van wijlen mevrouw M.L.M., van de door de eiser vrijwillig betaalde belastingen voor
rekening van wijlen hun moeder die deze laatste voor de aanslagjaren 1999, 2000
en 2001 verschuldigd was ingevolge de fiscale aftrek van door de verweerders
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betaald onderhoudsgeld, toelaatbaar, doch ongegrond en veroordeelt de eiser tot
de kosten van het geding, op grond van de volgende motieven:
"(De eiser wil) een door (hem) vrijwillig en dus zonder verzoek hiertoe, ten
laste genomen betaling van belastingen (...) verhalen op de verweerders (...).
Overeenkomstig de bepalingen van artikel 205 B.W. zijn de kinderen levensonderhoud verschuldigd aan hun ouders en hun andere bloedverwanten in de opgaande lijn die behoeftig zijn.
Op deze rechtsgrond zijn de verweerders dan ook enkel gehouden tot tussenkomst in het levensonderhoud, terwijl betaling van verschuldigde belastingen
hierin niet zijn begrepen.
(...)
Het fiscaal recht is (...) autonoom, terwijl de wijze van inning van belastingen
door de belastingwet wordt geregeld.
Belastingen zijn principieel persoonlijke schulden, zodat de kinderen of erfgenamen niet verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor niet betaalde belastingen door hun ouders.
Artikel 877 B.W. bepaalt enkel dat de titels die tegen de overledene uitvoerbaar waren, ook tegen de erfgenamen uitvoerbaar zijn.
De verweerders hebben de nalatenschap van hun moeder verworpen door verklaring hiertoe gedaan ter griffie van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brugge
op 02.02.03.
Dit heeft tot gevolg dat de nalatenschap nooit in het vermogen van de verwerpende erfgenamen is geweest.
Fiscaalrechtelijk is de belastingschuld van de ouders in de voormelde omstandigheden dus niet verhaalbaar op kinderen.
De belastingwet voorziet verder in de gedeeltelijke aftrekbaarheid van betaalde
onderhoudsgelden van ouders.
In deze omstandigheden gaat het dan ook niet op dat het OCMW deze belastingschuld vrijwillig betaalt om ze vervolgens te verhalen bij de vermogende kinderen.
Dit zou neerkomen op een buitenwerking stellen van de wettelijke fiscale regeling, iets waar het OCMW niet toe bevoegd noch gerechtigd is.
Het OCMW heeft tot taak aan de personen en de gezinnen de dienstverlening
te verzekeren waartoe de gemeenschap gehouden is, terwijl ons inziens de gemeenschap niet gehouden is de belastingen te betalen welke verschuldigd zijn,
ten gevolge van voormelde wettelijk toegestane aftrekbaarheden.
Wij beschouwen het dan ook niet als een vereiste van maatschappelijke dienstverlening van het OCMW om de verschuldigde belastingen te betalen of voor te
schieten, welke in hoofde van de verblijfhouders in het OCMW rusthuis verschuldigd is geworden, omdat de onderhoudsplichtige van deze verblijfhouders
bij toepassing van de fiscale wetgeving de betaalde onderhoudsbijdrage gedeeltelijk heeft afgetrokken van zijn inkomen.
Dienvolgens kan het OCMW de aldus gedane betalingen ook niet recupereren
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bij toepassing van artikel 98 OCMW-wet, nu de gedane betaling van de belastingen volgens ons niet kan worden begrepen onder de kosten van de maatschappelijke dienstverlening, zoals bepaald in artikel 97 OCMW-wet.
Tenslotte zij opgemerkt dat in voormelde omstandigheden, de 'begunstigde'
van dergelijke maatschappelijke dienstverlening in feite de belastingen en het
OCMW zelf zijn.
In de algemene beslissing van 01.07.99 van het BCSD werd deze werkwijze
immers onder meer gemotiveerd als volgt.
'(...) dat het financieel voordeliger is voor het OCMW indien er geen beslag
mogelijk is of indien de ontvanger der belastingen niet tot beslag overgaat'.
hetgeen er toch op wijst dat de beoogde 'maatschappelijke dienstverlening' ook
door eigen belang werd ingegeven.
Inderdaad dergelijke beslagen brengen een hele hoop administratieve rompslomp met zich, die inderdaad veel kost aan personeel en administratie.
Artikel 97 OCMW-wet voorziet echter uitdrukkelijk dat gemaakte administratiekosten geen voorwerp van terugvordering kunnen uitmaken, zodat de mogelijkheid bestaat dat de genomen maatregel zou kunnen ingegeven zijn om zo
weinig mogelijk administratieve kosten te maken, nu het OCMW deze niet kan
terug vorderen, hetgeen zou neerkomen op een miskenning van het door artikel
97 ingestelde verbod.
Bovendien heeft de werkwijze van (de eiser) een ping-pong effect, zodat men
zich zou kunnen afvragen waarmee we bezig zijn?
De verweerders zullen immers de terug betaalde belastingen aftrekken bij hun
volgende belastingaangifte, waarop hun moeder weer meer belastingen moet betalen, waarna de verweerders ze weer zullen aftrekken, enz. en dit alles zogezegd
in het kader van maatschappelijke dienstverlening...."(blz. 3, vierde alinea tot en
met blz. 5, zesde alinea, van het vonnis)
Grieven
Krachtens artikel 1, eerste lid, van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, hieronder afgekort als
OCMW-wet, heeft elke persoon recht op maatschappelijke dienstverlening. Deze
heeft tot doel eenieder in de mogelijkheid te stellen een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid. Het tweede lid van artikel 1 van de
OCMW-wet bepaalt dat openbare centra voor maatschappelijk welzijn worden
opgericht die, onder de door die wet bepaalde voorwaarden, tot opdracht hebben
deze dienstverlening te verzekeren. Die opdracht wordt hernomen in artikel 57,
§1, eerste lid, van de OCMW-wet luidens welk het OCMW tot taak heeft aan
personen en gezinnen de dienstverlening te verzekeren waartoe de gemeenschap
gehouden is.
Artikel 98, §2, eerste lid, eerste gedachtestreepje, van de OCMW-wet schrijft
voor dat het OCMW de kosten van maatschappelijke dienstverlening krachtens
een eigen recht verhaalt op de onderhoudsplichtigen van de begunstigde tot beloop van het bedrag waartoe zij gehouden zijn voor de verstrekte hulp. Artikel
97, eerste lid, van de OCMW-wet omschrijft wat voor de toepassing van hoofd-
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stuk VII van de OCMW-wet ("Terugbetaling door particulieren van de kosten
van maatschappelijke dienstverlening") onder "kosten van maatschappelijke
dienstverlening" moet worden verstaan.
Eerste onderdeel
Eerste subonderdeel
De vrederechter stelt vast dat de belastingwet voorziet in de gedeeltelijke aftrekbaarheid van de aan ouders betaalde onderhoudsgelden (blz. 4, vierde alinea,
van het vonnis). Hij overweegt dat eiser de taak heeft aan de personen en de gezinnen de dienstverlening te verzekeren waartoe de gemeenschap gehouden is en
dat de gemeenschap niet gehouden is de belastingen te betalen die ingevolge die
wettelijk toegestane aftrekbaarheid verschuldigd zijn (blz. 4, zevende alinea, van
het vonnis). De vrederechter oordeelt dat het dan ook niet als een vereiste maatschappelijke dienstverlening van de eiser kan worden beschouwd de belastingen
te betalen of voor te schieten die de verblijfhouders in het OCMW-rusthuis verschuldigd zijn omdat hun onderhoudsplichtige de door hem betaalde onderhoudsbijdrage gedeeltelijk van zijn inkomen heeft afgetrokken (blz. 4, achtste
alinea, van het vonnis). Hij besluit dat eiser de aldus gedane betalingen bijgevolg
niet kan recupereren met toepassing van artikel 98 van de OCMW-wet, aangezien zij niet kunnen worden begrepen onder kosten van maatschappelijke dienstverlening zoals bepaald in artikel 97 van de OCMW-wet (blz. 4, negende alinea,
van het vonnis). Ook overweegt de vrederechter dat de omstandigheid dat de verweerders de terugbetaalde belastingen bij hun volgende belastingsaangifte zouden kunnen aftrekken, de betaling van belastingen door eiser het karakter van
maatschappelijke dienstverlening ontneemt ("dit alles zogezegd in het kader van
maatschappelijke dienstverlening" - blz. 5, zesde alinea, van het vonnis).
De vrederechter onderzoekt daarbij niet of het betalen door eiser van de belastingen verschuldigd door OCMW-rustoordbewoners op de door hen ontvangen
onderhoudsbijdragen, tot doel heeft die rustoordbewoners in de mogelijkheid te
stellen een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid en
meer bepaald of het betalen door eiser van de personenbelasting voor de inkomstenjaren 1998, 1999 en 2000, verschuldigd door de moeder van de verweerders,
dat doel nastreefde ten aanzien van haar. Evenmin stelt de vrederechter vast dat
dit niet het geval was. Uit de vaststellingen van de vrederechter, noch uit enig
ander stuk waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat het wettelijk doel van
maatschappelijke dienstverlening, de menselijke waardigheid verzekeren, niet
werd of kon worden bereikt door het betalen door eiser van de belastingen die de
moeder van de verweerders, die verbleef in een rusthuis van de eiser, verschuldigd was op ontvangen onderhoudsbijdragen.
Nochtans is het enige wettelijke criterium voor het subjectief recht op maatschappelijke dienstverlening bepaald in artikel 1, eerste lid, van de OCMW-wet
dat de dienstverlening ertoe moet strekken de begunstigde in de mogelijkheid te
stellen een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid. Het
vervuld zijn van die voorwaarde moet worden nagegaan bij ieder concreet geschil over de vraag of een handeling van een OCMW deel uitmaakt van de maatschappelijke dienstverlening waarmee het is belast.
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Aangezien de vrederechter zijn beslissing de vordering van de eiser af te wijzen, steunt op de overweging dat het betalen of voorschieten van de door verblijfhouders in het OCMW-rusthuis verschuldigde belastingen op ontvangen onderhoudsbijdragen geen vereiste maatschappelijke dienstverlening is, zonder te
onderzoeken of, dan wel vast te stellen dat die betaling of dat voorschot niet tot
doel heeft de verblijfhouders, meer bepaald de moeder van de verweerders, in de
mogelijkheid te stellen een menswaardig bestaan te leiden, verantwoordt de vrederechter zijn beslissing dat de eiser de betaling van de belastingen niet kan recupereren als kosten van maatschappelijke dienstverlening, niet naar recht (schending van de artikelen 1, 57, §1, 97, inzonderheid eerste en tweede lid, en 98, §2,
inzonderheid eerste lid, eerste gedachtestreepje, van de OCMW-wet).
(...)
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1. Het bestreden vonnis wordt niet bekritiseerd in zoverre het oordeelt dat de
eiser geen recht kon laten gelden op terugbetaling van de betaalde belastingen op
grond van de gegeven borgtocht. Het wordt evenmin bekritiseerd in zoverre het
oordeelt dat de belastingschuld van de moeder van de verweerders niet verhaalbaar was op haar kinderen en oordeelt dat de eiser de belasting vrijwillig betaald
heeft aan de fiscus.
Eerste onderdeel
Eerste subonderdeel
2. Artikel 1, eerste lid, van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de
openbare centra voor maatschappelijk welzijn (hierna OCMW-wet) bepaalt dat
elke persoon recht heeft op maatschappelijke dienstverlening. Deze heeft tot doel
eenieder in de mogelijkheid te stellen een leven te leiden dat beantwoordt aan de
menselijke waardigheid.
Artikel 57 van de OCMW-wet bepaalt dat onverminderd het bepaalde in artikel 57ter, het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn tot taak heeft aan
personen en gezinnen de dienstverlening te verzekeren waartoe de gemeenschap
gehouden is. Het verzekert niet alleen lenigende of curatieve doch ook preventieve hulp. Deze dienstverlening kan van materiële, sociale, geneeskundige, sociaal-geneeskundige of psychologische aard zijn.
3. Onder hoofdstuk VII van de wet betreffende de terugbetaling door particulieren van de kosten van maatschappelijke dienstverlening, bepaalt artikel 97,
eerste en tweede lid, dat voor de toepassing van de bepalingen van Hoofdstuk
VII onder "kosten van de maatschappelijke dienstverlening" dient te worden verstaan:
- de betalingen in speciën;
- de kosten van de in natura verleende hulp;
- de kosten van hospitalisatie;
- de kosten van huisvesting met inbegrip van die welke gemaakt zijn in de inrichtingen van het centrum;
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- de kosten berekend volgens vooraf vastgestelde algemene tarieven.
- zijn uitgesloten de administratie- en onderzoekskosten, alsmede de kosten
van de prestaties van het centrum bedoeld door artikel 60, §1, 2 en 4.
4. Uit artikel 97 van de OCMW-wet blijkt dat het OCMW bij de terugbetaling
door particulieren van de kosten van maatschappelijke dienstverlening enkel aanspraak kan maken op terugbetaling van de kosten van maatschappelijke dienstverlening bedoeld in dit artikel.
Het is daarbij irrelevant of de betaling of het voorschieten van belastingen een
verblijfhouder in de mogelijkheid stelt een menswaardig bestaan te leiden, zodat
de vrederechter voor de correcte toepassing van artikel 97 niet gehouden was dit
onderzoek te doen.
Het subonderdeel faalt naar recht.
(...)
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
23 februari 2007 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever: de h. Stassijns – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandewal, advocaat-generaal –
Advocaat: mr. van Eeckhoutte.

Nr. 112
3° KAMER - 26 februari 2007

VERZEKERING — LANDVERZEKERING - VERJARING - SLACHTOFFER - BETAALDE
BEDRAGEN - TERUGVORDERING - RECHTSVORDERING VAN DE VERZEKERAAR TEGEN DE VERZEKERDE
- GESPREIDE BETALINGEN - AANVANG VAN DE VERJARING
De betaling die de verzekeraar heeft gedaan nadat is uitgemaakt dat hij wettelijk verplicht is
tot schadeloosstelling van de benadeelde persoon, is de gebeurtenis waardoor een
rechtsvordering ontstaat die steunt op een in de verzekeringspolis bepaalde grond van
verval, die de verzekeraar instelt tegen de verzekerde om de aan het slachtoffer van het
ongeval betaalde bedragen terug te vorderen en waardoor de driejarige verjaringstermijn
van art. 32 Verzekeringswet begint te lopen; als de verzekeraar verscheidene bedragen
achtereenvolgens heeft uitgekeerd, loopt de verjaringstermijn van de rechtsvordering tot
terugvordering van elk van de aldus betaalde bedragen telkens vanaf de dag van
uitkering van ieder bedrag1. (Art. 32, Verzekeringswet)
(M. T. S.A. AXA BELGIUM)

1 Cass. 29 mei 1986, A.R. 7489, nr. 611; zie Cass. 10 jan. 1992, A.R. 7585, nr. 237. In zijn conclusie
had het O.M. opgemerkt dat de bedragen die in de toekomst uitgekeerd zullen worden, niet opeisbaar
zijn op het ogenblik van de verjaringsstuitende handeling en dat ze op dat ogenblik dan ook niet
dreigen te verjaren; de verjaring kan pas beginnen te lopen vanaf de datum van de daadwerkelijke
uitkering.
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ARREST (vertaling)

(A.R. C.05.0004.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, dat op 28 juli 2004 is gewezen
door het Hof van Beroep te Bergen.
De eerste voorzitter heeft de zaak bij beschikking van 6 februari 2007 verwezen naar de derde kamer.
Afdelingsvoorzitter Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser stelt de volgende twee middelen voor, waarvan het eerste gesteld is
als volgt:
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de Grondwet;
- artikel 32 van de wet van 11 juni 1874 op de verzekeringen, dat titel X van
boek I van het Wetboek van Koophandel vormt en waarvan het tweede lid is toegevoegd bij de wet van 30 mei 1961;
- artikel 2244 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissing
Het arrest verwerpt het middel, afgeleid uit de door de eiser aangevoerde verjaring, op grond:
"dat de dagvaarding voor het gerecht de verjaring stuit voor de vordering die
ze inleidt en voor de vorderingen die daarin virtueel begrepen zijn;
dat om te weten welke vorderingen virtueel begrepen zijn in de door de dagvaarding ingeleide vordering, onderzocht moet worden welke de door verjaring
bedreigde rechten zijn die de eiser in rechte wil doen erkennen;
dat, te dezen, [de verweerster] reeds op 16 september 1983, op een tijdstip dat
haar vordering nog niet verjaard was, [de eiser] gedagvaard heeft om voor de
eerste rechter te verschijnen 'om de terugbetaling te verkrijgen van alle bedragen
die zij wegens het schadegeval heeft moeten uitkeren';
dat de oorspronkelijke dagvaarding aldus niet alleen virtueel, maar zelfs uitdrukkelijk, tot terugvordering strekt van alle bedragen die uitgekeerd zijn wegens
het schadegeval dat tijdens de schorsing van de dekking van de verzekeringsovereenkomst heeft plaatsgevonden en waarvoor [de eiser], bij vonnis van 19 november 1982 van de Correctionele Rechtbank te Bergen, reeds als enige aansprakelijk was verklaard;
dat de eerste rechter de vordering bijgevolg ten onrechte gedeeltelijk verjaard
heeft verklaard".
Grieven
Eerste onderdeel
Om te voldoen aan artikel 149 van de Grondwet, moeten de vonnissen en de
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arresten regelmatig met redenen omkleed zijn en antwoorden op de conclusies
van de partijen.
De eiser betoogde in conclusie:
"dat uit de omschrijving van het onderwerp van de dagvaarding blijkt dat de
rechtsvordering een rechtsvordering tot verkrijging van een verklaring van recht
is, aangezien [de verweerster] aangegeven heeft van de [eiser] alle bedragen terug te vorderen dat ze de derde zal moeten uitbetalen;
dat de verklaring van een partij dat ze zich [het] recht voorbehoudt om op een
later tijdstip een vordering voor het gerecht in te stellen, geen grond tot stuiting
van de verjaring van die rechtsvordering vormt (Cass., 5 april 1957, Pas., 959);
dat [de verweerster] nooit enig welbepaald bedrag van de [eiser] gevorderd
heeft, tenzij in een brief van haar raadsman van 11 december 1997, waarin vermeld wordt dat het hoogst betaalde bedrag 3.563.596 frank bedroeg en waarbij
een gedetailleerde lijst gevoegd was van alle betalingen die tussen 27 februari
1982 en 18 september 1996 waren verricht; dat deze brief de verjaring niet stuit;
dat de verzekeraar zijn tegenvordering moet instellen binnen een termijn van
drie jaar te rekenen van de dag waarop hij het slachtoffer heeft uitbetaald, termijn die na de inwerkingtreding van de wet van 25 juni 1992 niet is gewijzigd
(Luik, 15 maart 1993, J.L.M.B., 1993, p. 1414; Burgerlijke Rechtbank Brussel,
23 maart 1996, J.L.M.B., 1997, p. 435);
dat [de] dagvaarding alleen de verjaring heeft gestuit van de bedragen waarvan
is aangetoond dat zij vóór 16 september 1983, datum van de betekening, zijn uitgekeerd;
dat, daarentegen, bij de uitspraak met de datum van de mogelijke uitbreiding
van de vordering rekening moet worden gehouden teneinde de verjaring van die
uitbreiding van de vordering te beoordelen;
dat, immers, de hoven en rechtbanken hun bevoegdheid moeten beoordelen op
grond van de vordering, zoals deze is gewijzigd door de laatste regelmatig genomen conclusie (cf. Luik, J.L.M.B., 1998/12, blz. 502);
dat er immers [...] een algemeen rechtsbeginsel bestaat dat verbiedt uitspraak
te doen over niet gevorderde zaken en dat beginsel is vastgelegd in artikel 807
van het Gerechtelijk Wetboek (Cass., 26 februari 1975, Pas., p. 665);
dat, immers, de door de rechtspleging geboden mogelijkheid om een nieuwe
vordering in te stellen, de toepassing van de regels van de verjaring, die de openbare orde raken, niet in het gedrang kan brengen (Arbeidsrechtbank Bergen, 17
december 1981, J.T.T., 1983, p. 144);
dat de bij de rechtspleging geboden mogelijkheid om de vordering uit te breiden of te wijzigen, geen afbreuk doet aan de fundamentele regels waaraan de
nieuwe vordering onderworpen is en niet als voorwendsel kan dienen om een
verjaarde rechtsvordering in te stellen (Bergen, 11 mei 1978, Rechtspraak Antwerpen, 1979, 315, vermeld in Jurisprudence du Code judiciaire, L'instance, door
Kohl, Moreau, Mougenot, La Charte, p. 807/3-1);
dat de rechtsvordering van [de verweerster] verjaart na drie jaar, waarbij die
verjaring loopt vanaf de dag waarop het slachtoffer is uitbetaald (Cass., 20 no-
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vember 1970, Pas., 1971, p. 247) en, in geval van gespreide betalingen, vanaf de
dag van elke betaling (Cass., 29 mei 1986, Pas., 1986, p. 1202);
dat de eerste rechter, met toepassing van de rechtspraak van het Hof van Cassatie (arrest van 10 januari 1992, inzake Aegon nv/Van Damme), terecht geoordeeld heeft:
'dat, te dezen, wat de in de gedinginleidende dagvaarding bedoelde uitgekeerde
bedragen betreft, de rechtsvordering van de [verweerster] wel degelijk binnen de
driejarige termijn is ingesteld en dat, wat de vóór die datum uitgekeerde bedragen betreft, de verjaring wel degelijk is gestuit door de voormelde dagvaarding
voor het gerecht van 16 september 1983;
dat, bijgevolg, de op die datum uitgekeerde bedragen opeisbaar waren, in tegenstelling tot die welke later zijn uitgekeerd, en laatstgenoemde dus als "virtueel" in de bij dagvaarding ingestelde vordering begrepen kunnen worden, al is
hun "oorzaak" nog dezelfde als die van de oorspronkelijke vordering';
dat de verjaring niet kan worden gestuit voor bedragen die nog niet opeisbaar
zijn en waarvan de verjaringstermijn nog niet is ingegaan, aangezien dergelijke
vordering niet virtueel begrepen is in de bij dagvaarding ingestelde vordering;
dat [de verweerster] alle bedragen reeds meer dan drie jaar geleden heeft uitgekeerd en dat haar rechtsvordering verjaard is;
dat de rechtsvordering van de [verweerster], zoals de eerste rechter terecht
heeft aangewezen, wat betreft de volgende bedragen dus verjaard is:
- 500.000 frank (30 juni 1983), 500.000 frank (30 november 1987), 200.000
frank (8 juli 1991), 100.000 frank (16 december 1992), 250.000 frank (20 mei
1994), 450.000 frank (14 mei 1996) gestort aan het slachtoffer;
- 43.899 frank (17 oktober 1983), 770.737 frank (11 november 1995) en
20.819 frank (18 september 1996) gestort aan het ziekenfonds;
- 29.900 frank (17 april 1984) gestort aan dokter D.;
- 28.655 frank (29 juli 1987) registratierechten;
dat de aangevoerde verjaring uitwerking moet hebben en dat de pogingen van
[de verweerster] om aan die verjaring te ontsnappen, vergeefs zijn".
Het arrest antwoordt noch door de hierboven weergegeven redenen noch door
enige andere reden op de conclusie van de eiser volgens welke de dagvaarding
geen stuitende uitwerking kon hebben voor de bedragen die na die dagvaarding
zijn uitgekeerd en waarvan de schuldvordering tot terugbetaling, op het tijdstip
van die betekening, nog niet opeisbaar was.
Het arrest schendt bijgevolg artikel 149 van de Grondwet.
Tweede onderdeel
Artikel 32 van de wet van 11 juni 1874 op de verzekeringen, zoals het op het
geschil van toepassing was, bepaalde dat "elke rechtsvordering die uit een verzekeringspolis ontstaat, door verloop van drie jaren verjaart, te rekenen van de gebeurtenis waarop ze gegrond is".
Volgens artikel 2244 van het Burgerlijk Wetboek "vormen een dagvaarding
voor het gerecht, een bevel tot betaling, of een beslag, betekend aan hem die men
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wil beletten de verjaring te verkrijgen, burgerlijke stuiting".
De driejarige verjaringstermijn van de tegenvordering loopt vanaf de dag
waarop de schadevergoeding wordt betaald.
Wanneer de verzekeraar gespreid in de tijd verschillende uitkeringen heeft gedaan, begint de verjaring van de tegenvordering, voor elk uitgekeerd bedrag, te
lopen op de datum van elke betaling.
Een dagvaarding kan de verjaring niet stuiten voor de bedragen die de verzekeraar nog niet heeft uitgekeerd omdat die bedragen nog niet opeisbaar zijn en de
verjaringstermijn voor die bedragen nog niet is ingegaan.
Nu het het arrest oordeelt dat de dagvaarding van 16 september 1983 de verjaring voor alle door de verweerster uitgekeerde bedragen stuitte, ook voor die
welke na die datum zijn uitgekeerd, schendt het artikel 32 van de wet van 11 juni
1874 op de verzekeringen, dat titel X van boek I van het Wetboek van Koophandel vormt, alsook artikel 2244 van het Burgerlijk Wetboek.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
Tweede onderdeel
Krachtens artikel 2244 van het Burgerlijk Wetboek stuit een dagvaarding voor
het gerecht de verjaring voor de vordering die ze inleidt en voor die welke hierin
virtueel begrepen zijn. De stuitende werking kan evenwel niet plaatsvinden voordat de verjaringstermijn is ingegaan.
Luidens artikel 32 van de wet van 11 juni 1874 op de verzekeringen, verjaart
elke rechtsvordering die uit een verzekeringspolis ontstaat, door verloop van drie
jaren, te rekenen van de gebeurtenis waarop ze gegrond is.
In geval van een rechtsvordering tot terugvordering van de aan de slachtoffers
van een ongeval uitgekeerde bedragen, die de verzekeraar tegen de verzekerde
instelt, kan de verjaring niet ingaan voordat de verzekeraar over een rechtsvordering beschikt om de verzekerde tot terugbetaling te dwingen.
De gebeurtenis waaruit die rechtsvordering ontstaat en waardoor de verjaring
begint te lopen, is de betaling die de verzekeraar heeft gedaan nadat is uitgemaakt dat hij wettelijk verplicht is tot schadeloosstelling van de benadeelde derde.
Wanneer de rechtsvordering tot terugvordering betrekking heeft op de terugbetaling van bedragen die de verzekeraar achtereenvolgens heeft uitgekeerd aan
een partij die benadeeld werd door de fout van de verzekerde, loopt de driejarige
termijn vanaf de datum van elk uitgekeerd bedrag.
Het arrest dat beslist dat de dagvaarding van 16 september 1983 de rechtsvordering tot terugvordering van de na die datum uitgekeerde bedragen gestuit
heeft, op grond dat die dagvaarding "niet alleen virtueel, maar zelfs uitdrukkelijk, tot terugvordering strekt van alle bedragen die uitgekeerd zijn wegens het
schadegeval", schendt de voormelde wettelijke bepalingen.
Het onderdeel is gegrond.
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Andere grieven
Er bestaat geen grond tot onderzoek van het eerste onderdeel van het eerste
middel en van het tweede middel, die niet kunnen leiden tot ruimere cassatie.
De vordering tot bindendverklaring van het arrest
De beslissingen om eisers vordering tegen de tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen partij te verwerpen en de door die partij tegen de eiser gerichte
vordering toe te wijzen, worden in het cassatieberoep niet bekritiseerd. De vernietiging van de beslissing over verweersters vordering tegen de eiser heeft geen
weerslag op die beslissingen.
De vordering is bij gebrek aan belang niet ontvankelijk.
Dictum
Het Hof
Vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het de eiser veroordeelt om aan de
verweerster het bedrag van 92.751,32 euro, verhoogd met de interesten, te betalen en uitspraak doet over de kosten tussen de eiser en de verweerster.
Verwerpt de vordering tot bindendverklaring van het arrest.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest?
Veroordeelt de eiser in de kosten van de vordering tot bindendverklaring van
het arrest en houdt de andere kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de
feitenrechter over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Luik.
26 februari 2007 – 3° kamer – Voorzitter en verslaggever: de h. Storck, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Van Ommeslaghe en De Bruyn.

Nr. 113
3° KAMER - 26 februari 2007

1º ARBEIDSOVEREENKOMST — EINDE — ONTSLAG OM DRINGENDE
REDEN - BEGRIP - FOUT
2º ARBEIDSOVEREENKOMST — EINDE — ONTSLAG OM DRINGENDE
REDEN - OPZEGGING - ONTOEREIKENDE OPZEGGINGSTERMIJN - OPZEGGINGSVERGOEDING DRINGENDE REDEN
1º Elk feit dat als een fout kan worden aangemerkt is een dringende reden die het mogelijk
maakt de arbeidsovereenkomst zonder opzegging of voor het verstrijken van haar termijn
te beëindigen1. (Art. 35, Arbeidsovereenkomstenwet)
2º De werknemer die zich gedurende de opzeggingstermijn schuldig maakt aan een
zwaarwichtige fout die zijn ontslag om dringende redenen rechtvaardigt, verliest het recht
1 Zie concl. O.M. in Pas., 2007, I, nr. 113.
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op de opzegging en, bijgevolg, op de vergoeding die de ontoereikende duur van die
termijn vergoedt2. (Art. 35, eerste lid, Arbeidsovereenkomstenwet)
(H. T. GALERIE THEMIS nv)

ARREST (vertaling)

(A.R. S.06.0081.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, dat op 18 april 2006 door het Arbeidshof te Brussel.
Afdelingsvoorzitter Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert de volgende twee middelen aan.
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 35, inzonderheid eerste, tweede en achtste lid, 2 en 8, en 39, inzonderheid §1, van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten;
- artikel 149 van de Grondwet.
Aangevochten beslissing
Het arrest beslist, met wijziging van het beroepen vonnis, dat de verweerster
op regelmatige wijze de arbeidsovereenkomst van de eiseres zonder opzegging
en om dringende redenen heeft beëindigd en verklaart de vordering van de eiseres, die ertoe strekt de verweerster te doen veroordelen tot betaling van een compensatoire opzeggingsvergoeding ten belope van vierentwintig maanden loon,
en, subsidiair, tot betaling van een compensatoire opzeggingsvergoeding ten belope van tien maanden loon, alsook haar vordering tot betaling, pro rata temporis, van een eindejaarspremie, bijgevolg ongegrond.
Het arrest beslist dat het ontslag zonder opzegging binnen de wettelijke termijn
van drie werkdagen ter kennis is gebracht en grondt die beslissingen op de volgende redenen :
"A.2. De dringende reden
III.6. De verplichting, voor de werknemer, om zijn arbeid loyaal ten dienste
van de werkgever te stellen en zich dus te onthouden van enige daad 'die een
schadelijke invloed heeft op de beroepsactiviteit van de werkgever' (Arbeidsrechtbank Doornik, 14 december 1988, J.LM.B., 1989, 978), vloeit uit de wet
zelf voort (artikel 17 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten);
Tijdens de uitvoering van de overeenkomst is het de werknemer verboden enige daad te stellen waarmee hij zijn werkgever beconcurreert, en dit ongeacht de
juridische vorm, zelfstandige of loontrekkende, die deze concurrentie aanneemt
2 Ibid.
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(Arbeidsgerechten Luik, 18 mei 1998, J.T.T., 1999, 98, met citaten uit M. Jamoulle, Le contrat de travail, dl. 2, p. 128, nr. 115);
Het is aannemelijk dat de werknemer die nog door een arbeidsovereenkomst
gebonden is, zijn toekomstige activiteit van zelfstandige buiten zijn werktijd
voorbereidt en zelfs dat hij zich voorbereidt op een activiteit waarmee hij zijn
werkgever zal beconcurreren (Arbeidsgerechten Luik, 16 februari 1983, J.T.T.,
1984, 485; Arbeidsgerechten Brussel, 6 oktober 1986, J.T.T., 1986, 469; Arbeidsgerechten Gent, 28 maart 1994, R.W., 1994-1995, 128; Arbeidsgerechten
Brussel, 11 december 1996, J.T.T., 1997, 131);
Echter, elke daad waarmee de werknemer tijdens de uitvoering van zijn arbeidsovereenkomst daadwerkelijk concurrerende arbeid verricht, is verboden
(Arbeidsgerechten Brussel, 13 april 1990, J.T.T., 1990, 441; Arbeidsgerechten
Bergen, 22 november 1991, J.T.T., 1993, 53; Arbeidsgerechten Luik, 18 mei
1998, J.T.T., 1999, 97);
Dit verbod geldt ongeacht het feit dat de concurrerende arbeid al dan niet met
onrechtmatige middelen wordt verricht en ongeacht het feit dat de concurrentie
al dan niet oneerlijk is (Arbeidsgerechten Antwerpen, 13 oktober 1975, J.T.T.,
1976, 358; Arbeidshof Luik, 29 januari 1980, J.T.T., 1981, 18);
Het uitoefenen, door de werknemer, van een concurrerende activiteit terwijl hij
door een arbeidsovereenkomst nog aan zijn werkgever gebonden is, vormt a priori dus een dringende reden die het ontslag zonder opzegging of vergoeding verantwoordt (Cass., 5 mei 1976, Pas., 1976, 1, 957; Arbeidsgerechten Luik, 16 mei
1971, A.R. nr. 15854/89; Arbeidsgerechten Bergen, 13 september 2005, A.R. nr.
18.726, geciteerd door de [verweerster]);
III.7. [De eiseres] ontkent niet dat de activiteit van de nieuwe Athena-galerie
dezelfde is als die van de Themis-galerij;
Zij betwist niet dat die galerie gericht is op hetzelfde publiek; zij verbergt overigens niet dat, vanaf september 2004, 'bepaalde kunstverzamelaars, misnoegd
over de dienstverlening van de [verweerster], op wie zij voorheen een beroep
hadden gedaan, beslist hebben zich tot de bvba Auctions Athena te wenden';
Dat haar overeenkomst geen exclusiviteitsbeding noch concurrentiebeding bevatte, doet niet terzake;
De oprichting van de Athena-galerie, gelegen te Brussel, ..., waarvan de werkzaamheden reeds waren opgestart (grote verkoop op 9 en 10 oktober 2004),
vormt een daad van mededinging die de belangen van de Themis-galerie zonder
enige twijfel schade kan berokkenen, zelfs al diende de verkoopzaal - zoals de
eiseres betoogt - nog faam te verwerven alvorens rendabel te worden;
Welke de redenen voor haar gedrag ook mogen zijn (en het is begrijpelijk dat
[de eiseres], na haar ontslag op tweeënvijftigjarige leeftijd, na eenendertig
dienstjaren en met een opzeggingstermijn van eenentwintig maanden gelijk aan
het wettelijk minimum, haar professionele toekomst veilig wou stellen), zich jegens haar werkgever tijdens de uitvoering van haar arbeidsovereenkomst als een
concurrent heeft gedragen en daarenboven de kennis, de connecties en de faam
die zij bij de Themis-galerie verworven had, ten dienste van haar eigen activiteit
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heeft geplaatst;
Dit feit verantwoordt het ontslag om dringende redenen;
Het beroepen vonnis zal wat dat betreft dus gewijzigd worden."
Grieven
Luidens artikel 35, tweede lid, van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, wordt onder dringende reden die de beëindiging van de
arbeidsovereenkomst zonder opzegging verantwoordt, elke zwaarwichtige fout
verstaan die elke professionele samenwerking tussen de werkgever en de werknemer onmiddellijk en definitief onmogelijk maakt. Hoewel het arrest verklaart
te begrijpen dat de eiseres, na haar ontslag op tweeënvijftigjarige leeftijd, na eenendertig dienstjaren en met de opzeggingstermijn van eenentwintig maanden gelijk aan het wettelijk minimum, haar professionele toekomst veilig heeft willen
stellen, oordeelt het dat de eiseres een daad van mededinging heeft gesteld die de
belangen van de verweerster schade kon berokkenen, door deel te nemen aan de
opening van een verkoopgalerie met een zelfde activiteit en die zich tot hetzelfde
publiek richtte.
Het arrest oordeelt aldus in algemene bewoordingen dat "het uitoefenen, door
de werknemer, van een concurrerende activiteit terwijl hij door een arbeidsovereenkomst nog aan zijn werkgever gebonden is, a priori [...] een dringende reden
vormt die het ontslag zonder opzegging of vergoeding verantwoordt", terwijl een
dergelijke fout slechts een dringende reden in de zin van het in het middel bedoelde artikel 35, tweede lid, oplevert indien ze, in concreto, elke professionele
samenwerking tussen de werkgever en de werknemer onmiddellijk en definitief
onmogelijk maakt.
Uit geen enkele overweging van het arrest blijkt echter dat, volgens het arbeidshof, het aan de eiseres verweten feit elke professionele samenwerking tussen haar en de verweerster onmiddellijk en definitief onmogelijk zou hebben gemaakt.
Nu het het arrest niettemin beslist dat de verweerster het recht had de overeenkomst om dringende redenen te beëindigen en dat de vordering van de eiseres
niet gegrond was in zoverre ze strekte tot betaling van een compensatoire opzeggingsvergoeding en van een eindejaarspremie, miskent het het begrip dringende
reden in de zin van artikel 35 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten (schending van die wetsbepaling) en miskent het daarenboven
de regel dat, zo de overeenkomst voor onbepaalde tijd gesloten is, de partij die
de overeenkomst beëindigt zonder dringende reden of zonder inachtneming van
de bij wet vastgestelde opzeggingstermijn, gehouden is de andere partij een vergoeding te betalen (schending van artikel 39 van de voormelde wet van 3 juli
1978).
Het arrest, dat geen uitspraak doet over de concrete weerslag van de fout die
het de eiseres ten laste legt op de mogelijkheid om de professionele samenwerking tussen de partijen voort te zetten, stelt het Hof op zijn minst in de onmogelijkheid om zijn toezicht uit te oefenen op de wettigheid van die beslissing en
omkleedt zijn beslissing derhalve niet naar recht (schending van artikel 149 van
de Grondwet).

474

HOF VAN CASSATIE

26.2.07 - Nr. 113

Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 35, eerste, tweede en achtste lid, 37, §1, eerste lid, 39, §1, eerste
en tweede lid, 82, §§1, 3 en 4, van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten.
Aangevochten beslissing
Het arrest, dat het beroepen vonnis wijzigt, verklaart de subsidiaire vordering
van de eiseres die ertoe strekte de verweerster te doen veroordelen tot betaling
van een compensatoire opzeggingsvergoeding van tien maanden loon, ten belope
van 32.488,45 euro, ongegrond.
Het arrest grondt die beslissing op de volgende redenen:
"A.III.8. De subsidiaire vordering
[De eiseres] beroept zich op een arrest van 14 april 2003 van het Hof van Cassatie [...], waarin erop gewezen wordt 'dat, als de bediende is ontslagen met een
opzeggingstermijn die korter is dan die waarop hij aanspraak kan maken, het
recht van de bediende op een opzeggingsvergoeding op het ogenblik van de kennisgeving van de opzegging ontstaat, hoewel de arbeidsovereenkomst nog tijdens
de in acht genomen opzeggingstermijn blijft voortbestaan; dat dit recht van de
bediende niet kan worden beïnvloed door latere gebeurtenissen';
Op grond hiervan betoogt [de eiseres] dat, 'zelfs al komt het [arbeids]hof tot de
conclusie dat zij regelmatig is ontslagen om dringende redenen, quod non, de
[verweerster] haar niettemin een compensatoire opzeggingsvergoeding verschuldigd zou zijn';
De duur van de haar op 24 februari 2004 ter kennis gebrachte opzeggingstermijn is immers ontoereikend; in werkelijkheid had [de eiseres], volgens haar (en
volgens de eerste rechters), op een opzeggingstermijn van eenendertig maanden
aanspraak kunnen maken;
De [verweerster] was haar dus met ingang van 24 februari 2004 een compensatoire opzeggingsvergoeding van tien maanden loon verschuldigd;
De dringende reden op grond waarvan zij vervolgens is ontslagen, heeft volgens haar geen enkele weerslag op dat recht, aangezien het recht vóór die dringende reden is ontstaan;
III.9. In de bij het Hof van Cassatie aanhangig gemaakte zaak had een bediende de arbeidsovereenkomst onregelmatig beëindigd in de loop van de opzeggingstermijn die hem door de werkgever reeds daarvoor ter kennis was gebracht;
Het bestreden arrest oordeelde dat de werknemer zijn recht op een aanvullende
opzeggingsvergoeding verloren had aangezien hij, na de opzegging die hem door
de werkgever ter kennis was gebracht, ten onrechte de beëindiging van de overeenkomst lastens zijn werkgever had aangevoerd;
Het Hof van Cassatie heeft dit arrest op grond van de volgende overwegingen
vernietigd:
'Dat krachtens artikel 39 van de wet van 3 juli 1978, de opzeggingsvergoeding
die verschuldigd is aan het einde van de opzeggingstermijn, bepaald bij de op-
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zegging, gelijk is aan het lopend loon dat overeenstemt met de duur van het gedeelte van de opzeggingstermijn waarop de bediende aanspraak kan maken, en
dat bij de opzegging niet in acht werd genomen;
Dat, in geval van onregelmatige beëindiging van de arbeidsovereenkomst door
de bediende, tijdens de door de werkgever in acht genomen opzeggingstermijn,
de bediende aan de werkgever een opzeggingsvergoeding verschuldigd is; dat
deze vergoeding gelijk is aan het lopend loon dat overeenstemt met de opzeggingstermijn die de bediende in acht diende te nemen, weliswaar ervan uitgaande
dat de arbeidsovereenkomst alleszins ten einde kwam op het ogenblik dat de
voorheen door de werkgever in acht genomen opzeggingstermijn zou verlopen
zijn;
Dat de onregelmatige beëindiging van de arbeidsovereenkomst door de bediende tijdens de door de werkgever in acht genomen ontoereikende opzeggingstermijn geen invloed heeft op het recht dat de bediende verwerft op de aanvullende forfaitaire opzeggingsvergoeding wegens de vroegere onregelmatige beëindiging van de arbeidsovereenkomst door de werkgever';
In een ander arrest van 6 maart 2000 (Bull. en Pas., 2000, I, nr. 155), herinnert
het Hof van Cassatie eraan
'Dat, als de bediende ontslagen is met een opzeggingstermijn die korter is dan
die waarop hij aanspraak kan maken, het recht van de bediende op een opzeggingsvergoeding op het ogenblik van de kennisgeving van de opzegging ontstaat,
ongeacht de omstandigheid dat de arbeidsovereenkomst nog tijdens de in acht
genomen opzeggingstermijn blijft voortbestaan;
Dat, krachtens artikel 39 van de Arbeidsovereenkomstenwet, de verschuldigde
opzeggingsvergoeding bij het einde van de bij de opzegging in acht genomen opzeggingstermijn gelijk is aan het lopend loon dat overeenstemt met de duur van
het gedeelte van de opzeggingstermijn, waarop de bediende aanspraak kan maken, dat bij de opzegging niet in acht werd genomen;
Dat, in geval van onmiddellijke beëindiging van de arbeidsovereenkomst zonder dringende reden door de werkgever tijdens de door hem bij de opzegging in
acht genomen opzeggingstermijn, de alsdan verschuldigde opzeggingsvergoeding gelijk is aan het lopend loon dat overeenstemt met de duur van het op dat
ogenblik nog te lopen gedeelte van de opzeggingstermijn, waarop de bediende
aanspraak kan maken;
Dat de rechter bij het bepalen van de opzeggingstermijn die bij de opzegging
in acht moest worden genomen, geen rekening mag houden met omstandigheden
die zich na de opzegging hebben voorgedaan';
In dat geval betrof het een zaak waarin de werkgever een opzegging aan de
werknemer betekend had, de overeenkomst onmiddellijk beëindigd had met betaling van een opzeggingsvergoeding en zonder aanvoering van een dringende
reden tot staving van het ontslag;
Het Hof van Cassatie heeft het arrest vernietigd omdat het oordeelde dat de
aan de bediende verschuldigde opzeggingsvergoeding gelijk was aan het loon
van de door de werkgever toegekende opzeggingstermijn, verminderd met de ge-
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presteerde dagen, op grond dat de eiser door zijn negatieve ingesteldheid na de
betekening van de opzegging niet in aanmerking kwam voor het systeem van een
ruime opzeggingstermijn ingevolge anciënniteit, leeftijd en functie;
III.10. Die twee cassatiearresten zijn niets anders dan een toepassing van het
beginsel volgens hetwelk de opzeggingstermijn en de vervangende vergoeding
beoordeeld moeten worden op het tijdstip van de opzegging, zonder dat rekening
mag worden gehouden met omstandigheden die zich na het ontslag hebben voorgedaan;
Die twee arresten leren dat de compensatoire opzeggingsvergoeding die [de eiseres] vordert, haar niet kan worden toegekend;
Zij is immers ontslagen om een dringende reden die door het [arbeids]hof is
erkend;
In geval van dringende redenen wordt de arbeidsovereenkomst 'zonder opzegging of vóór het verstrijken van de termijn' beëindigd (artikel 35, eerste lid, van
de wet van 3 juli 1978);
Tijdens de opzegging krijgt de arbeidsovereenkomst een vervaldag, die het
einde van de opzeggingstermijn vormt;
Wanneer de overeenkomst gedurende de opzeggingstermijn om dringende redenen beëindigd wordt, eindigt de overeenkomst 'voor het verstrijken van de termijn', zonder dat enige opzeggingsvergoeding verschuldigd is;
De omstandigheid dat het ontslag om dringende redenen beëindigd werd in de
loop van een door de werkgever eerder toegekende, ontoereikende opzeggingstermijn, geeft de werknemer bijgevolg geen recht op een opzeggingsvergoeding;
B. De tussenvorderingen
III.11. Gelet op het voorgaande, moeten de tussenvorderingen van [de eiseres]
ongegrond verklaard worden".
Grieven
Als de bediende ontslagen wordt met een opzeggingstermijn die korter is dan
die waarop hij aanspraak kan maken, ontstaat zijn recht op een aanvullende opzeggingsvergoeding wegens de onregelmatige beëindiging van de arbeidsovereenkomst op het ogenblik van de kennisgeving van de opzegging, al blijft de arbeidsovereenkomst nog tijdens de door de werkgever in acht genomen opzeggingstermijn voortbestaan.
Dit recht van de bediende kan niet worden beïnvloed door latere gebeurtenissen. Krachtens artikel 39 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten is de aanvullende forfaitaire opzeggingsvergoeding die vanaf de opzegging door de bediende verworven is, gelijk aan het lopend loon dat overeenstemt met het gedeelte van de opzeggingstermijn waarop de bediende aanspraak
kan maken en dat tijdens de opzegging niet in acht is genomen.
De onregelmatige beëindiging van de overeenkomst door de bediende gedurende de door de werkgever in acht genomen ontoereikende opzeggingstermijn,
heeft geen invloed op het recht dat de bediende op de aanvullende forfaitaire vergoeding verwerft wegens de eerdere onregelmatige beëindiging van de arbeids-
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overeenkomst door de werkgever.
Men dient ervan uit te gaan dat dit ook het geval is wanneer de werkgever de
arbeidsovereenkomst om dringende redenen beëindigt gedurende de daarvoor
door hem toegekende ontoereikende opzeggingstermijn. Aangezien de beëindiging van de overeenkomst plaatsvindt nadat de bediende het recht op een opzeggingsvergoeding verworven heeft, kan die beëindiging hem dit recht niet doen
verliezen. Die beëindiging kan het verlies van dat recht niet tot gevolg hebben,
ook al heeft de beëindiging uiteraard tot gevolg dat ze de uitvoering van de overeenkomst beëindigt, zoals het arrest zulks uit artikel 35 van de wet van 3 juli
1978 afleidt.
Het arrest, dat de subsidiaire vordering van de eiseres tot betaling van de compensatoire opzeggingsvergoeding ten belope van tien maanden loon die aan de
eiseres verschuldigd is wegens de ontoereikende opzeggingstermijn die de verweerster haar op 24 februari 2004 ter kennis had gebracht ongegrond verklaart, is
wat dat betreft niet naar recht verantwoord (schending van de in de aanhef van
het middel vermelde wettelijke bepalingen, inzonderheid van artikel 39 van de
wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten).
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
Het arrest vermeldt dat "het uitoefenen, door de werknemer, van een concurrerende activiteit terwijl hij door een arbeidsovereenkomst nog aan zijn werkgever
gebonden is, vormt a priori [...] een dringende reden die het ontslag zonder opzegging of vergoeding verantwoordt, en oordeelt vervolgens dat, "welke de redenen voor haar gedrag ook mogen zijn [...], [de eiseres] zich jegens haar werkgever tijdens de uitvoering van haar arbeidsovereenkomst als een concurrent heeft
gedragen en daarenboven de kennis, de connecties en de faam die zij bij de [verweerster] verworven had, ten dienste van haar eigen activiteit heeft geplaatst", en
dat "dit feit het ontslag om dringende redenen verantwoordt".
Uit die redenen blijkt dat het arrest, zonder zijn beslissing te gronden op criteria die geen verband houden met de definitie van dringende reden van ontslag
vervat in artikel 35, tweede lid, van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, het gedrag van de eiseres als een zwaarwichtige fout aanmerkt die elke professionele samenwerking tussen haar en de verweerster onmiddellijk en definitief onmogelijk maakt en zijn beslissing derhalve regelmatig met
redenen omkleedt en naar recht verantwoordt.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Tweede middel
Wanneer een werknemer, die gebonden is door een arbeidsovereenkomst van
onbepaalde duur, ontslagen wordt met een ontoereikende opzeggingstermijn,
ontstaat zijn recht op een aanvullende opzeggingsvergoeding vanaf de kennisgeving van het ontslag, hoewel de arbeidsovereenkomst tijdens de opzeggingstermijn blijft voortbestaan en dit recht niet kan worden beïnvloed door latere gebeurtenissen.
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Dit recht, dat ertoe strekt de hem ter kennis gebrachte, ontoereikende opzeggingstermijn te vergoeden, gaat teniet om dezelfde redenen als die op grond
waarvan het recht op de opzegging zelf teniet gaat.
De werknemer die zich gedurende de opzeggingstermijn schuldig maakt aan
een zwaarwichtige fout die zijn ontslag om dringende redenen rechtvaardigt, verliest het recht op de opzegging en, bijgevolg, op de vergoeding die de ontoereikende duur van die termijn vergoedt.
Het arrest dat, om de in het eerste middel vergeefs bekritiseerde redenen, beslist dat de verweerster, gedurende de opzeggingstermijn, de arbeidsovereenkomst tussen de partijen terecht om dringende redenen beëindigd heeft, schendt
geen van de in het middel bedoelde bepalingen door de eiseres het recht op een
compensatoire opzeggingsvergoeding te ontzeggen.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.
26 februari 2007 – 3° kamer – Voorzitter en verslaggever: de h. Storck, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Simont en van Eeckhoutte.

Nr. 114
2° KAMER - 27 februari 2007

1º VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING - TERMIJNEN - SANCTIE
2º VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING - COMMISSIE VOOR DE
VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING - SAMENSTELLING
3º VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING - COMMISSIE VOOR DE
VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING - HOEDANIGHEID VAN VOORZITTER
1º De naleving van de termijnen, bepaald in artikel 3, §4 en §5, Wet voorwaardelijke
invrijheidstelling, is geen substantiële vormvereiste en de overschrijding ervan leidt niet
tot nietigheid van de beslissing tot verwerping van de invrijheidstelling1. (Art. 3, §§4 en 5,
Wet 5 maart 1998)
2º Geen wettelijke bepaling staat eraan in de weg dat de Commissie voor de
voorwaardelijke invrijheidstelling, na een vorige beslissing tot uitstel van de
voorwaardelijke invrijheidstelling, in een andere samenstelling de zaak opnieuw
behandelt en over het voorstel beslist2.
3º De omstandigheid dat een werkend rechter van de rechtbank van eerste aanleg voltijds
1 Cass. 14 juni 2000, A.R. P.00.0513.F, nr. 365; Cass. 10 dec. 2003, A.R. P.03.1395.F, nr. 637; Cass.
17 maart 2004, A.R. P.04.0210.F, nr. 151.
2 Zie Cass. 20 sept. 2000, A.R. P.00.1156.F, nr. 483.
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werkzaam is als voorzitter van een Commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling,
doet geen afbreuk aan zijn hoedanigheid van rechter in de rechtbank van eerste aanleg.
(Artt. 3 en 4, §3, derde lid, Wet 18 maart 1998 tot instelling van de commissies voor de
voorwaardelijke invrijheidstelling)
(D.)

ARREST

(A.R. P.07.0108.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen de beslissing van de Commissie voor de
voorwaardelijke invrijheidstelling van het rechtsgebied van het Hof van Beroep
te Brussel, van 17 januari 2007.
De eiser voert in een brief die aan dit arrest is gehecht, een reeks grieven aan.
Raadsheer Etienne Goethals heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
II. FEITEN
Op 9 november 2006 wordt het voorstel tot voorwaardelijke invrijheidstelling
van de eiser door de commissie in beraad genomen en voor uitspraak gesteld op
22 november 2006.
Op 22 november 2006 wordt beslist dat de behandeling van het voorstel wordt
uitgesteld.
Op 4 januari 2007 wordt het voorstel opnieuw behandeld door een anders samengestelde commissie en in beraad genomen. Tenslotte wordt bij beslissing van
17 januari 2007 het voorstel tot voorwaardelijke invrijheidstelling afgewezen.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Onderzoek van de grieven
Eerste grief
De grief dat het personeelscollege dat op 18 januari 2005 advies uitbracht, niet
volledig samengesteld was, is niet gericht tegen de bestreden beslissing. Hij is
niet ontvankelijk.
Tweede grief
Wanneer het personeelscollege een positief advies verleent, stelt de directeur
van de gevangenis een voorstel inzake voorwaardelijke invrijheidstelling op (artikel 3, §3, Wet Voorwaardelijke Invrijheidstelling). De directeur moet zijn voorstel binnen tien dagen nadat het personeelscollege het advies heeft uitgebracht,
zenden aan de minister en aan het parket dat de vervolging heeft uitgeoefend (artikel 3, §4, Wet Voorwaardelijke Invrijheidstelling). Het voorstel zal dan door de
minister samen met zijn advies en dat van het parket binnen twee maanden na
ontvangst gezonden worden aan de bevoegde commissie (artikel 3, §5, Wet
Voorwaardelijke Invrijheidstelling).
De naleving van deze termijn is geen substantiële vormvereiste, en de over-
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schrijding van deze termijn leidt niet tot nietigheid van de beslissing tot verwerping van de invrijheidstelling.
De grief kan niet worden aangenomen.
Derde grief
De grief dat de houding van de voorzitter ten aanzien van een familielid van
het slachtoffer een schijn van partijdigheid opwekte, vereist een onderzoek van
feiten waarvoor het Hof niet bevoegd is.
Vierde en vijfde grief
De grieven voeren aan dat zonder de instemming van de betrokkene of van
zijn raadsman, niet alle leden van de commissie alle zittingen tot behandeling
van het voorstel tot voorwaardelijke invrijheidstelling hebben bijgewoond daar
op zitting van 4 januari 2007 een andere assessor dan op de vorige zitting van 9
november 2006 aanwezig was.
Artikel 6, eerste lid, van het koninklijk besluit van 10 februari 1999 houdende
uitvoeringsmaatregelen inzake de voorwaardelijke invrijheidstelling bepaalt dat
alleen de leden van de commissie die alle zittingen hebben bijgewoond waarop
een welbepaalde zaak werd onderzocht, rechtsgeldig over die zaak kunnen beraadslagen en beslissen.
Geen wettelijke bepaling staat eraan in de weg dat de commissie, na een vorige beslissing tot uitstel van de voorwaardelijke invrijheidstelling, in een andere
samenstelling de zaak opnieuw behandelt en over het voorstel beslist.
Aldus vormt de op 22 november 2006 genomen beslissing tot uitstel van de
voorwaardelijke invrijheidstelling, waarbij de assessor D. B. niet betrokken was,
een zelfstandige beslissing.
Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan blijkt dat de behandeling
op de zitting van 4 januari 2007 en de daarbij aansluitende beslissing tot afwijzing van 17 januari 2007, door dezelfde leden van de commissie werden bijgewoond.
De grief kan niet worden aangenomen.
Zesde grief
De grief vereist een onderzoek van feiten waarvoor het Hof niet bevoegd is.
De grief is niet ontvankelijk.
Zevende grief
De grief voert aan dat de voorzitter van de nederlandstalige commissie van
Brussel voltijds voor de commissie werkt en aldus geen werkend rechter is van
de rechtbank van eerste aanleg, zoals nochtans door de wet wordt vereist.
Overeenkomstig artikel 3 Wet Commissies Voorwaardelijke Invrijheidstelling
bestaat de commissie onder meer uit een werkend rechter van de rechtbank van
eerste aanleg, die overeenkomstig artikel 4, §1, van dezelfde wet de commissie
voorzit.
Krachtens artikel 4, §3, derde lid, Wet Commissies Voorwaardelijke Invrijheidstelling behoudt deze rechter zijn plaats op de ranglijst van de rechtbank en
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blijft hij zijn wedde als rechter met de daaraan verbonden verhogingen en voordelen genieten.
De omstandigheden dat deze rechter voltijds werkzaam is als voorzitter van
een commissie voorwaardelijke invrijheidstelling, doet geen afbreuk aan zijn
hoedanigheid van rechter in de rechtbank van eerste aanleg.
De grief faalt naar recht.
Achtste grief
De eiser, die op ontvankelijke wijze het hem door de wet geboden rechtsmiddel aanwendt, heeft geen belang om aan te voeren dat hij van deze mogelijkheid
niet voorafgaandelijk werd ingelicht.
De grief is niet ontvankelijk.
Negende, tiende en elfde grief
De grieven komen geheel op tegen de onaantastbare beoordeling in feite van
de commissie dat er contra-indicaties bestaan tegen de voorwaardelijke invrijheidstelling van de eiser, en verplichten het Hof tot een onderzoek van feiten
waarvoor het niet bevoegd is.
De grieven zijn niet ontvankelijk.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing
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.
27 februari 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Huybrechts, waarnemend voorzitter –
Verslaggever: de h. Goethals – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, procureurgeneraal.

Nr. 115
2° KAMER - 28 februari 2007

1º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - REDELIJKE TERMIJN - OVERSCHRIJDING - ONAANTASTBARE
BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER - TOETSING DOOR HET HOF
2º CASSATIE — BEVOEGDHEID VAN HET HOF — ALGEMEEN - STRAFZAKEN ARTIKEL 6.1 E.V.R.M. - REDELIJKE TERMIJN - OVERSCHRIJDING - ONAANTASTBARE
BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER - TOETSING DOOR HET HOF
3º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - REDELIJKE TERMIJN - OVERSCHRIJDING - AFWACHTING VAN
EEN ARREST VAN HET ARBITRAGEHOF - VERSTRIJKEN VAN EEN TERMIJN VAN MEER DAN VIER JAAR
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1º en 2º Ofschoon de feitenrechter op onaantastbare wijze de feiten vaststelt waaruit hij
afleidt dat de redelijke termijn binnen welke de zaak moet worden onderzocht al dan niet
is overschreden, staat het evenwel aan het Hof te toetsen of hij uit zijn vaststellingen zijn
beslissing naar recht heeft kunnen afleiden1. (Art. 6.1, Verdrag Rechten van de Mens)
3º De feitenrechter kan niet op grond van de overweging dat langer dan vier jaar wachten
op een arrest van het Arbitragehof het tijdsverloop wettigt, naar recht beslissen dat de
redelijke termijn niet is overschreden.
(T. T. M. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.06.1038.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 31 mei 2006 gewezen door
het Hof van Beroep te Bergen, correctionele kamer.
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 strafrechtelijke veroordeling van de eiser en tegen de beslissing die het herstel van de plaats in de vorige
toestand beveelt:
Over het middel in zijn geheel:
Ofschoon de feitenrechter op onaantastbare wijze de feiten vaststelt waaruit hij
afleidt dat de redelijke termijn binnen welke de zaak moet worden onderzocht al
dan niet is overschreden, staat het evenwel aan het Hof te toetsen of hij uit zijn
vaststellingen, zijn beslissing naar recht heeft kunnen afleiden.
Nadat het bestreden arrest heeft opgeworpen dat de eiser "was gedagvaard om
te verschijnen op de terechtzitting van de Correctionele Rechtbank te Charleroi
van 18 november 1999, dag waarop hij verstek heeft laten gaan", vermeldt het
"dat de zaak vervolgens verschillende malen is verdaagd in afwachting van een
arrest van het Arbitragehof zonder dat de [eiser] op die terechtzittingen verscheen om enig verzet tegen die opeenvolgende uitstellen aan te tekenen; dat in
tegenstelling tot wat de [eiser] aanvoert, het afwachten van een principearrest
van het Arbitragehof het tijdsverloop wettigt als de beslissing waarop men wacht
voor onderhavig geval van belang kan zijn".
Het arrest stelt vervolgens vast dat de eiser "opnieuw was gedagvaard op de terechtzitting van 15 januari 2004 waar hij opnieuw verstek heeft laten gaan; dat
op 12 februari 2004 een verstekvonnis is gewezen; dat aanvankelijk op verzet
van de [eiser] en vervolgens op hoger beroep van de partijen, de rechtspleging is
voortgezet [...]".
De appelrechters kunnen op grond van de overweging dat langer dan vier jaar
1 Cass. 5 mei 1987, A.R. 1057, nr. 517.
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wachten op een arrest van het Arbitragehof het tijdsverloop wettigt, niet wettig
beslissen dat de redelijke termijn niet was overschreden.
Het middel is in zoverre gegrond.
Deze onwettigheid tast de totaliteit van de straf aan en de bijdrage aan het Bijzonder fonds voor hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden, doch
er is geen grond om de vernietiging uit te breiden, noch tot de schuldigverklaring, noch tot de beslissing die het herstel in de vorige staat beveelt, vermits de
vernietiging het gevolg is van een reden die geen verband houdt met deze welke
die beslissingen verantwoorden.
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.
B. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing op de burgerlijke
rechtsvordering van de eerste verweerder tegen de eiser:
De eiser voert geen bijzonder middel aan.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest 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 het gedeeltelijk vernietigde arrest.
Veroordeelt de eiser in de helft van de kosten en laat de andere helft ten laste
van de Staat.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Luik.
28 februari 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Mathieu – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-generaal – Advocaat: mr. T'Kint.

Nr. 116
2° KAMER - 28 februari 2007

1º STRAF — ANDERE STRAFFEN - WERKSTRAF - GELDBOETE - ZWAARSTE STRAF
2º STRAF — ZWAARSTE STRAF - GELDBOETE - ZWAARSTE STRAF
3º STRAF — ZWAARSTE STRAF - WERKSTRAF - GELDBOETE - VEROORDELING TOT EEN
GELDBOETE IN EERSTE AANLEG - HOGER BEROEP - VEROORDELING TOT EEN WERKSTRAF IN HOGER
BEROEP - VERZWARING VAN DE STRAF - REGEL VAN EENSTEMMIGHEID - TOEPASSING - GELIJKHEID
EN NON-DISCRIMINATIE - PREJUDICIËLE VRAAG AAN HET ARBITRAGEHOF
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4° STRAF — ALGEMEEN. STRAF EN MAATREGEL. WETTIGHEID VEROORDELING TOT EEN GELDBOETE IN EERSTE AANLEG - HOGER BEROEP - VEROORDELING TOT
EEN WERKSTRAF IN HOGER BEROEP - VERZWARING VAN DE STRAF - REGEL VAN EENSTEMMIGHEID TOEPASSING - GELIJKHEID EN NON-DISCRIMINATIE - PREJUDICIËLE VRAAG AAN HET ARBITRAGEHOF
5° PREJUDICIEEL GESCHIL – PREJUDICIËLE VRAAG - VEROORDELING TOT EEN GELDBOETE
IN EERSTE AANLEG - HOGER BEROEP - VEROORDELING TOT EEN WERKSTRAF IN HOGER BEROEP VERZWARING VAN DE STRAF - REGEL VAN EENSTEMMIGHEID - TOEPASSING - GELIJKHEID EN NONDISCRIMINATIE

6º ARBITRAGEHOF - PREJUDICIËLE VRAAG - VEROORDELING TOT EEN GELDBOETE IN EERSTE
AANLEG - HOGER BEROEP - VEROORDELING TOT EEN WERKSTRAF IN HOGER BEROEP VERZWARING VAN DE STRAF - REGEL VAN EENSTEMMIGHEID - TOEPASSING - GELIJKHEID EN NONDISCRIMINATIE

1º en 2º Een werkstraf is, wegens het voorwerp ervan, zwaarder dan een geldboete,
aangezien de weerslag ervan op de individuele vrijheid groter is1.
3º, 4º, 5º en 6º Vermits het Arbitragehof voor recht heeft gezegd dat "in zoverre de wet van
17 april 2002 tot invoering van de werkstraf als autonome straf in correctionele zaken en
in politiezaken de beklaagde die bij verstek is veroordeeld tot een geldboete niet toestaat
op verzet te vragen dat een werkstraf wordt uitgesproken, zij de artikelen 10 en 11 van
de Grondwet schendt", is er grond om het Arbitragehof de prejudiciële vraag te stellen of
artikel 211bis, Wetboek van Strafvordering de artikelen 10 en 11 van de Grondwet
schendt, in zoverre het uitsluit dat een beklaagde waaraan de eerste rechter een
geldboete heeft opgelegd, door het gerecht in hoger beroep kan worden veroordeeld tot
een werkstraf van gelijke aard, zonder dat dit met eenparige stemmen van zijn leden
beslist, terwijl die straf zwaarder is dan de eerste2.
(K.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.06.1513.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 11 oktober 2006 gewezen
door het Hof van Beroep te Luik, correctionele kamer.
Raadsheer Paul Mathieu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF
Krachtens artikel 211bis van het Wetboek van Strafvordering, kan het gerecht
in hoger beroep de door de eerste rechter tegen de beklaagde uitgesproken straf
alleen verzwaren met eenparige stemmen van zijn leden.
De relatieve zwaarte van twee straffen wordt niet alleen gemeten t.a.v. hun
duur en van de strafmaat, maar eveneens in functie van hun aard, karakter, soort
of voorwerp.
De werkstraf is, wegens het voorwerp ervan, zwaarder dan de geldboete van
dezelfde aard aangezien de weerslag ervan op de individuele vrijheid groter is.
1 Cass. 11 okt. 2005, A.R. P.05.0988.N, nr. 500.
2 Zie Arbitragehof, 11 jan. 2007, arrest nr. 4/2007.
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Het beroepen vonnis veroordeelt de eiser wegens de bewezen verklaarde telastleggingen tot één enkele geldboete van 1.000 euro, gebracht op 4.957,87
euro, of 45 dagen vervangende gevangenisstraf, naast acht jaar beroepsverbod.
Het bestreden vonnis veroordeelt de eiser, wegens dezelfde telastleggingen, tot
een werkstraf van 60 uur of, in geval van niet-tenuitvoerlegging, tot een gevangenisstraf van drie maanden en vermindert, voor het overige, de duur van het beroepsverbod van acht naar vijf jaar.
Daaruit volgt dat de appelrechters door de geldboete te vervangen door een
werkstraf van dezelfde aard, met toepassing van het voormelde artikel 211bis,
eenparig hadden moeten beslissen
In zijn arrest nummer 4/2007 van 11 januari 2007 vermeldt het Arbitragehof,
enerzijds dat “aangezien de werkstraf als zwaarder moet worden beschouwd dan
de geldboete […], kon de niet-verschijnende beklaagde die, omdat hij ter zitting
noch aanwezig noch vertegenwoordigd was, niet kon worden veroordeeld tot een
werkstraf, op verzet niet verkrijgen dat een dergelijke straf wordt uitgesproken,
vermits de rechter, […], de situatie van de verzetdoende partij niet mag verzwaren” en zegt anderzijds voor recht dat “in zoverre de wet van 17 april 2002 tot invoering van de werkstraf als autonome straf in correctionele zaken en in politiezaken de beklaagde die bij verstek is veroordeeld tot een geldboete niet toestaat
op verzet te vragen dat een werkstraf wordt uitgesproken, zij de artikelen 10 en
11 van de Grondwet schendt”.
Rekening houdende met deze beslissing, moet, met toepassing van artikel 26,
§1, 3°, en §2, van de Bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof, aan
dit gerecht de vraag gesteld worden die in het dictum van het arrest is geformuleerd.
Dictum
Het Hof,
Houdt de uitspraak aan tot het Arbitragehof zal hebben geantwoord op de volgende prejudiciële vraag:
Schendt artikel 211bis van het Wetboek van Strafvordering de artikelen 10 en
11 van de Grondwet, in zoverre het uitsluit dat een beklaagde waaraan de eerste
rechter een geldboete heeft opgelegd door het gerecht in hoger beroep kan worden veroordeeld tot een werkstraf van gelijke aard zonder dat dit met eenparige
stemmen van zijn leden beslist, terwijl die straf zwaarder is dan de eerste?
Houdt de kosten aan.
28 februari 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Mathieu – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-generaal.

Nr. 117
2° KAMER - 28 februari 2007

1º HUWELIJK - DUBBEL HUWELIJK - BESTANDDELEN VAN HET MISDRIJF
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2º MISDRIJF — ALLERLEI - DUBBEL HUWELIJK - BESTANDDELEN
1º en 2º Opdat er een dubbel huwelijk zou zijn, vereist artikel 391, Strafwetboek het
bestaan van een eerste geldig huwelijk, het aangaan van een tweede huwelijk vóór de
ontbinding van het voorgaande èn misdadig opzet1.
(B. T. N.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.06.1513.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 25 oktober 2006 gewezen
door het Hof van Beroep te Brussel, correctionele kamer.
De eiser voert zes middelen aan in een memorie waarvan een voor eensluidend
verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
Raadsheer Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
A. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing op de strafvordering:
Over het eerste middel:
In zoverre het middel kritiek uitoefent op de feitelijke beoordeling van de gegevens van de zaak door de feitenrechter, of het onderzoek ervan het onderzoek
van die gegevens vereist, wat niet tot de bevoegdheid van het Hof behoort, is het
niet ontvankelijk.
De eiser verwijt het arrest dat het artikel 5, 4°, van het vroegere Wetboek van
het Persoonlijk Statuut van het Koninkrijk Marokko schendt, volgens welk de
rechter, uitzonderlijk, kennis kan nemen van elke vordering tot erkenning van
een huwelijk en daartoe alle wettelijke bewijsmiddelen kan aannemen.
Volgens de eiser staat deze bepaling, waarnaar het arrest verwijst, de legalisering van een feitelijke verbintenis toe, zonder dat die regularisatie terugwerkende
kracht heeft.
Om te beslissen dat de eiser zich schuldig heeft gemaakt aan bigamie, leidt het
arrest het bestaan van het eerste huwelijk niet af uit de omstandigheid dat het met
terugwerkende kracht zou zijn bekrachtigd.
De appelrechters beperken zich tot de vaststelling dat de akte van bevestiging
van het huwelijk en de verschillende andere stukken die door de verweerster zijn
overgelegd het wettelijk bestaan van dit huwelijk in Marokko vaststellen vanaf
het jaar dat het is aangegaan.
In tegenstelling tot wat het middel aanvoert houdt die vaststelling niet in dat,
voor de appelrechters, de eiser slechts wettig getrouwd zou zijn geweest vanaf de
dag waarop de buitenlandse overheid de geldigheid van zijn verbintenis heeft erkend. Zij houdt evenmin de bevestiging in door het arrest dat de regel van bui1 Zie Cass. 27 april 1964, Bull. en Pas., 1964, I, p. 909.
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tenlands recht waarnaar het verwijst de draagwijdte zou hebben die de eiser betwist.
Het middel dat wat dat betreft op een onjuiste interpretatie van het arrest berust, mist feitelijke grondslag.
Over het tweede middel:
De eiser voert de schending aan van de artikelen 65 en 391 van het Strafwetboek. Hij voert bovendien aan dat de strafvordering verjaard had moeten worden
verklaard.
In zoverre het middel naar het eerste van die twee artikelen verwijst, zonder
dat het daarbij aangeeft in hoeverre het arrest het artikel schendt, is het onduidelijk en mitsdien niet ontvankelijk.
Opdat er een dubbel huwelijk zou zijn, vereist artikel 391 van het Strafwetboek het bestaan van een eerste geldig huwelijk, het aangaan van een tweede huwelijk vóór de ontbinding van het voorgaande èn misdadig opzet.
Het arrest beslist dat het bestaan en de geldigheid van het huwelijk afgesloten
te Selouane, Marokko, op 16 augustus 1976, met zekerheid zijn bewezen. Deze
beslissing steunt, enerzijds, op de buitenlandse wet in zoverre zij de rechter toestaat alle wettelijke bewijsmiddelen aan te nemen en, anderzijds, op de officiële
buitenlandse akten die door de consulaire diensten van het Koninkrijk Marokko
zijn geverifieerd.
In tegenstelling tot wat de eiser aanvoert, diende het hof van beroep die akten
niet te verwerpen louter op grond dat de opsteldatum ervan van een later tijdstip
is dan de verbintenis waarvan die het wettelijk bestaan bevestigen.
Bijgevolg hebben de appelrechters hieruit kunnen afleiden dat de eiser reeds
getrouwd was en dat hij daarvan niet onkundig kon zijn toen hij in België, op 22
augustus 1981, met de verweerster is getrouwd.
Voor het overige stelt het arrest vast dat de strafvordering niet verjaard is met
name omdat het dubbel huwelijk dat de eiser wordt ten laste gelegd, samen met
de misdrijven valsheid in geschriften en gebruik van valse stukken, die hem
eveneens ten laste worden gelegd, een collectief misdrijf uitmaken door eenheid
van opzet, dat slechts op 13 september 2002 afliep.
De appelrechters verantwoorden aldus hun beslissing naar recht.
Het middel kan in zoverre niet worden aangenomen.
Over het derde middel:
De eiser verwijt het arrest dat het hem heeft veroordeeld zonder de uitkomst af
te wachten van een door de verweerster ingestelde procedure in Marokko met het
oog op het gerechtelijk doen erkennen van het door hem betwiste huwelijk.
Het arrest beslist dat het instellen van die burgerlijke rechtsvordering in het
buitenland, de uitspraak over de strafvordering wegens bigamie in België niet
kan opschorten.
Deze beslissing berust op de vaststelling dat de verweerster de notariële akten
en de stukken van burgerlijke stand overlegt die volgens de appelrechters reeds
een bewijs zijn van het betwiste huwelijk.
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Die stukken werden aan de tegenspraak van de partijen onderworpen.
Het middel dat de miskenning van het recht van verdediging aanvoert kan niet
worden aangenomen.
Over het vierde middel:
In zoverre het middel de schending aanvoert van de artikelen 7.1 van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden en 15.1 van het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke
rechten, alsook van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, zonder dat het aangeeft in hoeverre het arrest die bepalingen overtreedt, is het onduidelijk en mitsdien niet ontvankelijk.
Voor het overige heeft de eiser een conclusie neergelegd waarin hij aanvoert
dat de akte van huwelijksbevestiging van 23 augustus 1990 geen verdere draagwijdte had dan een bekrachtiging, zonder terugwerkende kracht, van het ongehuwd samenwonen dat een aanvang nam op 16 augustus 1976.
Het arrest werpt tegen deze conclusie de volgende vaststellingen op :
- de akte van 23 augustus 1990 bewijst dat M. B. en H. M. wettig getrouwd
zijn sinds 1976, dat hun huwelijksband vanaf dan vaststaat, dat de getuigen verklaren hen als echtgenoten te kennen en dat drie kinderen uit dit huwelijk zijn
geboren;
- de consul-generaal van Marokko bevestigt dat uit die akte en uit het door de
eiser in België afgesloten huwelijk voortvloeit dat deze laatste bigamist is;
- de notariële afdeling van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Nador, Marokko, bevestigt dat uit de akte van 23 augustus 1990 voortvloeit dat M. B. en H. M.
volgens het Marokkaans Persoonlijk Statuut in 1976 zijn getrouwd en niet in
1990;
- de administratie van de burgerlijke stand van de gemeente Selouane, Marokko, bevestigt dat het huwelijk van de eiser met H. M. op 16 augustus 1976 in de
gemeente aldaar werd afgesloten;
- de officier van de burgerlijke stand van de gemeente Iksan (Marokko), in een
stuk dat door de eiser zelf is overgelegd, omschrijft deze laatste als zijnde de
echtgenoot van H. M. (lees M.) vanaf 1976 tot hun scheiding op 24 juli 1991.
De appelrechters beantwoorden aldus de conclusie van de eiser.
Het middel mist in zoverre feitelijke grondslag.
Over het vijfde middel:
De eiser verwijt het arrest dat het artikel 16, eerste en tweede lid, schendt van
de Marokkaanse wet nr. 70-03 houdende de Familiewetgeving.
Deze bepalingen betreffen noch de voorwaarden waarin een buitenlandse authentieke akte in België bewijs oplevert van feiten die door de buitenlandse opstellende overheid zijn vastgesteld, noch de voorwaarden die noodzakelijk zijn
voor de authenticiteit van die akte volgens het recht van de Staat waar zij is opgemaakt.
Het middel is bij gebrek aan belang niet ontvankelijk.
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Over het zesde middel:
Het arrest verwijst niet naar het getuigschrift van verblijfplaats, de scheidingsakte, het trouwboekje en het uittreksel van de akte van burgerlijke stand die door
de eiser zijn overgelegd, om te beslissen dat deze nog steeds door een vroeger
huwelijk gebonden was op het ogenblik dat hij de verweerster in België huwde.
De appelrechters miskennen bijgevolg de bewijskracht van die stukken niet.
Voor het overige houden de artikelen 22 en 23 van de Marokkaanse wet van 3
oktober 2002 betreffende de burgerlijke stand geen verband met het bewijs van
de huwelijken die vóór de inwerkingtreding ervan zijn afgesloten.
Het middel 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.
B. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing op de burgerlijke
rechtsvordering :
De eiser voert geen bijzonder middel aan.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
28 februari 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. de Codt – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-generaal – Advocaat: mr. F. Ergen, Brussel.

