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Nr. 218
2° KAMER - 2 mei 2007

1º RECHT VAN VERDEDIGING — STRAFZAKEN - NEERLEGGING VAN DE BESCHIKKING
VAN DE RAADKAMER NA VERSTRIJKEN VAN DE TERMIJN OM DE MEMORIE NEER TE LEGGEN GEVOLGEN - WETTIGHEID VAN HET BESTREDEN ARREST - ARTIKEL 292, GER.W. - TOETSING
2º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — VORMEN — VORM EN TERMIJN
VOOR MEMORIES EN STUKKEN - NEERLEGGING VAN DE BESCHIKKING VAN DE
RAADKAMER NA VERSTRIJKEN VAN DE TERMIJN OM DE MEMORIE NEER TE LEGGEN - GEVOLGEN WETTIGHEID VAN HET BESTREDEN ARREST - ARTIKEL 292, GER.W. - TOETSING
1º en 2º Wanneer de beschikking van de raadkamer aan de griffie van het Hof pas werd
overgezonden na verstrijken van de termijn voor de eiser om zijn memorie neer te
leggen, wordt het recht van verdediging niet miskend door de omstandigheid dat de eiser
niet het volledige strafdossier heeft kunnen raadplegen alvorens zijn memorie neer te
leggen, aangezien het feit dat hij de onmogelijkheid aanvoert om de wettigheid van het
bestreden arrest aan artikel 292, Ger.W. te toetsen, hem niet heeft belet om te vorderen
dat de rechtspleging aan datzelfde artikel zou worden getoetst.
(S. T. AXA BELGIUM nv)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.07.0085.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 8 december 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 Frédéric Close heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
A. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing op de strafvordering:
Over het middel:
De beschikking van de raadkamer van 24 januari 1996 werd aan de griffie van
het Hof pas overgezonden na verstrijken van de termijn voor de eiser om zijn
memorie neer te leggen. De eiser leidt daaruit af dat het voor het Hof onmogelijk
wordt om de wettigheid van het bestreden arrest aan artikel 292 van het Gerechtelijk Wetboek te toetsen.
De eiser voert niet aan dat deze laattijdige toezending een geval van overmacht
is waardoor hij cassatiemiddelen kan aanvoeren buiten de termijn die bij artikel
420bis, tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering is bepaald. De omstandigheid dat hij niet het volledige strafdossier heeft kunnen raadplegen alvorens
zijn memorie neer te leggen heeft hem niet belet om te vorderen dat de rechtsple-
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ging aan het voormelde artikel 292 zou worden getoetst.
Zijn recht van verdediging werd dus niet miskend.
Voor het overige blijkt uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan dat
de magistraat die de raadkamer voorzat op het ogenblik van de regeling van de
rechtspleging met geen van de leden van het hof van beroep die in de zaak hebben gezeteld kan worden vereenzelvigd.
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 beslissingen op de burgerlijke rechtsvorderingen die door de verweersters tegen de eiser zijn ingesteld:
De eiser voert geen bijzonder middel aan.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
2 mei 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:
de h. Close – Gelijkluidende conclusie van de h. Genicot, advocaat-generaal – Advocaat:
mr. T'Kint.

Nr. 219
2° KAMER - 2 mei 2007

1º VOORLOPIGE HECHTENIS — AANHOUDING - AANHOUDING IN OPDRACHT VAN
ONDERZOEKSRECHTER - BEVEL TOT MEDEBRENGING - VERDACHTE TER BESCHIKKING GESTELD VAN
DE ONDERZOEKSRECHTER - BEGRIP
2º VOORLOPIGE HECHTENIS — BEVEL TOT MEDEBRENGING - AANHOUDING IN
OPDRACHT VAN ONDERZOEKSRECHTER - VOORAFGAANDE VRIJHEIDSBENEMING - BEVEL TOT
AANHOUDING - GEVOLG
3º VOORLOPIGE HECHTENIS — BEVEL TOT AANHOUDING - AANHOUDING IN
OPDRACHT VAN ONDERZOEKSRECHTER - VOORAFGAANDE VRIJHEIDSBENEMING - BEVEL TOT
MEDEBRENGING - GEVOLG
1º Een verdachte is slechts ter beschikking van de onderzoeksrechter in de zin van artikel 3
Wet Voorlopige Hechtenis wanneer hij zich in het onmiddellijk bereik van die rechter
bevindt, zodat deze die verdachte onverwijld kan verhoren1.
2º en 3º Wanneer de verdachte niet ter beschikking van de onderzoeksrechter is gesteld, is
cumulatie van een eerste vrijheidsbeneming ingevolge artikel 2, Wet Voorlopige
1 Zie Cass. 12 dec. 2000, A.R. P.00.1664.N, nr. 683, en de noot van advocaat-generaal Marc D E
SWAEF; R. DECLERCQ, Beginselen van strafrechtspleging, 2de editie, 1999, nr. 363.
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Hechtenis en de daaropvolgende vrijheidsbeneming ingevolge een bevel
medebrenging, mogelijk2. (Artt. 7, eerste lid, en 12, Wet Voorlopige Hechtenis 1990)
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ARREST

(A.R. P.07.0558.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te Gent,
kamer van inbeschuldigingstelling, van 17 april 2007.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest gehecht is, een middel aan.
Raadsheer Luc Van hoogenbemt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Ontvankelijkheid van het cassatieberoep
1. De eiser heeft op 17 april 2007 in de gevangenis cassatieberoep aangetekend
tegen het bestreden arrest. De raadsman van de eiser heeft op zijn beurt op 18
april 2007 ter griffie van het Hof van Beroep te Gent cassatieberoep aangetekend
tegen hetzelfde arrest.
2. In strafzaken is in de regel een tweede cassatieberoep tegen dezelfde beslissing niet ontvankelijk ingevolge artikel 438 Wetboek van Strafvordering.
Daar tegen het arrest reeds op 17 april 2007 cassatieberoep werd ingesteld, is
het tweede cassatieberoep van 18 april 2007 niet ontvankelijk.
Middel
3. Het middel voert schending aan van de artikelen 1, 3 en 18 Voorlopige
Hechteniswet, van de artikelen 12 en 149 Grondwet en van artikel 5.3 EVRM.
De eiser voert aan dat:
- hij op 28 maart 2007 om 5.30 uur van zijn vrijheid beroofd werd door de politie van Charleroi die hem ter gelegenheid van zijn verhoor op dezelfde dag omstreeks 12.42 uur mededeelde dat hij ter beschikking bleef van de onderzoeksrechter te Veurne;
- de onderzoeksrechter te Veurne vervolgens een bevel tot medebrenging uitvaardigde dat aan de eiser werd betekend op 28 maart 2007 om 20.25 uur;
- hij eerst op 29 maart 2007 om 10.35 uur door de onderzoeksrechter te Veurne
onder aanhoudingsmandaat werd geplaatst, dit is meer dan 24 uren na zijn aanvankelijke vrijheidsberoving.
De eiser leidt hieruit af dat, vermits hij van zijn vrijheid beroofd was op 28
maart 2007 om 5.30 uur en gelet op de mededeling van de politie van Charleroi
dat hij "ter beschikking bleef van de onderzoeksrechter", deze laatste geen bevel
tot medebrenging meer kon afleveren om alzo de termijn van 24 uren artificieel
2 Ibid.
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te verlengen.
4. Artikel 149 Grondwet is niet van toepassing inzake voorlopige hechtenis.
In zoverre faalt het middel naar recht.
5. Krachtens artikel 3 Voorlopige Hechteniswet kan de onderzoeksrechter een
met redenen omkleed bevel tot medebrenging uitvaardigen tegen elke persoon
tegen wie ernstige aanwijzingen van schuld aan een misdaad of een wanbedrijf
bestaan en die niet reeds te zijner beschikking is gesteld.
Een verdachte is slechts ter beschikking van de onderzoeksrechter in de zin
van het vermelde artikel wanneer hij zich in het onmiddellijk bereik van die
rechter bevindt zodat deze die verdachte onverwijld kan verhoren. De omstandigheid dat de politie van Charleroi in een proces-verbaal vermeldt dat de verdachte te Charleroi "ter beschikking blijft van de onderzoeksrechter" alwaar hij
in opdracht van de onderzoeksrechter van Veurne wordt vastgehouden op grond
van artikel 2, 6°, Voorlopige Hechteniswet, doet hieraan geen afbreuk.
In zoverre het middel van een andere rechtsopvatting uitgaat, faalt het naar
recht.
6. In zoverre het middel opkomt tegen het onaantastbare oordeel van de rechters dat de eiser niet ter beschikking van de onderzoeksrechter te Veurne was
"gezien hij zich op dat ogenblik in een ander arrondissement bevond", is het niet
ontvankelijk.
7. Krachtens artikel 7, eerste lid, Voorlopige Hechteniswet, wordt het bevel tot
medebrenging betekend op het ogenblik van de aanhouding zo hiertoe wordt
overgegaan ter uitvoering van dat bevel of uiterlijk binnen vierentwintig uren te
rekenen van de effectieve vrijheidsbeneming indien de aflevering van het bevel
is voorafgegaan door een maatregel getroffen door de agenten van de openbare
macht of door de procureur des Konings.
Krachtens artikel 12 Voorlopige Hechteniswet, dekt het bevel tot medebrenging een periode van vrijheidsbeneming van hoogstens vierentwintig uren, te rekenen van de vrijheidsbeneming ter uitvoering van het bevel tot medebrenging
of, indien de verdachte reeds van zijn vrijheid beroofd was, te rekenen van de betekening van het bevel.
Uit die bepalingen volgt dat, wanneer de verdachte niet ter beschikking van de
onderzoeksrechter is gesteld, dit is in zijn onmiddellijke nabijheid zodat hij de
verdachte kan ondervragen, cumulatie van een eerste vrijheidsbeneming ingevolge artikel 2 Voorlopige Hechteniswet en de daaropvolgende vrijheidsbeneming
ingevolge een bevel tot medebrenging, mogelijk is.
Wanneer de verdachte reeds voorafgaandelijk aan het bevel tot medebrenging
van zijn vrijheid is beroofd, moet het bevel tot medebrenging worden betekend
uiterlijk binnen 24 uren vanaf de effectieve vrijheidsberoving. Vanaf de betekening van dit bevel tot medebrenging dekt dit bevel een periode van vrijheidsbeneming van 24 uren.
8. De appelrechters stellen vast dat:
- de eiser op 28 maart 2007 om 5.30 uur naar aanleiding van een huiszoeking
van zijn vrijheid werd beroofd;
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- de onderzoeksrechter om 20.14 uur een bevel tot medebrenging heeft uitgevaardigd lastens de eiser dat hem betekend werd om 20.25 uur.
Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat het bevel tot
aanhouding aan de eiser werd betekend op 29 maart 2007 om 10.35 uur.
De appelrechters die oordelen dat "overeenkomstig de wet van de voorlopige
hechtenis tot aanhouding van de (eiser) werd beslist", verantwoorden hun beslissing naar recht zonder schending van voormelde Grondwets-, verdrags- en wetsartikelen.
In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing
9. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen
zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
2 mei 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:
de h. Van hoogenbemt – Gelijkluidende conclusie van de h. Genicot, advocaat-generaal –
Advocaat: mr. P. Van Eeckhaut, Gent.

Nr. 220
1° KAMER - 3 mei 2007

1º CASSATIE — ALLERLEI - CASSATIEARREST - GEZAG VAN GEWIJSDE
2º RECHTERLIJK GEWIJSDE — GEZAG VAN GEWIJSDE — ALLERLEI CASSATIEARREST
3º BETALING - TOEREKENING - SCHULD DIE INTEREST OPBRENGT - VEROORDELING TOT
BETALING VAN HOOFDSOM - TENUITVOERLEGGING - CASSATIE - GEDEELTELIJKE BETALING VOORWAARDE
1º en 2º Een cassatiearrest dat op een eerste voorziening is gewezen heeft geen gezag
van gewijsde1.
3º Het arrest is naar recht verantwoord wanneer het oordeelt dat betalingen van
geldbedragen, louter voor de hoofdsom, vóór de cassatie van de beslissingen tot die
veroordeling is, gedeeltelijk zijn en dat het bepaalde in artikel 1254, B.W. betreffende de
toerekening van betalingen erop moet worden toegepast, aangezien de cassatie van die
beslissingen, ten aanzien van de appelrechters, de partijen opnieuw in de toestand heeft
geplaatst waarin zij verkeerden, vóór die beslissingen, op een ogenblik waarop de
begunstigde van de betaling de hoofdsom had gevorderd, verhoogd met de interest en
met de protestkosten, en haar vordering als een onlosmakelijk geheel had beschouwd.
1 Cass. 5 mei 1999, A.R. P.99.0481.F, nr. 236; A. F ETTWEIS, Manuel de procédure civile, 1985, nr.
369; G. DE LEVAL, Eléments de procédure civile, 2005, nr. 169 B; J. RUTSAERT, R.P.D.B.I., Compl. VI,
1983, trefwoord Chose jugée, nr. 94; zie art. 1120, Ger. W.
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(Art. 1254, B.W.)
(TRANSPORTS ET TRAVAUX 'S HEEREN nv T. ABN AMRO BANK, vennootschap naar Nederlands recht)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.06.0032.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 30 juni 2005 gewezen door
het Hof van Beroep te Luik.
Raadsheer Albert Fettweis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. VOORAFGAANDE RECHTSPLEGING
Bij arresten van 26 februari 1993 heeft het Hof van Beroep te Luik de eiseres
veroordeeld tot betaling aan de verweerster van geldbedragen in hoofdsom. Die
bedragen werden op 28 oktober 1993 betaald.
Bij arresten van 13 oktober 1994 heeft het Hof die arresten vernietigd, omdat
ze nagelaten hadden uitspraak te doen over de punten van de vorderingen betreffende de protestkosten en de interest die al van bij de inleiding van het geding
gevorderd waren.
De rechter naar wie de zaak was verwezen, heeft voor recht gezegd dat de veroordeling van de eiseres vermeerderd moest worden met interest tegen de wettelijke rentevoet vanaf de vervaldatum, naast de protestkosten.
Op een betalingsbevel dat aan de eiseres werd betekend, heeft zij verzet gedaan voor de beslagrechter en daarbij hield zij staande dat zij betreffende de
voornoemde betalingen van 28 oktober 1993 het kapitaal van de schuld had aangezuiverd zodat het niet langer interest opbracht.
Op het hoger beroep tegen de beslissing van het vonnis van de beslagrechter,
verklaart het thans bestreden arrest het verzet tegen het betalingsbevel niet-gegrond.
III. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert in haar memorie een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
de artikelen 1234, 1235, 1244 en 1254 van het Burgerlijk Wetboek;
de artikelen 20, 24, 25, 26, 28, 1073, 1080, 1082, 1110 en 1494 van het Gerechtelijk
Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Bij het bestreden arrest van 30 juni 2005 verklaart het Hof van Beroep te Luik de hogere beroepen ontvankelijk en, bij wijziging van het beroepen vonnis, behalve in zoverre het
de vorderingen ontvankelijk verklaart en de aanspraak van de eiseres op schadevergoeding verwerpt, beslist het dat het verzet tegen het betalingsbevel niet-gegrond is, wijst het
af en veroordeelt het de eiseres in de kosten van de beide gedingen, op grond:
"Dat de feiten die aanleiding hebben gegeven tot het geschil in de beroepen beslissing
worden herhaald; dat het, kort samengevat, erop aan komt te weten of (de eiseres) die de
hoofdsom heeft betaald van een veroordeling bij twee arresten van [dit hof] van 26 febru-
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ari 1993 ervan kan uitgaan dat die betaling op definitieve wijze op die hoofdsom kan worden toegerekend zonder inachtneming van het bepaalde in artikel 1254 van het Burgerlijk
Wetboek, terwijl het Hof van Beroep te Brussel, op 9 november 1998, na de gedeeltelijke
cassatie van die arresten op grond dat ze hadden nagelaten uitspraak te doen over de door
(de verweerster) gevorderde interesten en protestkosten, 'voor recht heeft gezegd dat de
veroordeling van (de eiseres) (...) vermeerderd wordt met interest tegen de wettelijke rentevoet (en met de) protestkosten';
Dat na de cassatie alle niet door de voorziening aangevochten beschikkingen met kracht
van gewijsde voortbestaan; dat de arresten van 26 februari 1993, wat de hoofdsom betreft,
definitief waren; dat ze (de verweerster) geen interest toekenden zodat laatstgenoemde (de
eiseres) dan ook voor niets anders dan voor de hoofdsom kon vervolgen, hoewel zij van
haar ook interest vorderde en dat het instellen van een cassatieberoep de uiting was van
die wil om protestkosten en interest te verkrijgen;
Dat hoewel de betaling van de hoofdsom op 28 oktober 1993 en het ontvangen ervan
op 5 november 1993, op dat ogenblik alleen kan betekenen dat de oorzaken waren vervallen van de enige uitvoerbare titel die (de eiseres) veroordeelde zodat de betaling beperkt
bleef tot de hoofdsom die als enige eisbaar was, toch moet worden vastgesteld dat (de verweerster) te kennen had gegeven dat zij hoofdsom en toebehoren wilde samenvoegen en
ervan uitging, ook al kon zij toentertijd niet meer vorderen, dat de betaling een gedeeltelijke betaling was omdat de veroordeling zelf onvolledig was;
Dat de arresten van het Hof van Cassatie bevestigen dat de veroordelingen van (de eiseres) onvolledig waren en dat het Hof van Beroep te Brussel, op de verwijzing die beperkt
was tot het enige in de voorziening aangewezen geschilpunt, beslist heeft dat de, definitieve, veroordeling tot de hoofdsom, vermeerderd moest worden met de interest en de protestkosten en aldus samenvoegde wat al van in het begin gevoegd had moeten zijn, namelijk hoofdsom en toebehoren;
Dat hieruit volgt dat de in 1993 gedane betaling een gedeeltelijke betaling is en dat de
regels betreffende de toerekening van de betalingen, die ten tijde van de betaling geen bestaansreden hadden, erop van toepassing zijn ten gevolge van de veroordeling die de eerste aanvult;
Dat (de eiseres) zich niet kan beroepen op een uitdrukkelijke, stilzwijgende of impliciete instemming van (de verweerster) met haar voornemen om enkel de hoofdsom te betalen; dat het feit dat (de verweerster) niet heeft gereageerd bij de ontvangst van de betaling
geen stilzwijgen is dat als instemming geldt is, aangezien (de verweerster) meer had gevorderd en zij zich, door de voorziening, voorbereidde om de titel waarover zij toen beschikte aan te vullen;
Dat het verzet tegen het bevel ongegrond verklaard moest worden, aangezien (de eiseres) niet volledig betaald had waartoe zij was veroordeeld".
Grieven
1. Luidens artikel 1254 van het Burgerlijk Wetboek kan de schuldenaar van een schuld
die interest geeft of rentetermijnen opbrengt, buiten de toestemming van de schuldeiser,
de betaling die hij doet, niet toerekenen op het kapitaal eerder dan op de rentetermijnen of
de interesten; de betaling die op het kapitaal en de interesten gedaan wordt, maar waarmee
de gehele schuld niet is gekweten, wordt in de eerste plaats op de interesten toegerekend.
De toepassing van voornoemde bepaling impliceert dat de kwestieuze schuld nog bestaat en dat zij interest heeft opgebracht.
Luidens artikel 1234 van het Burgerlijk Wetboek gaat elke verbintenis teniet door betaling, hetgeen het bestaan van een schuld vereist, terwijl elke andere betaling overeenkomstig de artikelen 1376 en 1377 van het Burgerlijk Wetboek teruggeven moet worden.
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Bijgevolg zal de betaling om een schuld aan te zuiveren die schuld doen tenietgaan ten
belope van die betaling, onder voorbehoud van de toepassing van artikel 1244 van het
Burgerlijk Wetboek, luidens hetwelk de schuldenaar de schuldeiser niet kan verplichten
betaling te ontvangen van een gedeelte van een schuld, al is die schuld ook deelbaar.
In het geval van een gedwongen tenuitvoerlegging wordt dat artikel echter slechts toegepast op voorwaarde dat de schuldeiser over een uitvoerbare titel beschikt ten belope van
het volledige bedrag van de schuld, waarbij de schuldeiser zijn schuldenaar slechts tot uitvoering zal kunnen dwingen als hij over een uitvoerbare titel jegens hem beschikt, zoals
blijkt uit artikel 1494 van het Gerechtelijk Wetboek, en enkel binnen de perken ervan.
Aangezien het recht op gedwongen tenuitvoerlegging beperkt is tot het bedrag en tot
het toebehoren, die door de uitvoerbare titel zijn vastgesteld, volgt hieruit dat de schuldeiser die slechts een uitvoerbare titel heeft verkregen ten belope van de hoofdsom van de
aangevoerde schuld, de schuldenaar slechts zal kunnen dwingen tot de uitvoering ten belope van dat bedrag, zonder dat hij de betaling ervan kan weigeren omdat zij slechts gedeeltelijk zou zijn.
De betaling zal dus overeenkomstig de artikelen 1234 en 1235 van het Burgerlijk Wetboek de schuld doen tenietgaan ten belope van dat bedrag, en zulks op definitieve wijze,
tenzij de uitvoerbare titel naderhand wordt vernietigd.
2. Bij de vernietiging van een rechterlijke beslissing worden de partijen inderdaad opnieuw in de toestand geplaatst waarin zij verkeerden vóór de uitspraak van de bestreden
beslissing, hetgeen impliceert dat iedere betaling die is gedaan krachtens de vernietigde
beslissing onverschuldigd is betaald en, bijgevolg, zal moeten worden teruggegeven,
overeenkomstig de artikelen 1376 en 1377 van het Burgerlijk Wetboek.
Het aannemen van een verhaal tot nietigverklaring van een uitvoerbare titel zal evenwel
slechts tot de verdwijning ervan leiden, en bijgevolg, tot de nietigverklaring van de betaling die ter uitvoering van die titel is gedaan, binnen de perken van die nietigverklaring.
Met toepassing van die beginselen, zal de vernietiging van een in hoger beroep gewezen arrest op een overeenkomstig artikel 1073 van het Gerechtelijk Wetboek ingesteld
cassatieberoep, de partijen, voor het gerecht waarnaar de zaak met toepassing van artikel
1110 van het Gerechtelijk Wetboek is verwezen, terugplaatsen in de toestand waarin zij
verkeerden voordat de bestreden beslissing werd gewezen.
Die verwijzing zal echter slechts gebeuren binnen de perken van de vernietiging, die
wordt bepaald door de draagwijdte van de cassatiemiddelen krachtens welke de vernietiging is uitgesproken, zoals blijkt uit artikel 1080 van het Gerechtelijk Wetboek. Bovendien zal de vernietiging noodzakelijkerwijs beperkt blijven tot de punten van de beslissing
waartegen het cassatieberoep opkwam, zoals blijkt uit de artikelen 20 en 1082 van het Gerechtelijk Wetboek.
Hieruit volgt dat de beslissing van de appelrechter, wanneer een cassatieberoep hem enkel verwijt dat hij geen uitspraak heeft gedaan over een punt van de vordering, zoals de
vordering om de verwerende partij tot betaling van interest te veroordelen, in al haar andere beschikkingen behouden blijft en, bijgevolg, overeenkomstig artikel 28 van het Gerechtelijk Wetboek definitief in kracht van gewijsde gaat en definitief haar kenmerk van
uitvoerbare titel in de zin van artikel 1494 van het Gerechtelijk Wetboek behoudt.
3. In dit geval werden op 26 februari 1993 twee arresten gewezen door het Hof van Beroep te Luik luidens welke de eiseres werd veroordeeld tot betaling aan de verweerster
van de bedragen van 1.246.453 frank, zijnde 30.898,76 euro, en 1.258.881 frank, zijnde
31.206,84 euro, in hoofdsom, waarbij geen enkele veroordeling tot betaling van interest
werd uitgesproken.
Hieruit volgt dat de verweerster na de uitspraak van die arresten van 26 februari 1993
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slechts beschikte over een uitvoerbare titel ten belope van de voormelde bedragen in
hoofdsom.
Bovendien heeft de eiser, zoals het hof van beroep vaststelt, op 28 oktober 1993 ter uitvoering van die arresten, die uitvoerbare titels zijn in de zin van artikel 1494 van het Gerechtelijk Wetboek, de betaling in hoofdsom gedaan die bijgevolg de in de voornoemde titels vastgestelde schulden heeft tenietgedaan, en zulks op definitieve wijze overeenkomstig de artikelen 1234 en 1235 van het Burgerlijk Wetboek, zonder dat ze naderhand nog
kunnen herleven.
Het cassatieberoep dat werd ingesteld tegen de arresten van 26 februari 1993 betrof immers slechts een gedeeltelijk verhaal, dat slechts tegen de arresten opkwam in zoverre ze
geen uitspraak hadden gedaan over alle punten van de vordering, met name over het punt
betreffende de betaling van interest op de hoofdsommen en betreffende de protestkosten.
Doordat [het Hof van Cassatie] bij arresten van 13 oktober 1994 de [voornoemde] arresten van 26 februari 1993 vernietigd heeft in zoverre ze nalieten uitspraak te doen over
de punten van de vordering van de verweerster betreffende de protestkosten en de interest,
en de aldus beperkte zaak verwezen heeft naar het Hof van Beroep te Brussel, volgt hieruit dat de beslissingen van het Hof van Beroep te Luik behouden bleven in zoverre ze de
veroordeling van de eiseres hadden uitgesproken tot betaling van de schuld in hoofdsom
die, bijgevolg, definitief was tenietgegaan door de betaling van 28 oktober 1993.
Hieruit volgt dat de toerekening van de toentertijd ter uitvoering van de arresten van 26
februari 1993 gedane betaling op de bedragen in hoofdsom niet meer ter discussie kon
worden gesteld door een latere veroordeling tot betaling van interest op de hoofdsommen
vanaf hun vervaldag, welke veroordeling het voorwerp uitmaakte van een tweede uitvoerbare titel, die onderscheiden moet worden van de eerste, zonder afbreuk te doen aan het
definitieve karakter van de arresten van 26 februari 1993, die definitief in kracht van gewijsde zijn gegaan aangezien er geen rechtsmiddelen waren ingesteld tegen die arresten in
zoverre ze een veroordeling in hoofdsom uitspraken.
Besluit
Door te beslissen dat "de in 1993 gedane betaling een gedeeltelijke betaling is en dat de
regels betreffende de toerekening van de betalingen, die ten tijde van de betaling geen bestaansreden hadden, erop van toepassing zijn ten gevolge van de veroordeling die de eerste aanvult" heeft het Hof van Beroep te Luik de beperkte draagwijdte miskend van de
vernietigingsarresten die het Hof op 13 oktober 1994 heeft uitgesproken en die de beslissingen van het Hof van Beroep te Luik van 26 februari 1993 slechts hadden vernietigd in
zoverre ze geen uitspraak hadden gedaan over één punt van de vordering, namelijk de interest en de kosten, waarbij de voornoemde arresten voor het overige behouden bleven,
met name in zoverre ze een veroordeling tot betaling van geldbedragen in hoofdsom uitspraken (schending van de artikelen 20, 28, 1073, 1080, 1082 en 1110 van het Gerechtelijk Wetboek) en doet het uitspraak met miskenning van het gezag van gewijsde van die
arresten (schending van de artikelen 24, 25 en 26 van het Gerechtelijk Wetboek). Bovendien heeft dat hof, door te oordelen dat de arresten van het Hof van Beroep te Brussel van
9 november 1998 die, doordat ze uitspraak deden binnen de perken van de verwijzing, enkel een veroordeling tot betaling van interest bevatten zonder terug te komen op de vorige
veroordeling tot betaling van het bedrag in hoofdsom, terug zijn gekomen op de betaling
van de schuld in hoofdsom, uitspraak gedaan met miskenning van de tenietdoende werking van de betaling die werd gedaan ter uitvoering van een bezwarende titel die definitief
is geworden doordat ertegen geen rechtsmiddel m.b.t. die veroordeling was ingesteld
(schending van de artikelen 1234 en 1235 van het Burgerlijk Wetboek). Bovendien heeft
het hof van beroep, gelet op de verschillende tussen partijen gewezen rechterlijke beslissingen, namelijk de arresten van het Hof van Beroep te Luik van 26 februari 1993, die een
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eerste uitvoerbare titel vormden en ten laste van de eiseres een veroordeling uitspraken
ten belope van de bedragen in hoofdsom, en de arresten van het Hof van Beroep te Brussel van 9 november 1998, die een tweede uitvoerbare titel vormden en ten laste van de eiseres een veroordeling uitspraken tot betaling van interest en van de protestkosten, niet
naar recht kunnen beslissen dat de eiseres de verweerster in 1993 ertoe verplicht zou hebben een gedeeltelijke betaling te aanvaarden, aangezien de eiseres toentertijd haar schuld
had betaald ten belope van het bedrag waarvoor de eiseres beschikte over een uitvoerbare
titel, namelijk de voornoemde arresten van 26 februari 1993 (schending van artikel 1244
van het Burgerlijk Wetboek), waarbij het aldus het uitvoerbare karakter van de arresten
van het Hof van Beroep te Luik van 26 februari 1993 heeft miskend, dat deze behielden in
zoverre ze toen voor het Hof niet werden bekritiseerd (schending van artikel 1494 van het
Gerechtelijk Wetboek en, voor zoveel als nodig van de artikelen 20, 28, 1073, 1080, 1082
en 1110 van het Gerechtelijk Wetboek) alsook het gezag van gewijsde van die arresten
van het Hof van Beroep te Luik van 26 februari 1993 en van het Hof van Beroep te Brussel van 9 november 1998 (schending van de artikelen 24, 25 en 26 van het Gerechtelijk
Wetboek) en door geen acht te slaan op de kracht van gewijsde van de arresten van 26 februari 1993 (schending van artikel 28 van het Gerechtelijk Wetboek). Ten slotte heeft het
hof van beroep niet naar recht kunnen beslissen dat de verweerster de betaling die de eiseres in 1993 had gedaan ter uitvoering van een uitvoerbare titel van 26 februari 1993, die
haar verbintenis beperkte tot de betaling van de bedragen in hoofdsom, mocht toerekenen
op de interesten die ter uitvoering van een tweede uitvoerbare titel van 9 november 1998
betaald dienden te worden (schending van artikel 1254 van het Burgerlijk Wetboek).

IV. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Een cassatiearrest dat op een eerste voorziening is gewezen, heeft geen gezag
van gewijsde.
In zoverre het middel aanvoert dat het bestreden arrest het gezag van gewijsde
van de arresten van het Hof van 13 oktober 1994 miskent, faalt het naar recht.
Voor het overige stelt het arrest vast dat de verweerster "te kennen had gegeven dat zij hoofdsom en toebehoren wilde samenvoegen en ervan uitging, ook al
kon zij toentertijd niet meer vorderen, dat de betaling een gedeeltelijke betaling
was omdat de veroordeling zelf onvolledig was".
Het oordeelt dat de arresten van het Hof van Cassatie bevestigen dat de veroordelingen van de eiseres onvolledig waren en dat het Hof van Beroep te Brussel,
op de verwijzing die beperkt was tot het enige in de voorziening aangewezen geschilpunt, beslist heeft dat de, definitieve, veroordeling tot de hoofdsom, vermeerderd moest worden met de interest en de protestkosten en aldus samenvoegde wat al van in het begin gevoegd had moeten zijn, namelijk hoofdsom en toebehoren.
Uit die vermeldingen volgt dat voor de appelrechters, de vernietiging van de
arresten van 26 februari 1993 de partijen opnieuw in de toestand heeft geplaatst
waarin zij verkeerden, vóór die bestreden beslissingen, op een ogenblik waarop
de verweerster de hoofdsom had gevorderd, vermeerderd met de interest en met
de protestkosten, en haar vordering als een onsplitsbaar geheel had beschouwd.
Aldus verantwoordt het arrest, zonder de in het middel aangewezen bepalingen
te schenden, zijn beslissing dat de betalingen van 28 oktober 1993 gedeeltelijke
betalingen zijn en dat de regel van artikel 1254 van het Burgerlijk Wetboek be-
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treffende de toerekening van de betalingen erop moet worden toegepast.
In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt de eiseres in de kosten.
3 mei 2007 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Fettweis – Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Geinger en De Gryse.

Nr. 221
1° KAMER - 3 mei 2007

OPENBAAR MINISTERIE - ONAFHANKELIJKHEID - BURGERLIJKE ZAKEN - NATIONALITEIT BEOORDELINGSBEVOEGDHEID - BEOORDELING DOOR DE RECHTER
De rechter is bevoegd om de wettigheid en de regelmatigheid van de handelingen van het
openbaar ministerie alsook de gegrondheid van zijn aanspraken te beoordelen in een
proces waar het partij is. Zodoende moeit hij zich niet met de functies van het openbaar
ministerie en miskent hij evenmin het beginsel van de onafhankelijkheid van het
openbaar ministerie1. (Art. 151, Gw. 1994)
(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BEROEP TE LUIK T. O.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.06.0100.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 19 december 2005 gewezen
door het Hof van Beroep te Luik.
Afdelingsvoorzitter Claude Parmentier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Philippe de Koster heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert in zijn memorie drie middelen aan.
(...)
Derde middel
Geschonden wettelijke bepaling
- artikel 151 van de Grondwet.
Grieven
Het openbaar ministerie is in de uitoefening van individuele onderzoekingen en vervolgingen volstrekt onafhankelijk van de hoven en de rechtbanken waaraan het verbonden is,
1 Zie concl. O.M. in Pas., 2007, nr. 221.
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onverminderd het recht van de bevoegde minister om vervolgingen te bevelen en dwingende richtlijnen inzake strafbeleid, met inbegrip van opsporing en vervolging, uit te vaardigen.
De wet voorziet niet in een sanctie voor het laattijdige melden van de ontvangst en de
rechtspraak bevestigt dat de termijn ingaat bij de ontvangstmelding en niet bij de ontvangst zelf van het dossier, aangezien de beide feiten onderscheiden kunnen zijn.
"Si l'intention du législateur, en adoptant la loi du 1er mars 2000, a été d'accélérer le
cours des procédures, l'on ne peut raisonnablement supposer qu'il ait pour autant eu l'intention de permettre à des personnes qui ne satisferaient pas aux conditions requises d'obtenir la nationalité belge à la simple faveur de circonstances exceptionnelles résultant d'un
afflux massif de demandes, joint à un manque de moyens, mettant le minstère public dans
l'impossibilité d'accomplir avec la célérité souhaitée la mission qui lui a été confiée dans
l'intérêt public.
S'il n'est pas contestable qu' un accusé de réception doit être émis sans délai, la célérité
requise peut être entravée par des moyens logistiques mis à la disposition des parquets et
que le 'sans' délai peut prendre plusieurs semaines, voire des mois" ("De l'évaluation de la
loi du 1er mars et de quelques modifications en matière de nationalité", Rev. dr. étr.,
2002, nr. 120; zie ook Chronique de jurisprudence in Rev. dr. étr., 2003, nr. 124, p. 349).
Toen het hof van beroep de wetsterm "onverwijld" uitlegde door te trachten een termijn
van acht dagen vast te leggen (waarvan de begindag onzeker is) en daarbij van oordeel
was dat het parket slechts aan de wetsvereisten voldoet als het binnen acht dagen een ontvangstmelding stuurt, voegde het aan de wet een vereiste toe waarin de wetgever niet had
voorzien.
Door vervolgens, en op algemene wijze te beslissen, dat een werkwijze van het openbaar ministerie een misbruik van recht uitmaakt en daarbij te preciseren "dat de procureur
des Konings, indien hij wegens wettelijke vereisten in de materiële onmogelijkheid verkeert om binnen de termijn van een maand alle inlichtingen te verzamelen die hem in staat
moeten stellen een gezaghebbend advies uit te brengen, om die reden eventueel een negatief advies aan de ambtenaar van de burgerlijke stand moet sturen. Indien beroep wordt ingesteld zal de procedure worden voortgezet ofwel voor de kamer van volksvertegenwoordigers ofwel voor de rechtbanken van de rechterlijke orde" wil het hof [van beroep] het
openbaar ministerie een injunctie geven waardoor het zijn onafhankelijkheid en zijn bevoegdheden aantast.
Door te preciseren dat het feit dat het parket die ontvangstmelding moet sturen "slechts
een uiterst eenvoudige administratieve handeling is die kan worden uitgevoerd door om
het even welke ondergeschikte beambte die kan lezen en schrijven, en waarvoor geen enkele controle of enige informatieplicht vereist is", miskent het hof [van beroep], zonder
het voorgelegde geval te onderzoeken, op ernstige wijze de functies van het openbaar ministerie, tracht het zich ermee te bemoeien, beoordeelt het de wijze waarop het zijn functies uitoefent, bekritiseert het de wijze waarop het zijn bevoegdheden uitoefent en stuurt
het verwijten, ja zelfs onrechtstreeks, injuncties.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Derde middel:
In zoverre het middel het arrest verwijt aan de wet een vereiste toe te voegen
waarin de wetgever niet heeft voorzien, is het niet-ontvankelijk, daar het niet
vermeldt welke wetsbepaling geschonden is.
Artikel 12bis, §2, van de wet van 28 juni 1984 betreffende sommige aspecten

Nr. 221 - 3.5.07

HOF VAN CASSATIE

941

van de toestand van de vreemdelingen en houdende invoering van het wetboek
van de Belgische nationaliteit bepaalt, in zijn eerste lid, dat de ambtenaar van de
burgerlijke stand die een nationaliteitsverklaring ontvangt, deze onmiddellijk
voor advies overzendt aan de procureur des Konings die hiervan onverwijld ontvangstmelding geeft en, in zijn derde lid, dat de procureur des Konings, onder de
voorwaarden die het bepaalt, binnen één maand te rekenen van de ontvangstmelding, een negatief advies kan uitbrengen inzake de verkrijging van de Belgische
nationaliteit.
Met verwijzing naar een arrest alvorens recht te doen van 24 oktober 2005 stelt
het bestreden arrest vast dat "[de verweerder] op 17 mei 2004 een nationaliteitsverklaring heeft afgelegd voor de ambtenaar van de burgerlijke stand", dat "die
verklaring nog die dag werd overgezonden aan de procureur des Konings te
Luik" en dat deze ervan ontvangstmelding geeft terwijl hij tegelijkertijd de ambtenaar van de burgerlijke stand kennis geeft van een negatief advies over de verkrijging van de Belgische nationaliteit door de verweerder.
Het oordeelt dat het parket van de procureur des Konings, doordat het opzettelijk nagelaten heeft onverwijld voornoemde ontvangstmelding te bezorgen aan
de ambtenaar van de burgerlijke stand "teneinde de termijn van één maand niet te
doen ingaan, welke termijn een vooraf vastgestelde termijn is die door de wetgever is gewenst met het oog op snelheid", "machtsafwending of machtsmisbruik"
heeft begaan.
De rechter is bevoegd om de wettigheid en de regelmatigheid van de handelingen van het openbaar ministerie alsook de gegrondheid van zijn aanspraken te
beoordelen in een proces waar het partij is.
Zodoende moeit hij zich niet met de functies van het openbaar ministerie en
miskent hij evenmin het beginsel van de onafhankelijkheid van het openbaar ministerie dat is neergelegd in artikel 151 van de Grondwet.
In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.
Voor het overige geeft het middel, in zoverre het opkomt tegen de overweging
van het arrest over de onderstelling dat het parket van de procureur des Konings
in de materiële onmogelijkheid verkeert om binnen de termijn van een maand
alle inlichtingen te verzamelen die hem in staat moeten stellen een gezaghebbend
advies uit te brengen, kritiek op een ten overvloede gegeven reden.
In dat opzicht heeft het middel geen belang en is het bijgevolg niet ontvankelijk.
(...)
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt de eiser in de kosten.
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3 mei 2007 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. de Koster, advocaat-generaal met opdracht.

Nr. 222
1° KAMER - 4 mei 2007

1º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — BIJZONDERE
AANSPRAKELIJKHEID — ALLERLEI - AANSPRAKELIJKHEID VOOR PRODUCTEN MET
GEBREKEN - PRODUCENT - BEWIJSLAST
2º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — BIJZONDERE
AANSPRAKELIJKHEID — ALLERLEI - AANSPRAKELIJKHEID VOOR PRODUCTEN MET
GEBREKEN - PRODUCENT - BEWIJSLAST - OMVANG
1º Van zodra de rechter de schade, het gebrek en het causaal verband bewezen acht,
draagt de producent van de producten met gebreken, die aanvoert niet aansprakelijk te
zijn, de bewijslast dat het, gelet op de omstandigheden, aannemelijk is dat het gebrek dat
de schade heeft veroorzaakt niet bestond op het tijdstip waarop hij het product in het
verkeer heeft gebracht, dan wel dat het gebrek later is ontstaan; de producent die louter
aanvoert dat de oorzaak van de schade onzeker is, voldoet niet aan de op hem rustende
bewijslast1 2. (Artt. 1 en 8, b, Wet Produktenaansprakelijkheid)
2º Van de producent van producten met gebreken, die aanvoert niet aansprakelijk te zijn,
wordt enkel het bewijs gevergd dat hij aannemelijk maakt dat het bedoelde gebrek niet
bestond op het ogenblik waarop het product in het verkeer werd gebracht, dan wel dat
het later is ontstaan, en niet dat het zeker is dat het bedoelde gebrek niet bestond op het
ogenblik waarop het product in het verkeer werd gebracht, dan wel dat het later is
ontstaan3 4. (Artt. 1 en 8, b, Wet Produktenaansprakelijkheid)
(AUDI AG vennootschap naar Duits recht T. V. e.a.)

ARREST

(A.R. C.05.0275.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 1 december 2004 gewezen
door het Hof van Beroep te Antwerpen.
Afdelingsvoorzitter Robert Boes heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
1 Art. 8, b, van de Wet Productenaansprakelijkheid heeft art. 7, b, van de Richtlijn 85/374/EEG Raad
van 25 juli 1985 betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke
bepalingen der Lidstaten inzake de aansprakelijkheid voor producten met gebreken omgezet.
2 Zie T. VANSWEEVELT, "Commentaar bij art. 8 Wet 25 feb. 1991", in Bijzondere overeenkomsten,
Mechelen, Kluwer, dl. 2, Afl. 54 (okt. 2002), nrs 5-6.
3 Art. 8, b, van de Wet Productenaansprakelijkheid heeft art. 7, b, van de Richtlijn 85/374/EEG Raad
van 25 juli 1985 betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke
bepalingen der Lidstaten inzake de aansprakelijkheid voor producten met gebreken omgezet.
4 Zie T. VANSWEEVELT, "Commentaar bij art. 8 Wet 25 feb. 1991", in Bijzondere overeenkomsten,
Mechelen, Kluwer, dl. 2, Afl. 54 (okt. 2002), nrs 5-6.
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De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de Grondwet;
- artikel 8, b, van de wet van 25 februari 1991 betreffende de aansprakelijkheid voor
producten met gebreken.
Aangevochten beslissingen
Het arrest verklaart het hoger beroep van de verweerders gegrond, verklaart de eiseres
aansprakelijk voor de door de eerste verweerder geleden schade en veroordeelt de eiseres
tot betaling van provisionele schadevergoedingen aan de verweerders o.m. op grond van
de hiernavolgende overwegingen:
"Het is daarentegen de producent die moet bewijzen dat het gebrek niet bestond op het
moment waarop hij het product in het verkeer heeft gebracht. (...)
Zulks is af te leiden uit artikel 8, b, van de wet van 25 februari 1991 dat de mogelijkheid voorziet voor de producent het bewijs te leveren dat hij niet aansprakelijk is omdat
bv. (b) gelet op de omstandigheden het aannemelijk is dat het gebrek dat de schade heeft
veroorzaakt, niet bestond op het tijdstip waarop hij het product in het verkeer heeft gebracht, dan wel dat het gebrek later is ontstaan.
Derhalve is het aan (...) (meer bepaald (de eiseres)) om te bewijzen dat het gebrek
waardoor de wagen niet de veiligheid bood die men ervan mocht verwachten, niet bestond
op het tijdstip waarop zij de wagen in het verkeer (heeft) gebracht, dan wel later is ontstaan door bijvoorbeeld de manipulaties ten gevolge van het installeren van de alarminstallatie door D., geleverd door de NV Trionic.
Voornoemden tonen dit niet aan.
Terecht doet V.D. dan ook op bladzijde 10 van zijn conclusie opmerken dat vermits hij
(de eiseres AG AUDI) aanspreekt op grond van de wet op de productaansprakelijkheid, de
plaatsing van het alarmsysteem hem dan ook niet kan worden tegengeworpen" (arrest, p.
9).
Grieven
1.1. Krachtens artikel 8, b, van de wet van 25 februari 1991 betreffende de aansprakelijkheid voor producten met gebreken (hierna: Wet Productenaansprakelijkheid) is de producent niet aansprakelijk wanneer hij bewijst dat het, gelet op de omstandigheden, aannemelijk is dat het gebrek dat de schade heeft veroorzaakt, niet bestond op het tijdstip waarop hij het product in het verkeer heeft gebracht, dan wel dat het gebrek later is ontstaan.
Uit deze bepaling volgt dat, om zijn aansprakelijkheid te weerleggen, de producent ermee kan volstaan te bewijzen of aan te tonen dat het aannemelijk is dat het product niet
gebrekkig was bij de invoering ervan in het handelsverkeer dan wel dat het gebrek later is
ontstaan. De producent moet dus niet bewijzen of aantonen dat het product niet gebrekkig
was bij de invoering dan wel dat het gebrek later ontstond.
1.2. De eiseres had dienaangaande in haar syntheseconclusie aangevoerd laten gelden
dat het gebrek niet bestond op het moment waarop zij de wagen, zonder elektrische alarminstallatie, in het verkeer had gebracht, in de mate dat alle deskundigen slechts gissingen
konden formuleren nopens de oorzaak van de brand ("dat de heer D.R. wel stelt dat de
oorzaak ligt in een kortsluiting of overbelasting van de elektrische installatie, doch dat hij
zelfs geen standpunt inneemt aangaande de cruciale vraag of deze kortsluiting of overbelasting is veroorzaakt door een inherent gebrek aan het voertuig, aanwezig op het ogenblik
van de koop, dan wel door een andere oorzaak; (...) dat in onderhavig geschil redelijkerwijs niet kan worden uitgesloten dat de brand is ontstaan naar aanleiding van een kortsluiting in de elektrische alarminstallatie, temeer daar de eigen experts van (de verweerders)
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de hypothese van een kortsluiting bevoorrechten" (syntheseconclusie eiseres, p. 6), "zodat
niet naar voldoening van recht kon worden vastgesteld dat de wagen gebrekkig was" (syntheseconclusie eiseres, p. 6).
Tevens voerde de eiseres aan, met overname van de redengeving van de eerste rechter
dienaangaande, dat de brand niet te wijten was aan een intrinsiek gebrek in het voertuig
dat reeds aanwezig was op het ogenblik van de verkoop in de mate dat "uit de voorgelegde stukken (...) immers (blijkt) dat op 28 oktober 1993 een alarminstallatie werd geplaatst,
geleverd door Trionic NV. Hierdoor werd bijgevolg een aanpassing uitgevoerd aan de
elektrische installatie van de wagen. Het verplaatsen van deze installatie gebeurde onbetwistbaar nadat het product in het verkeer werd gebracht door de producent en buiten enige tussenkomst van deze laatste. Het is geenszins uit te sluiten dat de brand in oorzakelijk
verband zou staan met het plaatsen van deze installatie" (syntheseconclusie eiseres, p. 7).
2.1. Het arrest oordeelt dat de eiseres aldus "niet aantoont" dat het gebrek niet bestond
op het moment waarop zij het product in het verkeer bracht, dan wel later is ontstaan, zonder evenwel te onderzoeken of de door eiseres aangevoerde middelen het door haar te leveren tegenbewijs "niet aannemelijk maken", "gelet op de concrete omstandigheden".
Door aldus aan de eiseres een zwaardere bewijslast op te leggen dan deze die wettelijk
op eiseres rust krachtens artikel 8, b, van de Wet Productenaansprakelijkheid, schendt het
arrest deze wetsbepaling.
2.2. Minstens is het arrest niet regelmatig met redenen omkleed in de mate dat het niet
onderzoekt of de door de eiseres aangevoerde middelen, gelet op de concrete omstandigheden, niet "aannemelijk maken" dat het gebrek niet bestond op het moment waarop het
product in het verkeer werd gebracht dan wel later is ontstaan, en het aldus de wettigheidscontrole van het Hof nopens de toepassing van voornoemd artikel 8, b van de Wet
Productenaansprakelijkheid onmogelijk maakt (schending van artikel 149 van de Grondwet).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Middel van niet-ontvankelijkheid van het cassatieberoep in zoverre ingesteld
tegen de tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen partij
1. De tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen partij roept een middel
van niet-ontvankelijkheid in van het cassatieberoep in zoverre tegen haar ingesteld: de eiseres heeft geen belang.
2. Ook al was het cassatieberoep gericht tegen de beslissing die de eiseres als
producent aansprakelijk acht op grond van de wet van 25 februari 1991, dan toch
heeft de eiseres belang bij de verkoper in de zaak te betrekken en de bindendverklaring van het arrest te vragen.
Het middel van niet-ontvankelijkheid moet worden verworpen.
Het middel zelf
3. Krachtens artikel 1 van de wet van 25 februari 1991 betreffende de aansprakelijkheid voor producten met gebreken is de producent aansprakelijk voor de
schade veroorzaakt door een gebrek in zijn product.
4. Krachtens artikel 8, b, van de wet van 25 februari 1991 betreffende de aansprakelijkheid voor producten met gebreken is de producent uit hoofde van deze
wet aansprakelijk, tenzij hij bewijst: (...) b) dat het, gelet op de omstandigheden,
aannemelijk is dat het gebrek dat de schade heeft veroorzaakt niet bestond op het
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tijdstip waarop hij het product in het verkeer heeft gebracht, dan wel dat het gebrek later is ontstaan.
Van zodra de rechter de schade, het gebrek en het causaal verband bewezen
acht, verschuift het bewijsrisico krachtens deze bepaling naar de producent. De
producent die louter aanvoert dat de oorzaak van de schade onzeker is, voldoet
derhalve niet aan de op hem rustende bewijslast.
5. De appelrechters oordelen, zonder dat dit door de eiseres wordt betwist, dat
de schade, een gebrek en het causaal verband zijn bewezen en dat de bewijslast
dan overeenkomstig artikel 8, b, van de wet van 25 februari 1991 verschuift naar
de producent: "Derhalve is het aan (de eiseres) om te bewijzen dat het gebrek
waardoor de wagen niet de veiligheid bood die men er van mocht verwachten,
niet bestond op het tijdstip waarop zij de wagen in het verkeer (heeft) gebracht,
dan wel later is ontstaan door bijvoorbeeld de manipulaties ten gevolge van het
installeren van de alarminstallatie door (de tot bindendverklaring van het arrest
opgeroepen partij)".
6. Aldus leggen de appelrechters aan de eiseres een zwaardere bewijslast op
dan in artikel 8, b, van de wet van 25 februari 1991 is bepaald, vermits deze
wetsbepaling slechts van de producent vergt dat hij aannemelijk maakt dat het
bedoelde gebrek niet bestond op het ogenblik waarop de wagen in het verkeer
werd gebracht, dan wel dat het later is ontstaan.
Zodoende schenden zij de bedoelde wetsbepaling.
Het middel is in zoverre gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uitspraak doet over de vordering
van de verweerders ten aanzien van de eiseres en over de kosten van deze vordering.
Verklaart het arrest bindend voor de tot bindendverklaring opgeroepen partij.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest.
Veroordeelt de eiseres in de kosten van de vordering tot bindendverklaring.
Houdt de overige kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.
4 mei 2007 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever: de
h. Boes, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandewal, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Maes, Geinger en Houtekier.
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1º VERZEKERING — LANDVERZEKERING - VERZWIJGING OF ONJUISTE MEDEDELING MISLEIDING VAN DE VERZEKERAAR - NIETIGVERKLARING VAN DE OVEREENKOMST - GEVOLGEN TERUGWERKENDE KRACHT
2º VERZEKERING — LANDVERZEKERING - VERZWIJGING OF ONJUISTE MEDEDELING MISLEIDING VAN DE VERZEKERAAR - NIETIGVERKLARING VAN DE OVEREENKOMST - GEVOLGEN TUSSEN PARTIJEN - PRESTATIES VAN DE VERZEKERAAR
3º VERZEKERING — LANDVERZEKERING - VERZWIJGING OF ONJUISTE MEDEDELING MISLEIDING VAN DE VERZEKERAAR - NIETIGVERKLARING VAN DE OVEREENKOMST TERUGVORDERING VAN VERRICHTE PRESTATIES DOOR DE VERZEKERAAR - VERVAL
1º De nietigverklaring van de verzekeringsovereenkomst wegens het opzettelijk verzwijgen
of onjuist mededelen van gegevens betreffende het risico bij het sluiten van de
overeenkomst, waardoor de verzekeraar werd misleid bij de beoordeling van dat risico,
heeft in beginsel tot gevolg dat die overeenkomst met terugwerkende kracht ongedaan
wordt gemaakt. (Artt. 2, §1, eerste lid, 5 en 6, Wet Landverzekeringsovereenkomst)
2º De gevolgen van de nietigverklaring van de verzekeringsovereenkomst strekken zich uit,
tussen partijen, tot alle prestaties die de verzekeraar ten gevolge van het bestaan van de
verzekeringsovereenkomst heeft verricht, met inbegrip van de vergoedingen uitgekeerd
aan de benadeelden van het ongeval die, op grond van de wet, over een rechtstreeks
vorderingsrecht tegen de verzekeraar beschikken1. (Artt. 2, §1, eerste lid, 5 en 6, Wet
Landverzekeringsovereenkomst)
3º De terugvordering door de verzekeraar van de krachtens een nietig verklaarde
overeenkomst verrichte prestaties is te onderscheiden van het verhaal van de
verzekeraar tegen de verzekeringnemer, en indien daartoe grond bestaat tegen de
verzekerde die niet de verzekeringnemer is, voor zover hij volgens de Wet
Landverzekeringsovereenkomst de prestaties had kunnen weigeren, en is aldus niet
onderworpen aan het verval, doordat de verzekeraar aan de verzekeringnemer, of in
voorkomend geval aan de verzekerde die niet de verzekeringnemer is, geen kennis heeft
gegeven van zijn voornemen om dat verhaal in te stellen zodra hij op de hoogte is van de
feiten waarop dat besluit is gegrond. (Artt. 2, §1, eerste lid, 5, 6 en 88, eerste en tweede
lid, Wet Landverzekeringsovereenkomst)
(ARGENTA ASSURANTIES nv T. B. e.a.)

ARREST

(A.R. C.06.0314.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, in hoger beroep op 6 januari
2006 gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Kortrijk.
Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert in haar verzoekschrift twee middelen aan.
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 2, §1, eerste lid, 5 en 6, van de wet van 25 juni 1992 op de Landverzeke1 Zie Cass. 25 feb. 2005, A.R. C.02.0296.N, nr. 119.

Nr. 223 - 4.5.07

HOF VAN CASSATIE

947

ringsovereenkomst.
Aangevochten beslissingen
De eerste kamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Kortrijk besloot in het vonnis
van 6 januari 2006 tot het bevestigen van de beslissing in het beroepen vonnis dd. 31
maart 2004 van de Politierechtbank te Kortrijk, zitting houdende in burgerlijke zaken,
waarbij de nietigheid van de verzekeringsovereenkomst gesloten tussen de eiseres en de
verweerders werd vastgesteld, maar desondanks de eiseres vervallen werd verklaard van
haar vordering, gesteund op artikel 88 van de Wet van 25 juni 1992 op de Landverzekeringsovereenkomst, ten aanzien van de verweerders, op grond van de volgende overwegingen:
"De rechtbank is dan ook van oordeel dat (de verweerders) opzettelijk verzwegen hebben dat J.B. het voertuig al dan niet regelmatig bestuurde en dat dit verzwijgen ingegeven
was door het feit dat J.B. op het moment dat het verzekeringsvoorstel ingevuld werd een
strafverleden had dat moeilijk zomaar aanvaardbaar was voor een verzekeraar. Het volstaat niet te stellen dat het vak 'de andere bestuurder' niet werd ingevuld om te stellen dat
de verzekeraar er verder geen belang meer kan aan gehecht hebben. Bij het vak 'andere
bestuurder' wordt uitdrukkelijk de vraag gesteld of dit dan de echtgenoot is van de verzekeringsnemer. Bijgevolg dienden de (verweerders) bij het lezen zelf van de vraag naar de
andere bestuurder te weten dat de echtgenoot ook moest vermeld worden indien hij al dan
niet op regelmatige basis de wagen bestuurde.
De sanctie bij het opzettelijk verzwijgen of onjuist mededelen van gegevens betreffende het risico bij het sluiten van de overeenkomst is de nietigheid van de verzekeringsovereenkomst.
Deze nietigheid geldt ongeacht of het om een aansprakelijkheidsverzekering gaat, zoals
een polis B.A. Motorvoertuigen, dan wel om een zaakschadeverzekering, zoals een polis
eigen schade.
De nietigheid van de waarborg B.A. Motorvoertuigen en de vervaltermijn, voorzien in
artikel 88, lid 2, Wet op de Landverzekeringsovereenkomsten.
In casu blijkt uit de gegevens van het dossier dat één en hetzelfde verzekeringsvoorstel
aan de basis ligt van de beide kwestieuze waarborgen, met name de waarborg B.A. Motorvoertuigen en de waarborg eigen schade zodat een eventuele opzettelijke verzwijging
gevolgen zal ressorteren voor de beide waarborgen.
De gevolgen van de nietigheid zijn echter anders gereglementeerd voor de beide types
van waarborgen, met name wijken de regels inzake B.A. Motorvoertuigen enigszins af
van de regels die gelden in de andere verzekeringsovereenkomsten omdat de wetgever inzake de B.A. Motorvoertuigenpolis er vooral bekommerd om was dat het slachtoffer dat
geen fout heeft begaan, niet in de kou zou komen te staan.
Vermits de B.A. verzekeraar uitgaven gedaan heeft aan een derde schadelijder en er
geen sprake kan zijn van een onverschuldigde betaling heeft de maatschappij een verhaal
op haar verzekeringsnemer conform artikel 25, 1, b, van de polis BA Motorvoertuigen ...
Dit recht van verhaal is echter aan een vervaltermijn verbonden zoals bepaald door artikel 88, lid 2, van de Wet op de Landverzekeringsovereenkomst" (vonnis, p. 5 onderaan en
p. 6).
Grieven
Als verzekeraar heeft de eiseres de keuze tussen een regresvordering en een vordering
op grond van de nietigheid van de polis.
Overeenkomstig de artikelen 5 en 6, eerste lid, van de Wet van 25 juni 1992 op de
Landverzekeringsovereenkomst, is de verzekeringsovereenkomst nietig wanneer het op-
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zettelijk verzwijgen of het opzettelijk onjuist meedelen van gegevens over het risico door
de verzekeringsnemer, de verzekeraar misleidt bij de beoordeling van het risico.
Ingevolge artikel 2, §1, eerste lid, van voormelde wet is deze bepaling ook van toepassing op de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorvoertuigen.
De nietigverklaring van de verzekeringsovereenkomst heeft in beginsel tot gevolg dat
die overeenkomst met terugwerkende kracht wordt ongedaan gemaakt, waardoor hetgeen
door de partijen krachtens de overeenkomst werd gepresteerd kan worden teruggevorderd.
De gevolgen van de nietigverklaring van de verzekeringsovereenkomst strekken zich
ook uit tot alle prestaties die de verzekeraar ten gevolge van het bestaan van de verzekeringsovereenkomst heeft verricht, met inbegrip van de vergoedingen uitgekeerd aan de benadeelden van het ongeval, die op grond van de wet over een rechtstreeks vorderingsrecht
tegen de verzekeraar beschikken.
De omstandigheid dat de benadeelden of hun nabestaanden hoe dan ook recht blijven
hebben op dekking, daar overeenkomstig artikel 16 van deze wet excepties, nietigheden
en gronden van verval van dekking, hen niet kunnen worden tegengeworpen door de verzekeraar, heeft geenszins tot gevolg dat de verzekeraar zich niet zou kunnen beroepen op
de nietigheid van de verzekeringsovereenkomst ten overstaan van zijn verzekeringsnemer.
De rechtbank van eerste aanleg oordeelde echter, na de nietigheid van de verzekeringsovereenkomst gesloten tussen de eiseres en de verweerders te hebben vastgesteld in toepassing van artikel 6 van de Wet van 25 juni 1992 op de Landverzekeringsovereenkomst,
in de overwegingen van de aangevochten beslissing van het vonnis dd. 6 januari 2006 dat
de gevolgen van die nietigheid anders gereglementeerd zouden zijn voor de beide types
van waarborgen en dat met name de regels inzake B.A. Motorvoertuigen zouden afwijken
van de regels die gelden in de andere verzekeringsovereenkomsten omdat de wetgever inzake de B.A. Motorvoertuigenpolis er vooral bekommerd om was dat het slachtoffer dat
geen fout heeft begaan, niet in de kou zou komen te staan.
Hierop besloten de appelrechters dat de eiseres enkel verhaal op haar verzekeringsnemer zou hebben conform artikel 25, 1, b, van de polis B.A. Motorvoertuigen, maar dat dit
recht van verhaal aan een vervaltermijn verbonden zou zijn zoals bepaald door artikel 88,
lid 2, van de Wet van 25 juni 1992 op de Landverzekeringsovereenkomst".
Zij miskennen hierbij de mogelijkheid tot vordering op grond van nietigheid van de
verzekeringsovereenkomst, zoals bepaald in de artikelen 5 en 6 van de Wet van 25 juni
1992 op de Landverzekeringsovereenkomst, waardoor eveneens de vergoedingen uitgekeerd aan de benadeelden van het ongeval, die op grond van de wet over een rechtstreeks
vorderingsrecht tegen de verzekeraar beschikken, kunnen teruggevorderd worden.
De terugvordering op grond van de artikelen 5 en 6 van de Wet van 25 juni 1992 op de
Landverzekeringsovereenkomst is niet verbonden aan de eerbiediging van de vervaltermijn van artikel 88, tweede lid, Wet van 25 juni 1992 op de Landverzekeringsovereenkomst".
Zij verantwoorden aldus hun beslissing niet naar recht (schending van de artikelen 2,
§1, eerste lid, 5 en 6 van de Wet van 25 juni 1992 op de Landverzekeringsovereenkomst).
(...)

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
1. Krachtens de artikelen 5 en 6, eerste lid, van de Wet van 25 juni 1992 op de
Landverzekeringsovereenkomst, is de verzekeringsovereenkomst nietig, wanneer
het opzettelijk verzwijgen of het opzettelijk onjuist meedelen van gegevens over
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het risico door de verzekeringsnemer, de verzekeraar misleidt bij de beoordeling
van het risico.
Overeenkomstig artikel 2, §1, eerste lid, van voormelde wet is deze bepaling
ook van toepassing op de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen.
De nietigverklaring van de verzekeringsovereenkomst heeft in beginsel tot gevolg dat die overeenkomst met terugwerkende kracht wordt ongedaan gemaakt.
De gevolgen van de nietigverklaring van de verzekeringsovereenkomst strekken zich uit, tussen de partijen, tot alle prestaties die de verzekeraar ten gevolge
van het bestaan van de verzekeringsovereenkomst heeft verricht, met inbegrip
van de vergoedingen uitgekeerd aan de benadeelden van het ongeval die, op
grond van de wet over een rechtstreeks vorderingsrecht tegen de verzekeraar beschikken.
2. Volgens artikel 88, eerste lid, van voormelde wet kan de verzekeraar zich
een recht van verhaal voorbehouden tegen de verzekeringsnemer, en indien daartoe grond bestaat tegen de verzekerde die niet de verzekeringsnemer is, voor zover hij volgens die wet de prestaties had kunnen weigeren. Krachtens het tweede
lid van deze bepaling is de verzekeraar verplicht om op straffe van verval dit
recht van verhaal, aan de verzekeringsnemer, of in voorkomend geval, de verzekerde die niet de verzekeringsnemer is, kennis te geven van zijn voornemen om
verhaal in te stellen zodra hij op de hoogte is van de feiten waarop dat besluit is
gegrond.
3. De terugvordering door de verzekeraar van de krachtens een nietig verklaarde overeenkomst verrichte prestaties is te onderscheiden van de in artikel 88, eerste lid, bedoelde vordering, en is niet onderworpen aan het verval bedoeld in artikel 88, tweede lid.
4. De appelrechters die na te hebben geoordeeld dat de "polis B.A. Motorvoertuigen" nietig is wegens de bedrieglijke verzwijging door de verweerders, beslissen dat de eiseres als verzekeraar niet gerechtigd is de krachtens die polis verrichte prestaties terug te vorderen omdat deze terugvordering plaatsvond buiten
de vervaltermijn bedoeld in artikel 88, tweede lid, verantwoorden hun beslissing
niet naar recht.
5. Het middel is gegrond.
Overige grieven
6. De overige grieven kunnen niet tot ruimere cassatie leiden.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis behalve in zoverre dit uitspraak doet over de
omniumwaarborg.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde vonnis.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
over.
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Verwijst de aldus beperkte zaak naar de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brugge, zitting houdende in hoger beroep.
4 mei 2007 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever: de
h. Dirix – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandewal, advocaat-generaal – Advocaat:
mr. Maes.

Nr. 224
1° KAMER - 4 mei 2007

HUUR VAN GOEDEREN — PACHT — EINDE (OPZEGGING. VERLENGING.
TERUGKEER. ENZ) - OPZEGGING DOOR DE VERPACHTER - ERNSTIGE REDENEN OVERDRACHT VAN DE EXPLOITATIE AAN VERWANTEN - VOORWAARDEN
Indien er geen misbruik van recht is, kan het door de verpachter te kennen gegeven
voornemen om de exploitatie van het verpachte goed geheel of gedeeltelijk over te
dragen aan zijn echtgenoot, aan zijn afstammelingen of aangenomen kinderen of aan die
van zijn echtgenoot of aan de echtgenoten van de voormelde afstammelingen of
aangenomen kinderen, worden aanvaard als ernstige reden omwille waarvan de
verpachter bij het verstrijken van elke pachtperiode een einde kan maken aan de pacht,
ook in het geval de zittende pachter een verwant is die behoort tot de voormelde in artikel
7, sub 1°, van de Pachtwet opgesomde verwanten. (Art. 7, 1°, Pachtwet)
(B. T. M. e.a.)

ARREST

(A.R. C.06.0381.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 18 november 2005 in hoger
geroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Kortrijk.
Afdelingsvoorzitter Ernest Waûters heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 7, inzonderheid sub 1°, van boek III, titel VIII, hoofdstuk II, afdeling III van
het Burgerlijk Wetboek, zoals vervangen door de wet van 4 november 1969 tot wijziging
van de pachtwetgeving en van de wetgeving betreffende het recht van voorkoop ten
gunste van huurders van landeigendommen (hierna sporadisch verkort tot "de Pachtwet"),
het aangehaalde artikel 7 zoals gewijzigd door de wet van 7 november 1988;
- artikel 1134, inzonderheid het derde lid, van het Burgerlijk Wetboek;
- het algemeen rechtsbeginsel betreffende het verbod van rechtsmisbruik.
Aangevochten beslissingen
De eiseres komt op tegen de bestreden beslissing in zoverre de rechtbank van eerste
aanleg daarin haar hoger beroep als ongegrond afwijst en dienvolgens het beroepen von-
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nis van de vrederechter bevestigt waarbij de vordering van de eiseres tot geldigverklaring
van de door haar als verpachter overeenkomstig artikel 7, sub 1°, van de Pachtwet aan de
verweerders gedane pachtopzegging ongegrond wordt verklaard. De appelrechters stoelen
hun beslissing op volgende gronden:
"Feiten
Er is een pachtovereenkomst tot stand gekomen tussen E.D. en (de verweerders) met
betrekking tot twee percelen landbouwgrond, het ene gelegen te Kluisbergen en het andere te Melden langs de Schelde op datum van 23.12.1986 voor een periode van 18 jaar ingaande op 25.12.1986. (De verweerders) zijn woonachtig te Avelgem-Kerkhove.
Bij overlijden van E.D. gaan de landbouwgronden in eigendom over naar (de eiseres),
moeder van de pachter (de eerste verweerder).
Bij aangetekend schrijven dd. 27.07.2001 betekent (de eiseres) de opzegging van de
pacht van beide percelen in toepassing van artikel 7 van de Pachtwet en verzoekt zij de
pachter en zijn echtgenote (...) beiden (verweerders) om de percelen vrij te laten en ter beschikking te stellen op Kerstmis 2004.
(De eiseres) vermeldt in haar brief: 'Ik ben immers voornemens om deze percelen te laten exploiteren door mijn dochter en schoonzoon, met name door:
1. Mevr. M. C. V. L. M., landbouwster (...),
2. en haar echtgenoot de Hr. G. G. C. C., landbouwer
(...)'.
(De verweerders) hebben nagelaten om hun schriftelijke instemming te geven binnen
de 30 dagen zoals voorgeschreven door de wet. (De eiseres) heeft dan de geldigverklaring
van de pachtopzegging gevraagd aan de Vrederechter.
Procedure voor de Vrederechter
Alvorens het geding ten gronde te voeren, werd een verzoek gericht tot de Vrederechter
om de (verweerders) in verzoening op te roepen overeenkomstig art. 1345 Ger. W.
Uit het proces-verbaal van verschijning tot minnelijke schikking blijkt dat voor de Vrederechter op datum van 13.09.2001 geen minnelijke schikking is kunnen tot stand komen.
(De eiseres) ging vervolgens over tot dagvaarding van (de verweerders) en vorderde
voor de Vrederechter de geldigverklaring van de hoger vermelde pachtopzegging en de
veroordeling van (de verweerders) om de betrokken percelen land uiterlijk tegen Kerstmis
2004 te verlaten en ter vrije beschikking te stellen van (de eiseres) en ingeval (de verweerders) dit niet vrijwillig deden (de eiseres) te zien en horen machtigen om (de verweerders)
uit de onroerende goederen te laten zetten.
Door (de verweerders) wordt een valsheidsvordering ingesteld met betrekking tot de
opzegbrief.
In subsidiaire orde wordt betwist dat in hoofde van de nieuwe exploitanten aangeduid
in de opzegbrief de exploitatie van de betrokken percelen een overwegend deel van de beroepsactiviteit zal uitmaken zoals opgelegd door artikel 12.6, lid 2, Pachtwet en wordt artikel 12.7 van de Pachtwet ingeroepen krachtens hetwelk de rechter kan weigeren om de
opzegging geldig te verklaren wanneer de totale geëxploiteerde oppervlakte van het landbouwbedrijf van de aanstaande exploitanten boven een door de Koning te bepalen maximale oppervlakte komt te liggen.
Bij tussenvonnis dd. 04.03.2003 wordt een persoonlijke verschijning van partijen bevolen door de Vrederechter met het oog op een onderzoek van de valsheidsvordering. Ingevolge de persoonlijke verschijning is komen vast te staan dat de valsheidsvordering ongegrond was.
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De Vrederechter merkt op in het vonnis a quo voor wat de opzegging van de pachtovereenkomst betreft, dat voor zover de opzeg betekend wordt ten voordele van bepaalde in de
wet aangeduide verwanten, het de wet zelf is die toelaat dat de verpachter door het betekenen van een opzeg schade toebrengt aan de zittende pachter, zonder dat de verpachter daar
zelf enig bedrijfseconomisch of geldelijk voordeel bij heeft. De mogelijkheid om in bepaalde gevallen ten voordele van derden een opzeg te betekenen zonder dat die opzeg als
rechtsmisbruik kan beschouwd worden, wordt door de wetgever zelf geregeld, meer bepaald door het vaststellen van categorieën van personen waarvoor de zittende pachter
moet wijken. De ratio legis van deze wettelijke bepaling is duidelijk: ten voordele van bepaalde verwanten moet het recht om na het verstrijken van bepaalde pachtperiode op te
zeggen zonder beperking kunnen uitgeoefend worden.
Het vonnis a quo vervolgt en stelt dat deze ratio legis echter ontbreekt wanneer de zittende pachter verwant is aan de verpachter op dezelfde wijze als de derde ten voordele
van wie de opzeg wordt betekend.
De vraag die aan de orde is, is niet zozeer of er rechtsmisbruik gepleegd wordt wanneer
bij middel van de uitoefening van het recht om op te zeggen een zittende pachter onredelijk benadeeld wordt ten voordele van een nieuwe pachter of wanneer bij middel van de
uitoefening van dat recht een zittende pachter gestraft wordt voor een handelwijze die ervaren wordt als een aantasting van de eer van de familie maar of de verpachter wel het
recht heeft om bij toepassing artikel 7, 1°, van de Pachtwet ten voordele van een verwant
een opzeg te betekenen aan een zittende pachter die op dezelfde wijze verwant is als diegene ten voordele van wie de opzeg wordt betekend.
De Vrederechter merkt op dat het wegvallen van de grondslag van een norm, ook een
einde maakt aan het bestaan van de norm en citeert de rechtsspreuk 'Cessante ratione legis, cessat ipsa dispositio'.
Het vonnis a quo meent dat in casu de spreuk moet toegepast worden en de vrederechter neemt aan dat de opzeg ongeldig is omdat de regel van artikel 7, 1°, van de Pachtwet
niet van toepassing is wegens het wegvallen van de ratio legis die ten grondslag ligt aan
die regel. Daardoor wordt elk rechtsmisbruik ten voordele van een nieuwe pachter die op
dezelfde wijze verwant is als de zittende pachter vanzelfsprekend uitgesloten.
Het vonnis a quo stelt dat uit het proces-verbaal van persoonlijke verschijning er overigens blijkt dat de opzeg wel degelijk werd betekend om de eerste (verweerder) te straffen
voor een handelwijze die ervaren werd als een aantasting van de eer van de familie en niet
omdat, na afweging van de gezinssituatie van de verweerders en deze van de aanstaande
exploitanten, voorrang gegeven werd aan deze laatsten.
Het betekenen van een opzeg om de pachter te straffen is wel degelijk rechtsmisbruik
tenzij wanneer de opzeg betekend wordt bij toepassing van artikel 7, 7°, van de Pachtwet.
De opzeg werd niet betekend bij toepassing van artikel 7, 7°, van de Pachtwet.
De Vrederechter besluit ook nog in het vonnis a quo dat de debatten niet moeten heropend worden om toe te laten te concluderen over het ambtshalve opgeworpen middel op
grond waarvan de opzeg ongeldig verklaard wordt, meer bepaald de voormelde rechtsspreuk. Zelfs zonder die rechtsspreuk moet de opzeg ongeldig verklaard worden wegens
rechtsmisbruik.
Omtrent de overige ingeroepen middelen wordt niet meer verder gestatueerd.
De vordering van (de eiseres) wordt afgewezen als ongegrond en deze werd veroordeeld tot de gerechtskosten.
Beroepsgrieven
(De eiseres) tekent hoger beroep aan tegen het vermeld vonnis van de Vrederechter dd.
19.10.2004. De volgende grieven worden ingeroepen:

Nr. 224 - 4.5.07

HOF VAN CASSATIE

953

1. De rechten van de verdediging werden geschonden. Art. 774, lid 2, Ger. W. bepaalt
dat de rechter de heropening van de debatten moet bevelen, alvorens de vordering geheel
of gedeeltelijk af te wijzen, op grond van een exceptie die de partijen voor hem niet hadden ingeroepen. De eerste rechter heeft immers de vordering afgewezen op grond van
door hem ambtshalve gemaakte overwegingen m.b.t. de ratio legis gekoppeld aan de door
hem eveneens ambtshalve opgeworpen rechtsspreuk 'Cessante ratione legis, cessat ipsa
dispositio'. Het feit dat de vordering op grond van een tweede middel nl. rechtsmisbruik
werd afgewezen, neemt niet weg dat hij de debatten had moeten heropenen, gezien volgens (de eiseres) de twee middelen samenhangen zoals blijkt uit de overweging op p. 5
van het vonnis a quo.
2. Volgens (de eiseres) laat artikel 7, 1°, Pachtwet toe om de pacht op te zeggen om de
exploitatie over te dragen aan de in de wet genoemde naaste verwanten. (De eiseres)
maakt de vergelijking met de regels inzake het recht van voorkoop waar de wet geen uitzondering maakt voor het geval de pacht van een verwant wordt opgezegd om de exploitatie over te dragen aan een verwant van dezelfde graad. Artikel 52, 2°, eerste alinea,
Pachtwet, sluit het recht van voorkoop uit wanneer de pachter opkomt samen met de in de
wet genoemde naaste verwanten van de eigenaar of van één van de mede-eigenaars. De
eerste rechter kan niet gevolgd worden waar hij artikel 7, 1°, Pachtwet niet toepast ofschoon alle voorwaarden daartoe niet vervuld zijn en dit op grond van een interpretatieregel die verwoord is in het adagium 'Cessante ratione legis, cessat ipsa dispositio'. (De eiseres) meent dat het de rechter niet is toegelaten om de Pachtwet niet toe te passen op
grond van rechtsspreuken die niet eens kracht van wet hebben.
3. Volgens (de eiseres) heeft de uitgedrukte reden van de litigieuze opzegging eveneens
een dieper liggende reden en is deze geoorloofd d.w.z. niet strijdig met de openbare orde
noch met de goede zeden. Het gaat erom dat de opzegging gegeven werd omwille van het
volledig gebrek aan respect en erkentelijkheid van de (verweerders) t.a.v. (de eiseres)
waardoor deze laatste zich verplicht heeft gezien om een correctie uit te voeren gelet op
de voordelen die (de verweerders) in het verleden reeds genoten hebben.
4. De eerste rechter heeft ten onrechte gemeend op grond van de achterliggende motieven dat de opzegging als een misbruik van recht moet worden beschouwd. De hier voorliggende casuspositie is evenwel onder geen enkel van de in de rechtspraak erkende gevallen van misbruik van recht onder te brengen. Bij de beoordeling van de zaak heeft de
eerste rechter het moreel en redelijk belang van verzoekster volledig buiten beschouwing
gelaten.
5. (De eiseres) verzoekt in hoger beroep om het vonnis a quo dd. 19.10.2004 van de
Vrederechter te vernietigen, om de pachtopzegging bij aangetekend schrijven dd. 27 juli
2001 geldig en van waarde te verklaren tegen Kerstmis 2004 of elke andere dienende datum door de wet toegelaten en voor recht te zeggen dat de kwestieuze percelen vanaf
Kerstmis 2004 zonder recht noch titel gebruikt worden, om (de verweerders) te veroordelen om de kwestieuze percelen land tegen Kerstmis 2004 te verlaten en ter beschikking te
stellen van (de eiseres) om akte te horen verlenen van het voorbehoud van (de eiseres) betreffende de verschuldigde bezettingsvergoeding vanaf Kerstmis 2004 en (de verweerders) te horen veroordelen tot de kosten van beide aanleggen.
Beoordeling
1. De afwijzing van de vordering van (de eiseres) door de eerste rechter op grond van
een rechtsspreuk is enigszins verwonderlijk nu deze rechtsspreuk niet door partijen ter beoordeling van de eerste rechter werd voorgelegd.
In casu diende evenwel geen ambtshalve heropening van de debatten bevolen te worden
conform artikel 774, lid 2, Ger. W. gezien dit artikel de ambtshalve heropening van de debatten verplicht oplegt aan de rechter wanneer deze de vordering afwijst op grond van een
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exceptie van onbevoegdheid, nietigheid, verjaring, verval of niet-ontvankelijkheid. Het
dient te gaan om een aangelegenheid die de openbare orde raakt. In casu zijn de voorwaarden niet vervuld opdat de eerste rechter verplicht ambtshalve de debatten diende te
heropenen.
De rechten van de verdediging zijn in onderliggend geval evenmin geschonden doordat
de eerste rechter toepassing gemaakt heeft van een rechtsspreuk die louter en alleen erop
wijst dat de ratio legis van de terzake toepasselijke wettelijke bepalingen dient aanwezig
te zijn bij de toepassing van die bepalingen op concrete feitelijke gegevens.
2. Om te beoordelen of (de eiseres), verpachter van twee percelen grond, een opzegging
kon geven aan de zittende pachters waarvan de geldigverklaring gevorderd wordt door de
rechtbank, dient nagegaan te worden of de Pachtwet wel degelijk voorziet in de mogelijkheid om in het voorliggend geval de pacht te beëindigen door middel van een opzeg. De
beëindiging is immers zeer restrictief geregeld en kan enkel in de door de Pachtwet voorziene gevallen.
3. Artikel 7 Pachtwet bepaalt dat de verpachter bij het verstrijken van elke pachtperiode
een einde kan maken aan de pacht, indien hij van een ernstige reden doet blijken. Als ernstige reden kan aanvaard worden: het door de verpachter te kennen gegeven voornemen
om zelf het verpachte goed geheel of gedeeltelijk te exploiteren of de exploitatie ervan geheel of gedeeltelijk over te dragen aan zijn echtgenoot, zijn afstammelingen of aangenomen kinderen of aan die van zijn echtgenoot of aan de echtgenoten van de voormelde afstammelingen of aangenomen kinderen. Het is precies dit artikel dat (de eiseres) heeft ingeroepen om de pachtovereenkomst met (de verweerders) te beëindigen. Dit artikel veronderstelt noodzakelijkerwijze dat de grond verpacht is aan een derde die niet behoort tot de
naaste familie die geviseerd wordt in het vermeld artikel.
4. De stelling van (de verweerders) dient gevolgd te worden dat de wetgever met het invoeren van het artikel 7, 1°, Pachtwet nooit bedoeld heeft dat de opzegreden gebruikt kan
worden om de pachtersrechten van het ene kind van de (men leze: verpachter) af te nemen
teneinde ze te geven aan een ander kind van de (men leze: verpachter). De overdracht van
pachtersrechten om zelf te exploiteren of om de exploitatie door afstammelingen te laten
doen veronderstelt noodzakelijkerwijze dat de pachtersrechten in handen zijn van een derde. De reden van opzegging vermeld in artikel 7, 1°, Pachtwet dient beperkend te worden
geïnterpreteerd, net zoals de andere redenen van opzegging die hier evenwel niet aan de
orde zijn gezien de opzegging in onderliggend geval gebaseerd is op artikel 7, 1°, en deze
reden van opzegging omvat geenszins de mogelijkheid om de opzeg te doen indien er
reeds een eigen exploitatie of een exploitatie van naaste familieleden is ten voordele van
andere familieleden.
5. Deze hypothese is evenmin voorzien in de andere opzegredenen van artikel 7 die
overigens een limitatieve opsomming zijn van de mogelijke opzegredenen.
6. In casu kon er geen opzeg gebeuren op grond van de reden voorzien in artikel 7 (zodat) het hoger beroep en de vordering van (de eiseres) ongegrond worden verklaard.
7. Gelet op het feit dat geen geldige opzegreden werd ingeroepen en op die grond de
vordering ongegrond wordt verklaard, is het overbodig de andere ingeroepen beroepsgrieven te ontmoeten en om verder onderzoek te doen naar de toepasselijkheid van artikel
12,7 van de Pachtwet" (...).
Grieven
Bij toepassing van artikel 7 van de Pachtwet kan de verpachter bij het verstrijken van
elke pachtperiode een einde maken aan de pacht indien hij van een ernstige reden doet
blijken, waarbij krachtens artikel 7, sub 1°, van de Pachtwet als ernstige reden onder meer
wordt aanvaard het door de verpachter te kennen gegeven voornemen om zelf het verpachte goed geheel of gedeeltelijk te exploiteren of de exploitatie ervan geheel of gedeel-
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telijk over te dragen aan zijn echtgenoot, aan zijn afstammelingen of aangenomen kinderen of aan die van zijn echtgenoot of aan de echtgenoten van de voormelde afstammelingen of aangenomen kinderen.
Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat er te dezen door partijen
niet werd betwist dat de opzegging die door de eiseres als verpachter bij toepassing van
het voormelde artikel 7, sub 1°, werd meegedeeld aan de verweerders, gemotiveerd was
door het voornemen van de eiseres om de exploitatie van de verpachte goederen over te
dragen aan haar dochter en haar schoonzoon, nl. de echtgenoten M. en G. M. - d. C., die
aldus afstammeling, respectievelijk echtgenoot van een afstammeling van de eiseres zijn.
Artikel 7, sub 1°, van de Pachtwet laat de verpachter zonder meer toe om de pacht bij
het einde van elke pachtperiode op te zeggen wanneer hij van plan is om het verpachte
goed zelf te exploiteren of te laten exploiteren door welbepaalde andere personen, waaronder de afstammelingen van de verpachter en hun echtgenoten.
Aan deze opzeggingsmogelijkheid wordt geen afbreuk gedaan door de omstandigheid
dat de opgezegde pachter zelf ook behoort tot de categorie van personen ten voordele van
wie de pacht bij toepassing van het voormelde artikel 7, sub 1°, kan worden opgezegd, nu
deze omstandigheid niet als negatieve voorwaarde in de wet wordt gesteld. De verpachter
kan bij toepassing van deze bepaling de pacht aldus ook opzeggen met het oog op de exploitatie door een van zijn kinderen en diens echtgenoot, wanneer de opgezegde pachter
zelf ook een kind van de verpachter is - althans in zoverre de verpachter hierbij geen
rechtsmisbruik pleegt.
De appelrechters gaan er te dezen dan ook niet wettig van uit dat de in artikel 7, sub 1°,
van de Pachtwet bedoelde opzeggingsmogelijkheid in het onderhavige geval niet van toepassing zou zijn op grond van de overweging dat "(d)it artikel (...) noodzakelijkerwijze
(veronderstelt) dat de grond verpacht is aan een derde die niet behoort tot de naaste familie die geviseerd wordt in het vermeld artikel" (randnr. 3 in fine op p. 4 in fine alsook de
gelijkaardige overweging in randnr. 4 op p. 5 van het bestreden vonnis), waarbij de appelrechters voorts niet wettig oordelen dat deze opzeggingsmogelijkheid "geenszins de mogelijkheid (omvat) om de opzeg te doen indien er reeds een eigen exploitatie of een exploitatie van naaste familieleden is ten voordele van andere familieleden" (randnr. 4 in
fine op p. 5 van het bestreden vonnis).
Dienaangaande merken de appelrechters voorts niet pertinent op dat de opzeggingsmogelijkheden van artikel 7 van de Pachtwet beperkend moeten worden geïnterpreteerd en
"dat de wetgever met het invoeren van het artikel 7, 1°, Pachtwet nooit bedoeld heeft dat
de opzegreden gebruikt kan worden om de pachtersrechten van het ene kind van de (men
leze: verpachter) af te nemen teneinde ze te geven aan een ander kind van de (men leze:
verpachter)" (randnr. 4 op p. 5 van het bestreden vonnis), nu de wet m.b.t. deze opzeggingsmogelijkheid geen beperkende voorwaarden in hoofde van de opgezegde pachter
voorziet.
De loutere omstandigheid dat de verweerders, als opgezegde pachters, zelf de zoon en
de schoondochter zijn van de eiseres, liet de appelrechters dan ook niet toe om wettig tot
het besluit te komen dat de eiseres de pacht niet kon opzeggen bij toepassing van artikel 7,
sub 1°, van de Pachtwet.
Nu de appelrechters in de bestreden beslissing niet vaststellen dat de eiseres misbruik
zou hebben gemaakt van haar recht om de pacht bij toepassing van artikel 7, sub 1°, van
de Pachtwet op te zeggen, en meer in het bijzonder niet te kennen geven dat de eiseres op
een kennelijk onredelijke wijze de pacht zou hebben opgezegd of in dit verband zou hebben gehandeld in strijd met de door artikel 1134, derde lid, van het Burgerlijk Wetboek
bedoelde goede trouw, is de beslissing volgens welke de door de eiseres aan de verweerders gegeven opzegging niet rechtsgeldig is, niet naar recht verantwoord en schenden de
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appelrechters artikel 7, inzonderheid sub 1°, van boek III, titel VIII, hoofdstuk II, afdeling
III, van het Burgerlijk Wetboek, zoals vervangen door de wet van 4 november 1969 tot
wijziging van de pachtwetgeving en van de wetgeving betreffende het recht van voorkoop
ten gunste van huurders van landeigendommen ("de Pachtwet"), het aangehaalde artikel 7
zoals gewijzigd door de wet van 7 november 1988, en voor zoveel als nodig ook artikel
1134, inzonderheid het derde lid, van het Burgerlijk Wetboek en het algemeen rechtsbeginsel betreffende het verbod van rechtsmisbruik.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1. Artikel 7 van de Pachtwet bepaalt dat de verpachter bij het verstrijken van
elke pachtperiode, een einde kan maken aan de pacht, indien hij van een ernstige
reden doet blijken.
Dit artikel geeft de redenen aan die, ongeacht de in artikel 6 bedoelde redenen,
uitsluitend als ernstige redenen kunnen worden aanvaard en in het bijzonder sub
1°: het door de verpachter te kennen gegeven voornemen om zelf het verpachte
goed geheel of gedeeltelijk te exploiteren of de exploitatie ervan geheel of gedeeltelijk over te dragen aan zijn echtgenoot, aan zijn afstammelingen of aangenomen kinderen of aan die van zijn echtgenoot of aan de echtgenoten van de
voormelde afstammelingen of aangenomen kinderen.
2. De toepasselijkheid van artikel 7, sub 1°, is onverminderd een misbruik van
recht, niet beperkt tot het geval dat de zittende pachter geen verwant is die voorkomt in de in die bepaling opgesomde verwanten.
3. Het vonnis stelt niet vast dat er te dezen misbruik was van recht.
Het oordeelt dat artikel 7, sub 1°, van de Pachtwet beperkend dient geïnterpreteerd te worden en geenszins de mogelijkheid bevat om op te zeggen voor een
van in de in die bepaling opgesomde verwanten als de pachter reeds een dergelijke verwant is en derhalve door de eiseres als verpachtster geen opzegging kon
worden gegeven aan de verweerders, haar zoon en zijn echtgenote, om het goed
te laten exploiteren door haar dochter en dezes echtgenoot.
4. Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde vonnis.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
over.
Verwijst de zaak naar de Rechtbank van Eerste Aanleg te Veurne, zitting houdende in hoger beroep.
4 mei 2007 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever: de
h. Waûters, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandewal, advocaatgeneraal – Advocaat: mr. Geinger.

Nr. 225 - 4.5.07

HOF VAN CASSATIE

957

Nr. 225
1° KAMER - 4 mei 2007

1º VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE —
BURGERLIJKE ZAKEN - ZAAK GEDURENDE MEER DAN ZES MAAND IN BERAAD GENOMEN GEZONDHEIDSTOESTAND - GEVOLG - VERWIJZING
2º RECHTBANKEN — BURGERLIJKE ZAKEN — ALLERLEI - ZAAK GEDURENDE
MEER DAN ZES MAAND IN BERAAD GENOMEN - GEZONDHEIDSTOESTAND - GEVOLG - VERWIJZING
1º en 2º Wanneer een kamer van een rechtscollege gedurende meer dan zes maand
verzuimt de zaak te berechten die zij in beraad heeft genomen en de voorzitter van die
kamer dit verzuim wijt aan zijn falende gezonheidstoestand, kan die
gezondheidstoestand de vertraging uitleggen, maar dit verantwoordt niet dat de zaak aan
dezelfde kamer zou moeten toebedeeld blijven; wanneer de zaak zelf geen bijzondere
kenmerken vertoont die zouden kunnen verantwoorden dat de zaak zo lang in beraad
wordt gehouden, kan het Hof in het belang van een goede rechtsbedeling, op verzoek
van een partij, de zaak aan die kamer onttrekken en de zaak verwijzen naar hetzelfde,
doch anders samengestelde rechtscollege. (Artt. 648, 4°, en 652, Ger.W.)
(D.)

ARREST

(A.R. C.07.0162.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De verzoeker heeft op 5 april 2007 een verzoek neergelegd tot onttrekking van
de zaak nr. 05/10152/A aan de 30e kamer van de Rechtbank van Koophandel te
Brussel, wegens verzuim van meer dan zes maanden om de zaak te berechten.
Op 17 april 2007 heeft de griffie van het Hof van Cassatie de opmerkingen
ontvangen van R.M., voorzitter van de genoemde kamer.
Voorzitter Ivan Verougstraete heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
1. Krachtens artikel 648, 4°, van het Gerechtelijk Wetboek kan een vordering
tot onttrekking van de zaak aan de rechter worden ingesteld wanneer de rechter
gedurende meer dan zes maanden verzuimt de zaak te berechten die hij in beraad
heeft genomen.
2. Het verzoekschrift is gebaseerd op de omstandigheid dat de zaak - een betwisting in verband met een factuur - in beraad werd genomen op de zitting van
27 april 2006 en dat er sindsdien geen uitspraak volgde.
3. Uit de neergelegde stukken blijkt dat zowel de advocaat van verzoeker als
de stafhouder navraag gedaan hebben bij de rechtbank van koophandel over de
stand van zaken. Uit de verklaring van de voorzitter van de kamer die naliet uitspraak te doen, blijkt dat die voorzitter op 17 oktober 2006 de voorzitster van de
rechtbank van koophandel en de eerste voorzitter van het hof van beroep op de
hoogte stelde van de problemen die rezen ingevolge zijn falende gezondheidstoestand, en dat hierop niet werd gereageerd.
Uit die omstandigheden blijkt dat de 30e kamer van de Rechtbank van Koop-
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handel te Brussel reeds meer dan zes maanden verzuimd heeft de zaak te berechten die zij in beraad heeft genomen.
De gezondheidstoestand van de voorzitter van de betrokken kamer kan de vertraging uitleggen, maar dit verantwoordt nog niet dat de zaak aan dezelfde kamer
zou moeten toebedeeld blijven.
De zaak zelf vertoont geen bijzondere kenmerken die zouden kunnen verantwoorden dat de zaak zo lang in beraad werd gehouden.
4. De beslissing over het geschil mag in het belang van een goede rechtsbedeling niet langer uitblijven.
5. Er bestaat geen reden om Mr. M. die de 30e kamer voorzit, te verhoren.
Dictum
Het Hof,
Onttrekt de zaak nummer A/05/10152, ingeschreven op de rol van de Rechtbank van Koophandel te Brussel, aan de 30e kamer van die rechtbank zoals zij
was samengesteld bij het in beraad nemen van de zaak.
Verwijst de zaak naar de Rechtbank van Koophandel te Brussel, anders samengesteld.
Veroordeelt de Belgische Staat in de kosten.
4 mei 2007 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Verougstraete, voorzitter –
Gelijkluidende conclusie van de h. Vandewal, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. E.
Boydens, Brussel en J. Guns, Brussel.

Nr. 226
3° KAMER - 7 mei 2007

SCHENKINGEN EN TESTAMENTEN - SCHENKING - HERROEPING WEGENS GEBOORTE VAN
KINDEREN - BURGELIJKE WETBOEK - OPHEFFING
Het behoud van de algemene grond tot herroeping van een schenking wegens geboorte
van kinderen zoals formeel nog bepaald in artikel 953 van het Burgerlijk Wetboek, is
onverenigbaar met de opheffing van de artikelen 960 tot 966 van dit wetboek1. (Art. 953,
B.W.)
(S. T. S. en C.)

Advocaat-generaal met opdracht P. Cornelis heeft in substantie gezegd:
De vraag die door de voorziening aan Uw Hof wordt gesteld betreft het bestaan in de
huidige stand van onze wetgeving van de mogelijkheid om een schenking wegens de
geboorte van een kind te herroepen;
Eiser was in casu op het ogenblik van de schenking, op 7 april 1988, het enig kind
geboren uit een eerste huwelijk van eerste verweerder.
De schenking door eerste verweerder aan eiser gebeurde na de dood van zijn eerste
1 zie de conclusie van de O.M.
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echtgenote, moeder van eiser en betrof de volle eigendom van de helft van een huis met
aanhorigheden te Gent en de verzaking aan het vruchtgebruik op de blote eigendom van
de andere helft ervan.
Na de schenking is eerste verweerder met tweede verweerster gehuwd. Een kind is op
16 januari 1993 uit dit huwelijk geboren.
De initiële vordering van verweerster betrof de herroeping van de schenking wegens
ondankbaarheid. Later werd een nieuwe vordering tot herroeping van de schenking
wegens geboorte van een kind ingediend. De twee zaken werden in eerste aanleg
gevoegd.
De eerste rechter sprak de herroeping uit van de schenking door eerste verweerder
wegens de geboorte van zijn tweede kind. Dit vonnis werd in hoger beroep bevestigd.
Het probleem van de mogelijkheid om een schenking wegens geboorte van kinderen te
herroepen stelt zich sinds de inwerkingtreding van artikel 77 van de Wet van 31 maart
1987 tot wijziging van een aantal bepalingen betreffende de afstamming. De wet was
bedoeld om discriminatie tussen de wettige en de andere kinderen op te heffen.
Artikel 953 B.W. voorziet in de herroeping van een schenking onder de levenden op
grond van niet-vervulling van de voorwaarden waaronder zij gedaan is, wegens
ondankbaarheid en wegens geboorte van kinderen.
De derde grond tot herroeping werd aan strikte regels onderworpen. De schenking
moest gedaan zijn door een persoon die ten tijde van de schenking geen kinderen of
afstammelingen had en de herroeping had van rechtswege plaats ingevolge de geboorte
van een wettig kind. De voorwaarden ervan werden door de artikelen 960 tot en met 966
B.W. bepaald.
Uit de parlementaire werkzaamheden van de wet van 31 maart 1987 blijkt dat bij de
Commissie voor Justitie van de senaat de verschillende mogelijke aanpassingen aan de
wet werden besproken. Er werd uiteindelijk geopteerd voor de afschaffing van
schenkingen ingevolge de geboorte van een kind ( 2). In die zin werden de artikelen 960 tot
966 B.W. opgeheven. Artikel 953 bleef nochtans ongewijzigd.
Er kan moeilijk betwist worden dat het hier om een vergetelheid van de wetgever gaat.
Het bestaan van de mogelijkheid om een schenking onder levenden zonder de
beperkingen van artikelen 960 tot 966 B.W; , m.a.w. op vrije wil van de schenker, zonder
inachtneming van het feit dat hij kinderen vooraf had of niet en van wie de begunstigde
was zou veranderingen aan het begrip van schenking aanbrengen die zeker buiten de wil
van de wetgever vielen.
De rechtsleer in het algemeen beschouwt dat de woorden "wegens geboorte van
kinderen" in artikel 953 impliciet worden opgeheven door de wet van 31 maart 1987 (3).
Verweerders laten gelden dat er geen sprake kan zijn van een impliciete opheffing van
een wetsbepaling wanneer de tekst duidelijk is en wanneer geen absolute
onverenigbaarheid of tegenstrijdigheid tussen twee wetsbepalingen bestaat. De
tegenstrijdigheid of onverenigbaarheid bestaat volgens mij tussen artikel 77 van de wet
2 Parl. St. Senaat, 1984-85, 18 juin 1985, nr. 904/2, p. 157.
3 Zie P. DELNOY, "Chronique de jurisprudence. Les libéralités (1981-1987)", J.T. 1989, p. 330, nr.
35); J. SACE, "Les libéralités. Dispositions générales", in Rép. Not., T. III – "Successions – Donations
et Testaments", boek VI, 1993, p. 129, nr. 95; M. P UELINCKX-COENE, "Overzicht van rechtspraak –
Giften (1985-1992)", T.P.R. 1994, p. 1732, nr. 229; E. DE WILDE D'ESTMAEL, "Les donations", in rép.
Not., T. III – "Successions – Donations et Testaments", boek VII, 1995, p. 60, nr. 17; J. S ACE,
"Réflexions sur la révocation des donations", in Liber Amicorum Paul DELNOY, Bruxelles, Larcier,
2005, 484; R. BARBAIX, "Commentaar bij art. 953 B.W.", in Erfenissen, schenkingen en testamenten.
Commentaar met overzich van rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, Kluwer, 2005, B.W. art. 953-4,
nr. 4.
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van 31 maart 1987 en artikel 953 B.W.
De appelrechters hebben hun beslissing inzake de toepassing van artikel 953 B.W. niet
wettig verantwoord en het onderdeel lijkt me gegrond.
Gelet op dit antwoord dient geen prejudiciële vraag aan het Arbitragehof gesteld te
worden zoals dit subsidiair in het tweede onderdeel werd gevraagd.
Ik concludeer tot de vernietiging.
ARREST

(A.R. C.06.0145.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 8 december 2005 gewezen
door het Hof van Beroep te Gent.
De zaak is bij beschikking van de eerste voorzitter van 16 april 2007 verwezen
naar de derde kamer.
Raadsheer Beatrijs Deconinck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Pierre Cornelis heeft geconcludeerd.
II. FEITEN
De feiten kunnen blijkens het bestreden arrest als volgt worden samengevat.
Bij notariële akte verleden op 7 april 1988 heeft de eerste verweerder aan de
eiser, zoon uit zijn eerste huwelijk, een onroerend goed geschonken.
Naderhand is de eerste verweerder opnieuw getrouwd (met de tweede verweerster). Op 16 januari 1993 wordt V. Smekens geboren.
Inmiddels was (door de eerste verweerder) een dagvaarding in herroeping van
voormelde schenking uitgestuurd in 1990, naderhand uitgebreid tot een herroeping wegens geboorte van een kind overeenkomstig artikel 953, in fine, van het
Burgerlijk Wetboek.
III. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 10 en 11 de Gecoördineerde Grondwet;
- artikel 953 van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 77 van de wet van 31 maart 1987 tot wijziging van een aantal bepalingen betreffende de afstamming (hierna: de wet van 31 maart 1987).
Aangevochten beslissing
Het bestreden arrest:
- verklaart het hoger beroep van de eiser ontvankelijk doch wijst het af als (lees:) ongegrond;
- bevestigt dienvolgens de bestreden vonnissen, namelijk het tussenvonnis van 28 juni
1996 en het eindvonnis van 19 november 2002 van de Rechtbank van Eerste Aanleg te
Gent, 14de kamer, in al hun beschikkingen;
- dus tevens waar de vordering van de verweerders in herroeping van de schenking van
de eerste verweerder aan de eiser, zoals vermeld in de notariële akte van 7 april 1988 verleden voor notaris Engels te Gent, ontvankelijk en gegrond wordt verklaard, bij toepassing
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van artikel 953, in fine, van het Burgerlijk Wetboek, wegens de geboorte van Virginia
Smekens op 16 januari 1993 als kind van de eerste verweerder met de tweede verweerster;
- met dien verstande dat de bestreden uitspraak, als titel geldend, in toepassing van artikel 3, tweede lid, van de wet van 16 december 1851 op de voorrechten en de hypotheken,
zal dienen ingeschreven te worden achter de inschrijving van de vorderingen van de eerste
verweerder, zoals gerandmeld in de overgeschreven akte van schenking van 7 april 1988
inzake het onroerend goed te 9040 Gent (Sint-Amandsberg), Sint-Bernadettestraat nr.
225, bij de bevoegde bewaarder van de hypotheken te Gent;
- zegt voor recht dat de eerste verweerder terug in het volle bezit en in de volle eigendom wordt gesteld van wat hij aan de eiser bij akte van 7 april 1988 heeft geschonken;
- veroordeelt de eiser in de kosten;
(bestreden arrest, p. 7; vonnis a quo van 19 november 2002, p. 6).
De bestreden beslissing steunt op de volgende overwegingen:
"Conform artikel 953 van het Burgerlijk Wetboek, dat de algemene gronden van herroeping opsomt, wordt in fine bepaald dat een schenking onder levenden niet kan worden
herroepen dan (...) 'wegens geboorte van kinderen'. Ingevolge artikel 77 van de wet van
31 maart 1987 op de afstamming werden de toepassingsbepalingen vermeld in de artikelen 960 t.e.m. 966 van het Burgerlijk Wetboek, waarin de modaliteiten voor een herroeping van rechtswege door de geboorte van een (eerste) kind bepaald waren, afgeschaft.
Artikel 960 van het Burgerlijk Wetboek (afgeschaft) bepaalde immers dat elke schenking onder de levenden gedaan door iemand die geen kinderen of afstammelingen (zie artikel 914 van het Burgerlijk Wetboek) in leven heeft op het ogenblik van de schenking
van rechtswege herroepen wordt door de geboorte van een wettig kind van de schenker.
Bijzondere vereiste was bijgevolg dat de schenker geen kinderen of afstammelingen in leven had op het ogenblik dat hij schonk. De verwijzing naar 'wettig kind' hield een verschil
in behandeling in tussen wettige en natuurlijke kinderen en diende alleszins, gelet op de
doelstelling van de wet om deze discriminatie weg te werken, te verdwijnen.
(De eiser) betwist niet dat artikel 953 in fine van het Burgerlijk Wetboek nog steeds in
het Burgerlijk Wetboek 'vermeld staat', doch houdt ten stelligste staande dat ingevolge artikel 77 van de wet van 31 maart 1987 op de afstamming dit wetsartikel 953 in fine van
het Burgerlijk Wetboek impliciet zou afgeschaft zijn. Hij verwijst daarvoor uitgebreid
naar rechtsleer en naar zijn oordeel althans zou deze behouden wetsbepaling in strijd zijn
met de bedoeling van de wetgever bij de totstandkoming van de wet van 31 maart 1987.
Het hof van beroep is niet bij machte om, desgevallend zich beroepend op bepaalde
rechtsleer en parlementaire besprekingen bij de totstandkoming van de wet van 31 maart
1987 op de afstamming, een duidelijke wetsbepaling die verder geen uitleg behoeft en op
zichzelf beschouwd nog steeds 'inhoud en zin' heeft, in casu artikel 953, in fine, van het
Burgerlijk Wetboek - waaromtrent gesteld wordt dat de tekst slechts 'uit vergetelheid' in
het Burgerlijk Wetboek zou blijven staan - buiten toepassing te laten, waar geenszins enige andere concurrerende en/of hogere rechtsnorm in het geding is. Dit klemt des te meer
nu het vaststaat dat heden, anno 2005, de wetgever reeds lang de tijd had, mocht het een
loutere vergetelheid zijn dit artikel 953, in fine, van het Burgerlijk Wetboek te laten bestaan, quod non, om eraan te remediëren.
Als ratio legis van artikel 953, in fine, van het Burgerlijk Wetboek, en het behoud ervan
door de wetgever in 1987 en sindsdien, dient aangenomen te worden uit de duidelijke bewoordingen ervan dat de wetgever de mogelijkheid wilde voorzien dat de schenker na een
schenking - weze het aan een eigen kind of een derde - naar aanleiding van de geboorte
van een volgend kind de mogelijkheid heeft om de schenking te herroepen zodat en waarbij al zijn kinderen (onafgezien of ze wettelijk, natuurlijk of geadopteerd zijn) op gelijke
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voet behandeld worden. Waar voor de in voege treding van artikel 77 van de wet van
1987 op de afstamming de herroeping van de schenking van rechtswege zich beperkte tot
de schenkingen van personen die nog geen kinderen hadden op het ogenblik van de schenking, is het sedert 1987 derhalve zo dat iedere schenker iedere schenking onder de levenden kan herroepen wegens de navolgende geboorte van kinderen.
Dat dit, zoals (de eiser) voorhoudt, ten koste gaat van rechtszekerheid wat betreft het eigendomsstatuut van het geschonken goed, nu ondermeer telkens dient nagegaan te worden
of er al dan niet (want niet langer van rechtswege) herroeping door de schenker gebeurde
en of er mogelijks verjaring is van de vordering terzake, is een afweging van belangen die
de wetgever toekomt.
De opwerping van (de eiser) dat 'er een fundamentele ongelijkheid ontstaat c.q. het gelijkheidsbeginsel geschonden wordt naar gelang er al dan niet kinderen geboren worden
na datum schenking. De erfgenaam die na de schenking opdaagt, wordt immers bevoordeeld' (...), kan geenszins aangenomen worden.
De situatie waarbij een kind/kinderen geboren worden na de schenking is immers een
totaal verschillende toestand in vergelijking met deze waarbij een kind/kinderen reeds geboren is/zijn vóór de schenking gebeurt. In dit laatste geval kan de schenker ten volle rekening houden met (de erfelijke toestand van) zijn kinderen en binnen de perken van zijn
vrij beschikkingsrecht een schenking doorvoeren, wat niet het geval is terzake kinderen
die nadien geboren worden. De herroeping van rechtswege van een schenking vóór de totstandkoming van de wet van 1987 op de afstamming belette de schenker trouwens ook
niet om na de geboorte van het kind een nieuwe schenkingsakte (uiteraard binnen de perken van zijn vrij beschikkingsrecht, rekening houdend met de geboorte van het kind) op te
maken.
De overige opwerpingen van (de eiser) en verwijzingen naar andere wettelijke bepalingen zijn niet ter zake dienend.
besluit:
Aldus heeft de eerste rechter dan ook terecht de vordering tot herroeping van de schenking van (de eerste verweerder) aan (de eiser), zoals vermeld in de notariële akte van 7
april 1988 verleden voor notaris Engels te Gent, ingewilligd op grond van de geboorte van
Virginia Smekens op 16 januari 1993 als kind van (de eerste verweerder), zonder dat het
hof (van beroep) verdere beweegredenen terzake dient na te gaan, nu dit louter gegeven
en de wil van (de eerste verweerder) als schenker ter zake conform artikel 953, in fine,
van het Burgerlijk Wetboek volstaan".
Grieven
1. Eerste onderdeel
Schending van de artikelen 953 van het Burgerlijk Wetboek en 77 van de wet van 31
maart 1987.
1.1. Artikel 953 van het Burgerlijk Wetboek, waarop de bestreden beslissing steunt, bepaalt in algemene bewoordingen:
"Een schenking onder de levenden kan niet worden herroepen dan wegens niet-vervulling van de voorwaarden waaronder zij gedaan is, wegens ondankbaarheid en wegens geboorte van kinderen".
De artikelen 954 tot en met 959 van dit wetboek regelen in het bijzonder de herroeping
wegens niet-vervulling van de voorwaarden en wegens ondankbaarheid.
De vroegere artikelen 960 tot en met 966 van hetzelfde wetboek, die werden opgeheven
bij de wet van 31 maart 1987, bepaalden in het bijzonder de toepassingsvoorwaarden voor
de herroeping van de schenking onder de levenden wegens 'geboorte van kinderen'.
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Anders dan het appelgerecht in strijd met deze bepaling oordeelt (bestreden arrest, p. 5,
al. 4-5, p. 6, eerste alinea), is bedoeld artikel 953 dus geen op zichzelf staande wetsbepaling en kan het slechts toepassing vinden samen met de erop volgende wetsartikelen, thans
tot en met artikel 959, voorheen tot en met artikel 966.
Uit de artikelen 953 juncto, 960 tot en met 966 van het Burgerlijk Wetboek volgde,
vóór de opheffing bij de wet van 31 maart 1987, dat de herroeping van de schenking onder de levenden wegens geboorte van kinderen aan strikte regels was onderworpen. De
schenking diende namelijk gedaan te zijn door een persoon die ten tijde van de schenking
geen kinderen of afstammelingen in leven had. Ingevolge de geboorte van een wettig kind
van de schenker had de herroeping van rechtswege plaats.
Artikel 77 van de wet van 31 maart 1987 heft uitdrukkelijk de artikelen 960 tot en met
966 van het Burgerlijk Wetboek op.
De wetgever heeft echter nagelaten om artikel 953, in fine, van dit wetboek aan te passen, namelijk de woorden "wegens geboorte van kinderen" te schrappen.
1.2. Anders dan het bestreden arrest in strijd met de ratio legis van voormelde artikelen
953 en 77 overweegt (p. 5, alinea's 4-5, p. 6, alinea 1), is dit laatste duidelijk aan een vergetelheid van de wetgever toe te schrijven, zoals uit het voorgaande en het volgende
blijkt.
Zoals hierboven reeds aangehaald, is het in algemene bewoordingen gestelde artikel
953 van het Burgerlijk Wetboek geen op zichzelf staande wetsbepaling. Bijgevolg kan de
erin opgesomde grond tot herroeping van de schenking onder de levenden wegens geboorte van kinderen geen toepassing meer vinden sinds de opheffing, bij artikel 77 van de wet
van 31 maart 1987, van de artikelen 960 tot en met 966 van het Burgerlijk Wetboek die de
toepassingsvoorwaarden van deze grond tot herroeping bepaalden.
Er anders over oordelen, zoals het bestreden arrest (p. 5, alinea's 4-5, p. 6, alinea 1) met
schending van gezegde artikelen 953 en 77 doet, impliceert echter de aanvaarding van de
onwettige stelling dat de wetgever de regels voor de herroeping van de schenking wegens
geboorte van kinderen zou gewijzigd hebben, quod non.
Zoals hierboven gesteld, bestond er vóór de wetswijziging immers slechts één en strikt
gereglementeerde wijze van herroeping van de schenking wegens geboorte van kinderen,
met name: de herroeping van rechtswege van de schenking gedaan door een persoon die
ten tijde van de schenking geen kinderen of afstammelingen in leven had ingevolge de geboorte van een wettig kind van de schenker (vroegere artikelen 960-966 van het Burgerlijk Wetboek).
Het verkeerdelijk aanvaarden, zoals het appelgerecht doet, dat artikel 953, in fine, van
het Burgerlijk Wetboek geldingskracht heeft niettegenstaande de opheffing van de artikelen 960 tot en met 966 van dit wetboek, leidt tot de volgende onwettige gevolgen. In strijd
met gezegde artikelen 953 en 77, wordt dan aangenomen dat sedert de wet van 31 maart
1987 ook de persoon, die ten tijde van de schenking reeds één of meerdere kinderen had,
bij de geboorte van een volgend kind de schenking kan herroepen. Bovendien zou de herroeping, in die onwettige hypothese, facultatief zijn.
Dergelijke wetswijziging lag geenszins in de bedoeling van de wetgever. De wetsgeschiedenis van de wet van 31 maart 1987, meer bepaald artikel 77, toont integendeel aan
dat de wetgever ervoor geopteerd heeft de herroeping van de schenking wegens de geboorte van kinderen volledig af te schaffen, zoals uit het volgende blijkt.
1.3. Het Verslag namens de Commissie voor de Justitie - Senaat (Part. St. Senaat, 198485, 18 juni 1985, nr. 904/2, p. 157) stelt immers uitdrukkelijk:
"Het ontwerp van wet stelde oorspronkelijk in een artikel 92 voor, enkel 960 van het
Burgerlijk Wetboek te wijzigen ten einde een discriminatie op te heffen tussen de wettige
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en de andere kinderen.
De bespreking die daarop volgde heeft de problematiek van de herroeping van een testament gevoelig verruimd.
Opgemerkt werd dat er ter zake drie mogelijke oplossingen bestaan. Ofwel kan de herroeping van rechtswege van schenkingen ingevolge de geboorte van een kind worden behouden met het gevolg dat er zich voor de instrumenterende notaris een probleem van beroepsverantwoordelijkheid kan stellen, wanneer hij een schenkingsakte verlijdt op verzoek van een schenker die op dat ogenblik nog geen kinderen heeft. Ofwel kunnen de bepalingen die op de herroeping betrekking hebben, eenvoudig worden opgeheven. Een derde oplossing bestaat erin een regeling uit te werken die is afgestemd op deze die geldt
voor de herroeping wegens ondankbaarheid of het niet-uitvoeren van de lasten, doch in dit
laatste geval kan de herroeping slechts geschieden wanneer de schenker zelf daarom verzoekt.
Meerdere leden opteerden voor de eenvoudige opheffing van de desbetreffende bepalingen. Er kan niet worden ontkend dat zij een ongelijkheid in het leven roepen en meteen
een onzekerheid omtrent de goederen doen ontstaan. Het behoud van deze bepalingen
heeft in werkelijkheid tot gevolg dat de erfgenaam die na de schenking opdaagt, wordt bevoordeeld. Bovendien wordt daardoor een te grote ommekeer in de nalatenschap teweeggebracht.
De bepalingen kunnen nog bijkomende moeilijkheden doen ontstaan in verband met het
tijdstip van de herroeping, de vraag namelijk of de geboorte of de erkenning van het natuurlijk kind daarvoor in aanmerking moet worden genomen.
De artikelen 960 en volgende van het Burgerlijk Wetboek dateren trouwens uit een periode waarin de verkregen fortuinen nog zeer belangrijk waren, hetgeen in de huidige tijd
voor het overgrote deel van de bevolking niet meer het geval is.
Wel moet worden rekening gehouden met het feit dat de opheffing van bedoelde bepalingen tot gevolg heeft dat de gemeenrechtelijke regels van de inkorting van toepassing
zullen zijn.
Een lid merkte hierbij op dat dit wel enige moeilijkheid kan veroorzaken, gelet op de
verplichting om de inkorting in eerste orde in natura uit te voeren.
De Commissie was van mening dat dit een probleem betreft dat verder reikt dan het
thans besproken ontwerp.
Met eenparigheid van de 12 aanwezige leden besliste de Commissie de artikelen 960
tot en met 966 van het Burgerlijk Wetboek op te heffen.
Tengevolge van deze beslissing vervalt meteen artikel 93 van het ontwerp van wet, dat
voorstelde artikel 962 van het Burgerlijk Wetboek te wijzigen".
Uit de voorbereiding van artikel 77 van de wet van 31 maart 1987 blijkt dus uitdrukkelijk en anders dan het bestreden arrest (p. 5, alinea's 4-5, p. 6, alinea 1), in strijd met dit artikel en 953 van het Burgerlijk Wetboek oordeelt, dat de wetgever heeft geopteerd voor de
volledige opheffing van de mogelijkheid tot herroeping van de schenking onder de levenden wegens geboorte van kinderen. Er volgt bovendien duidelijk uit dat de wetgever dus
helemaal niet een regeling heeft uitgewerkt die is afgestemd op deze die geldt voor de
herroeping wegens ondankbaarheid of het niet-uitvoeren van de lasten.
1.4. De rechter heeft tot taak de regel, in casu de artikelen 953 van het Burgerlijk Wetboek en 77 van de wet van 31 maart 1987, uit te leggen aan de hand van de ratio legis of
de bedoeling van de wetgever.
Zoals hierboven gesteld bestaat te dezen de bedoeling van de wetgever erin de herroeping van een schenking onder de levenden wegens geboorte van kinderen volledig af te
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schaffen.
De opheffing van de artikelen 960 tot en met 966 van het Burgerlijk Wetboek, waarin
de toepassingsregels van de herroeping van de schenking wegens geboorte van kinderen
nader werden omschreven, heeft de, zij het impliciete, opheffing van de bewoording "wegens de geboorte van kinderen" in het algemene artikel 953 van dit wetboek, tot logisch
gevolg.
Nu de wetgever uit vergetelheid nagelaten heeft deze bewoording te schrappen is er
hooguit een formele inconsistentie opgetreden doch geen wetswijziging in die zin dat de
geboorte van kinderen als grond tot herroeping van de schenking onder de levenden zou
voortbestaan en zelfs uitgebreid zou zijn.
Het bestreden arrest (p. 5, alinea 4) overweegt bijgevolg onwettig en in strijd met de ratio logis van voormelde artikelen 953 en 77 dat artikel 953 van het Burgerlijk Wetboek
een duidelijke wetsbepaling is die geen verdere uitleg behoeft, op zichzelf beschouwd nog
steeds inhoud en zin heeft en dat het hof niet bij machte is deze buiten toepassing te laten.
1.5. Uit al het voorgaande volgt:
- dat artikel 77 van de wet van 31 maart 1987 de geboorte van kinderen als grond tot
herroeping van de schenking onder de levenden volledig heeft afgeschaft en de bewoordingen "wegens de geboorte van kinderen" in artikel 953, in fine, van het Burgerlijk Wetboek impliciet heeft opgeheven;
- dat artikel 953, in fine, van het Burgerlijk Wetboek geen grond vormt tot herroeping
van de schenking onder de levenden wegens geboorte van kinderen; dat evenmin een andere wetsbepaling daartoe kan worden ingeroepen;
- dat het bestreden arrest, in strijd met de ratio legis van artikel 77 van de wet van 31
maart 1987, op grond van de in het middel aangevochten overwegingen (meer bepaald:
bestreden arrest, p. 5, alinea's 4-5, p. 6, alinea 1) onwettig oordeelt dat sedert 1987 iedere
schenker iedere schenking onder de levenden kan herroepen wegens de navolgende geboorte van kinderen (schending van de artikelen 953, meer in het bijzonder in fine, van
het Burgerlijk Wetboek en 77 van de wet van 31 maart 1987);
- dat het hof van beroep bijgevolg onwettig beslist, met bevestiging van de vonnissen a
quo, dat de vordering van de verweerders in herroeping van de schenking van de eerste
verweerder aan de eiser, zoals vermeld in de notariële akte van 7 april 1988 verleden voor
notaris Engels te Gent, ontvankelijk en gegrond wordt verklaard, bij toepassing van artikel
953, in fine, van het Burgerlijk Wetboek, wegens de geboorte van Virginia Smekens op
16 januari 1993 als kind van de eerste verweerder met de tweede verweerster (schending
van de artikelen 953, meer in het bijzonder in fine, van het Burgerlijk Wetboek en 77 van
de wet van 31 maart 1987).
2. In ondergeschikte orde: tweede onderdeel
Voor het geval het Hof het eerste onderdeel niet zou aannemen, voert de eiser volgende
grief aan.
Grieven
Schending van de artikelen 10 en 11 de Gecoördineerde Grondwet.
2.1. Artikel 953 van het Burgerlijk Wetboek, waarop de bestreden beslissing steunt,
luidt als volgt:
"Een schenking onder de levenden kan niet worden herroepen dan wegens niet-vervulling van de voorwaarden waaronder zij gedaan is, wegens ondankbaarheid en wegens geboorte van kinderen".
In de mate dat dit wetsartikel bepaalt dat de schenking onder de levenden kan worden
herroepen "wegens geboorte van kinderen" schendt het zowel het gelijkheidsbeginsel (ar-
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tikel 10 Grondwet) als het discriminatieverbod (artikel 11 Grondwet).
Deze ongelijkheid en discriminatie bestaan hierin dat aldus de kinderen die na de
schenking worden geboren worden bevoordeeld tegenover de kinderen die vóór de schenking werden geboren.
Dit wordt overigens bevestigd in de parlementaire voorbereiding van artikel 77 van de
wet van 31 maart 1987, weergegeven in het eerste onderdeel en om herhaling te vermijden hier als overgenomen beschouwd (supra, nr. 1.3.).
Deze stelt inderdaad onder meer:
"Meerdere leden opteerden voor de eenvoudige opheffing van de desbetreffende bepalingen. Er kan niet worden ontkend dat zij een ongelijkheid in het leven roepen en meteen
een onzekerheid omtrent de goederen doen ontstaan. Het behoud van deze bepalingen
heeft in werkelijkheid tot gevolg dat de erfgenaam die na de schenking opdaagt, wordt bevoordeeld. Bovendien wordt daardoor een te grote ommekeer in de nalatenschap teweeggebracht". (Verslag namens de Commissie voor de Justitie - Senaat, Parl. St. Senaat,
1984-85, 18 juni 1985, nr. 904/2, p. 157; benadrukking alleen in het citaat).
Voor deze fundamentele ongelijkheid tussen de kinderen bestaat geen objectieve en redelijke verantwoording.
Overeenkomstig artikel 26, §1-3° en §2, van de Bijzondere Wet van 6 januari 1989 op
het Arbitragehof, staat het aan het Hof van Cassatie aan het Arbitragehof een prejudiciële
vraag te stellen omtrent de door de eiser opgeworpen schending van de artikelen 10 en 11
van de Grondwet door artikel 953, in fine, van het Burgerlijk Wetboek.
Te dezen luidt de te stellen vraag als volgt:
"Schendt artikel 953, in fine, van het Burgerlijk Wetboek, in zoverre het dient uitgelegd
te worden in die zin dat iedere schenker iedere schenking onder de levenden kan herroepen wegens de navolgende geboorte van kinderen met als gevolg dat de schenking onder
de levenden aan, onder andere, een kind kan herroepen worden wegens een kind geboren
na de schenking, dat er zonder objectieve en redelijke verantwoording een fundamentele
ongelijkheid wordt gecreëerd tussen, enerzijds het kind geboren voor de schenking en anderzijds, het kind geboren na de schenking, dat het kind geboren na de schenking wordt
bevoordeeld ten opzichte van dit geboren vóór de schenking vermits enkel de schenking
onder de levenden aan dit laatste kan herroepen worden, dat bovendien een schenking onder de levenden aan het laatstgeboren kind niet kan herroepen worden, de artikelen 10 en
11 van de Gecoördineerde Grondwet wegens de ongelijkheid tussen en de discriminatie
van het kind geboren vóór de schenking ten opzichte van dit geboren ná de schenking of
het (of de) eerder geboren kind (of kinderen) ten opzichte van het laatst geboren kind?".
2.2. Het bestreden arrest (p. 6, al. 2-3) overweegt bijgevolg ongrondwettig en in strijd
met het gelijkheidsbeginsel (artikel 10 Grondwet) en het discriminatieverbod (artikel 11
Grondwet) dat de kwestieuze bepaling van artikel 953, in fine, van het Burgerlijk Wetboek deze algemene rechtsbeginsels en grondwettelijke bepalingen niet schendt.
Uit het voorgaande volgt dat het hof van beroep niet wettig, met bevestiging van de
vonnissen a quo, de vordering van de verweerders in herroeping van de schenking van de
eerste verweerder aan de eiser, zoals vermeld in de notariële akte van 7 april 1988 verleden voor notaris Engels te Gent, ontvankelijk en gegrond verklaart, bij toepassing van artikel 953 in fine van het Burgerlijk Wetboek, wegens de geboorte van Virginia Smekens
op 16 januari 1993 als kind van de eerste verweerder met de tweede verweerster (schending van de artikelen 10 en 11 van de Gecoördineerde Grondwet).

IV. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
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Eerste onderdeel
1. 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 en wegens geboorte van
kinderen.
De daaropvolgende artikelen 954 van het Burgerlijk Wetboek en 955 tot en
met 959 van dat Wetboek specificeren achtereenvolgens de regeling betreffende
de eerste twee gronden tot herroeping, met name wegens niet-vervulling van de
voorwaarden en deze wegens ondankbaarheid.
2. Ingevolge artikel 77 van de wet van 31 maart 1987 werden de artikelen 960
tot en met 966 van het Burgerlijk Wetboek opgeheven.
Deze opgeheven artikelen bepaalden op hun beurt onder meer de voorwaarden,
het toepassingsgebied, de aard en gevolgen van de herroeping, een regeling omtrent de vruchten, de onmogelijkheid tot afstand van het recht tot herroeping en
de verjaring inzake de derde grond tot herroeping wegens geboorte van kinderen.
3. Uit de parlementaire voorbereiding blijkt dat aanvankelijk enkel een aanpassing werd overwogen ten einde de discriminatie op te heffen tussen kinderen,
maar dat de problematiek naderhand werd verruimd tot de vragen of de rechtsfiguur van de herroeping van rechtswege ingevolge de geboorte van een kind zou
worden behouden, ofwel zou worden aangepast tot een herroeping op verzoek
van de schenker, ofwel eenvoudig zou worden opgeheven. Uiteindelijk werd geopteerd voor de opheffing.
4. Het behoud van de algemene grond tot herroeping wegens geboorte van kinderen zoals formeel nog bepaald in artikel 953 van het Burgerlijk Wetboek, is
onverenigbaar met de opheffing van de artikelen 960 tot 966 van het Burgerlijk
Wetboek.
Er anders over oordelen zou aan die grond tot herroeping een draagwijdte geven die de wetgever uitdrukkelijk heeft willen uitsluiten.
5. Het arrest oordeelt "Als ratio legis van artikel 953, in fine, van het Burgerlijk Wetboek, en het behoud ervan door de wetgever in 1987 en sindsdien, dient
aangenomen te worden uit de duidelijke bewoordingen ervan dat de wetgever de
mogelijkheid wilde voorzien dat de schenker na een schenking - weze het aan
een eigen kind of een derde - naar aanleiding van de geboorte van een volgend
kind de mogelijkheid heeft om de schenking te herroepen zodat en waarbij al zijn
kinderen ((on)afgezien of ze wettelijk, natuurlijk of geadopteerd zijn) op gelijke
voet behandeld worden. Waar voor de in voege treding van artikel 77 van de wet
van 1987 op de afstamming de herroeping van de schenking van rechtswege zich
beperkte tot de schenkingen van personen die nog geen kinderen hadden op het
ogenblik van de schenking, is het sedert 1987 derhalve zo dat iedere schenker iedere schenking onder de levenden kan herroepen wegens de navolgende geboorte van kinderen".
6. De appelrechters die aldus oordelen, verantwoorden hun beslissing niet naar
recht en schenden de in het onderdeel aangehaalde wetsbepalingen.
Het onderdeel is gegrond.
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Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
over.
Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Brussel.
7 mei 2007 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever:
mevr. Deconinck – Gelijkluidende conclusie van de h. Cornelis, advocaat-generaal met
opdracht – Advocaten: mrs. Maes en Geinger.

Nr. 227
3° KAMER - 7 mei 2007

AFSTAMMING - MINDERJARIGE NIET-ONTVOOGD KIND - ERKENNING - BETWISTING DOOR DE
MOEDER - TOESTEMMING VAN DE MOEDER - WILSGEBREK - BEWIJS - GEVOLG
Het bewijs dat de moeder, die de erkenning van haar minderjarig niet-ontvoogd kind
betwist, dient te leveren, dat haar toestemming gebrekkig was, laat haar vervolgens toe
het bewijs te leveren dat de erkenner niet de vader is van het kind doch volstaat op
zichzelf niet om de erkenning nietig te laten verklaren1. (Artt. 319, §3 en 330, B.W.)
(G. T. F.)

ARREST

(A.R. C.06.0412.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 5 april 2006 gewezen door
het Hof van Beroep te Antwerpen.
De zaak is bij beschikking van de voorzitter van 20 april 2007 verwezen naar
de derde kamer.
Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Pierre Cornelis heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 319, §3, en 330 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
1 Zie: A. HEYVAERT en R. VANCRAENENBROECK, Art. comm. Personen- en familierecht, Kluwer, 1997,
art. 330-9, nr. 12; G. Verschelden, A.P.R., tw. Afstamming, p. 577-579, nrs. 1043-1044 en p.584, nr.
1056.
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Het Hof van Beroep doet het bestreden vonnis van de rechtbank van Eerste Aanleg te
Hasselt van 21 september 2004 teniet in zoverre dit over eiseres' vordering tot nietigverklaring van de erkenning op 9 juli 1998, door de verweerder, van haar minderjarig kind
K., geboren op 27 juni 1998, oordeelde dat het bewijs van het wilsgebrek volstond om de
erkenning te vernietigen, onder meer op grond van volgende overwegingen:
"1.1
De huidige afstammingswetgeving streeft ernaar de biologische waarheid zo veel mogelijk te benaderen, zij het met in acht name van de rust in de wettige gezinnen.
Artikel 330 van het Burgerlijk Wetboek voorziet dan ook uitdrukkelijk dat een erkenning door iedere belanghebbende kan worden betwist, dat de erkenning wordt tenietgedaan indien door alle wettelijke middelen wordt bewezen dat de erkenner niet de vader of
de moeder is, maar ook dat het verzoek dient afgewezen te worden indien het kind bezit
van staat heeft ten aanzien van de erkenner.
(...)
1.6
De twee paragrafen van artikel 330 van het Burgerlijk Wetboek, dienen bovendien samen gelezen te worden, zodat het bewijs van het wilsgebrek door diegene die ingestemd
heeft met de erkenning op zichzelf niet volstaat om de erkenning nietig te verklaren. De
gegrondheid van deze vordering vereist, overeenkomstig artikel 330, §2, van het Burgerlijk Wetboek, het bewijs van het niet-vaderschap (...).
2.1
In het bestreden vonnis oordeelde de eerste rechter zeer terecht dat uit de samenlezing
van de getuigenverklaringen, op 20 oktober 2003 afgelegd in het kader van het bij tussenvonnis bevolen getuigenverhoor en de door (de verweerder) op 5 december 1998 geschreven verklaring, ten genoegen van recht blijkt dat (de eiseres) haar toestemming tot de erkenning van het kind slechts verleend heeft onder druk van fysiek en psychisch geweld.
(...)
3.1
Ten onrechte stelt de eerste rechter in het bestreden vonnis evenwel dat het bewijs van
het gebrek in de toestemming volstaat om de vordering gegrond te verklaren. Zoals eerder
uiteengezet (zie punt 1.6) dient, om de vordering gegrond te kunnen verklaren, het bewijs
geleverd te worden van het niet-vaderschap van de erkenner".
Grieven
1.1. Artikel 330, §1, van het Burgerlijk Wetboek bepaalt onder meer dat de erkenning
door iedere belanghebbende kan worden betwist, terwijl de erkenner en zij die de door artikel 319 vereiste voorafgaande toestemmingen hebben gegeven, alleen gerechtigd zijn de
erkenning te betwisten, indien zij bewijzen, dat aan hun toestemming een gebrek kleefde.
Artikel 319, §3, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat indien het kind minderjarig en niet ontvoogd is, de erkenning alleen ontvankelijk is mits de moeder vooraf
toestemt.
Ten aanzien van de moeder die haar toestemming gaf volstaat bijgevolg het bewijs van
een wilsgebrek - dat tot gevolg heeft dat de gegeven toestemming nietig en zonder gevolg
blijft - om de erkenning nietig te laten verklaren. Het bestaan van de biogenetische band
verleent, overeenkomstig artikel 319, §2, 3 en 4, van het Burgerlijk Wetboek, overigens
niet automatisch een recht op erkenning.
1.2 Te dezen stellen de appelrechters uitdrukkelijk vast dat uit de samenlezing van de
getuigenverklaringen van 20 oktober 2003 en de door de verweerder op 5 december 1998
geschreven verklaring, ten genoege van recht blijkt dat de eiseres "haar toestemming tot
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de erkenning van het kind slechts verleend heeft onder druk van fysiek en psychisch geweld" (arrest, nr. 2.1).
Aldus volgt uit dit alles dan ook dat de appelrechters hun beslissing om het hoger beroep van de verweerders gegrond te verklaren en het bestreden vonnis teniet te doen in zoverre dit had geoordeeld dat het bewijs van het wilsgebrek volstond om de erkenning te
vernietigen, niet naar recht hebben verantwoord (schending van de artikelen 319, §3, eerste lid, en 330 van het Burgerlijk Wetboek).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1. Luidens artikel 319, §3, van het Burgerlijk Wetboek, is de erkenning van
een minderjarig kind dat niet ontvoogd is, alleen ontvankelijk mits de moeder
vooraf daarin toestemt.
Artikel 330, §1, eerste en tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek, bepaalt dat
de erkenning door iedere belanghebbende kan worden betwist en dat de erkenner
of zij die de voorafgaande toestemming dienden te geven zoals onder meer bedoeld in artikel 319, §3, alleen gerechtigd zijn de erkenning te betwisten, indien
zij het bewijs leveren dat aan hun toestemming een gebrek kleefde.
2. Uit deze bepalingen volgt dat de moeder die de erkenning van haar minderjarig niet-ontvoogd kind betwist, het bewijs dient te leveren dat haar toestemming gebrekkig was en dat dit wilsgebrek de moeder vervolgens toelaat het bewijs te leveren dat de erkenner niet de vader is van het kind. Het bewijs van het
wilsgebrek volstaat op zichzelf niet om de erkenning nietig te laten verklaren.
3. Het middel dat ervan uitgaat dat het bewijs door de moeder van het wilsgebrek in haar toestemming tot de erkenning, zonder meer de nietigheid van de erkenning tot gevolg heeft, faalt naar recht.
4. Gelet op de verwerping van het cassatieberoep heeft de vordering tot bindendverklaring geen bestaansreden meer.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep en de vordering tot bindendverklaring.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.
7 mei 2007 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever: de
h. Dirix – Gelijkluidende conclusie van de h. Cornelis, advocaat-generaal met opdracht –
Advocaat: mr. Maes.

Nr. 228
3° KAMER - 7 mei 2007

GEESTESZIEKE - OPNEMING TER OBSERVATIE - DRINGENDHEID - BESLISSING VAN DE
PROCUREUR DES KONINGS - KENNISGEVING AAN DE VREDERECHTER - INDIENING VAN HET
VERZOEKSCHRIFT - MAATREGEL GETROFFEN OP EEN ZATERDAG, EEN ZONDAG OF EEN WETTELIJKE
FEESTDAG - TERMIJN
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Wanneer de maatregel van opneming van een geesteszieke ter observatie in een
psychiatrische dienst door de procureur des Konings bij spoedeisendheid wordt getroffen
op een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag, kan het verzoekschrift aan de
vrederechter door hem ter griffie worden neergelegd in de loop van de eerstvolgende
werkdag1. (Art. 9, eerste en vijfde lid, Wet 26 juni 1990 betreffende de persoon van de
geesteszieke; Artt. 2, en 53, tweede lid, Ger.W.; Art. 1, K.B. 10 aug. 2001)
(PROCUREUR DES KONINGS TE ANTWERPEN T. Y.)

ARREST

(A.R. C.07.0053.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 12 januari 2007 in hoger beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen.
De zaak is bij beschikking van de eerste voorzitter van 17 april 2007 verwezen
naar de derde kamer.
Raadsheer Alain Smetryns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Pierre Cornelis heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert in een verzoekschrift een middel aan.
Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht en maakt er deel van uit.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1. Ingevolge artikel 9, eerste lid, van de wet van 26 juni 1990 betreffende de
bescherming van de persoon van de geesteszieke, kan de procureur des Konings
van de plaats waar de zieke zich bevindt, in spoedeisende gevallen, beslissen dat
deze ter observatie zal worden opgenomen in de psychiatrische dienst die hij
aanwijst.
Binnen vierentwintig uren na deze beslissing geeft de procureur des Konings,
ingevolge het vijfde lid van hetzelfde artikel, daarvan kennis aan de rechter van
de verblijfplaats, of bij gebreke daarvan, van de woonplaats of, bij gebreke daarvan nog aan de rechter van de plaats waar de zieke zich bevindt, en dient hij bij
hem een verzoekschrift in, zoals bedoeld in het artikel 5 van dezelfde wet.
Luidens het laatste lid van het artikel 9 van de wet van 26 juni 1990 vervalt de
door de procureur des Konings getroffen maatregel zo hij het verzoekschrift niet
binnen vierentwintig uren heeft ingediend.
2. Bedoeld verzoekschrift dient overeenkomstig de artikelen 2 en 1027, tweede
1 Zie Parl. St. Senaat 1989-1990. nr. 733/2, p.67; M.-Th. M EULDERS-KLEIN, "La protection des
maladies mentaux et des personnes inaptes à gérer leurs biens après les réformes..", in Protection des
maladies mentaux et incapacités des majeurs: Le droit belge après les réformes. Actes du 3e
Colloque de l'Association Famille & Droit, E. Story-Scientia, 1996, p.80. Contra: M. VERRYCKEN, "De
Krankzinnigenwet en haar vervanging door de Wetten van 26 juni 1990 en 18 juli 1991:
parlementaire voorbereiding - krachtlijnen en eerste bilan" in Het nieuwe statuut van de
(geestes)zieken, E. Story-Scientia, 2000, p. 21; M.J. VAN VLASSELAER, "Procedurale aspecten van de
Wet van 26 juni 1990, m.b.t. de persoon van de geesteszieke" in Het nieuwe statuut van de
(geestes)zieken, E. Story-Scientia, 2000, p. 171.
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lid, van het Gerechtelijk Wetboek ter griffie te worden neergelegd.
Ingevolge de artikelen 176 van het Gerechtelijk Wetboek en 1 van het koninklijk besluit van 10 augustus 2001 zijn de griffies van de hoven en rechtbanken
alle werkdagen voor het publiek toegankelijk op de door deze bepalingen nader
bepaalde openingsuren.
Wanneer de maatregel door de procureur des Konings bij spoedeisendheid
wordt getroffen op een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag, kan het
verzoekschrift door hem slechts ter griffie worden neergelegd in de loop van de
eerstvolgende werkdag.
Zoals volgt uit de aard van de maatregel en de noodzaak de geesteszieke zelf
te beschermen of de veiligheid van de derden te verzekeren, wordt in dit geval de
vervaldag overeenkomstig de artikelen 2 en 53, tweede lid, van het Gerechtelijk
Wetboek verplaatst op de eerstvolgende werkdag. De omstandigheid dat de termijn door de wet in uren wordt uitgedrukt doet hieraan geen afbreuk.
De bevestiging van die regel door het artikel 7, tweede lid, van het koninklijk
besluit ter uitvoering van de wet van 26 juni 1990, voegt aan die regel zelf niets
toe.
3. De appelrechters die oordelen dat de door de procureur des Konings op zaterdag 25 november 2006 ten aanzien van de verweerster getroffen observatiemaatregel is komen te vervallen om reden dat het door hem op maandag 27 november 2006 neergelegde verzoekschrift niet binnen vierentwintig uur en derhalve laattijdig werd neergelegd, verantwoorden hun beslissing niet naar recht.
Het middel is in zoverre gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde vonnis.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
over.
Verwijst de zaak naar de Rechtbank van Eerste Aanleg te Mechelen, zitting
houdend in hoger beroep.
7 mei 2007 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever: de
h. Smetryns – Gelijkluidende conclusie van de h. Cornelis, advocaat-generaal met opdracht – Advocaat: mr. Lefebvre.

Nr. 229
3° KAMER - 7 mei 2007

ARBEIDSOVEREENKOMST — EINDE — EENZIJDIGE WIJZIGING - GEVOLG ONREGELMATIGE BEËINDIGING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST - ONMIDDELLIJKE INROEPING DOOR
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- TIJDELIJK VERDER ZETTEN VAN DE OVEREENKOMST - INGEBREKESTELLING VAN DE
- HANDHAVING DOOR DE WERKGEVER - OGENBLIK VAN DE ONREGELMATIGE

DE WERKNEMER
WERKGEVER

BEËINDIGING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST

Na de eenzijdige wijziging die door de werkgever aan een essentieel bestanddeel van een
arbeidsovereenkomst kan de werknemer, ofwel onmiddellijk de onregelmatige
beëindiging van de arbeidsovereenkomst inroepen, ofwel de overeenkomst tijdelijk
verder zetten in de nieuwe omstandigheden en de werkgever binnen redelijke termijn in
gebreke stellen de wijziging binnen een gestelde termijn ongedaan te maken, bij gebreke
waarvan de werknemer de arbeidsovereenkomst als beëindigd zal beschouwen;
wanneer de werkgever in dit geval, de wijziging na afloop van de gestelde termijn
handhaaft, zal de arbeidsovereenkomst als onregelmatig beëindigd beschouwd worden
op het ogenblik dat de werknemer de beëindiging vaststelt1. (Art. 1134, B.W.)
(V. T. CENTRUM VOOR ALGEMEEN WELZIJNSWERK EN JEUGDZORG vzw)

ARREST

(A.R. S.06.0067.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 20 mei 2005 gewezen door
het Arbeidshof te Gent, afdeling Brugge.
Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Pierre Cornelis heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert in zijn verzoekschrift twee middelen aan.
Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht en maakt er deel van uit.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
1. Wanneer een werkgever in een arbeidsovereenkomst een belangrijke eenzijdige wijziging aanbrengt aan een essentieel bestanddeel van de overeenkomst,
kan deze houding aangezien worden als een ontslag.
Na zulke wijziging kan de werknemer, ofwel onmiddellijk de onregelmatige
beëindiging van de arbeidsovereenkomst inroepen, ofwel de overeenkomst tijdelijk verder zetten in de nieuwe omstandigheden en de werkgever binnen redelijke
termijn in gebreke stellen de wijziging binnen een gestelde termijn ongedaan te
maken, bij gebreke waarvan de werknemer de arbeidsovereenkomst als beëindigd zal beschouwen.
Wanneer de werkgever in dit geval, de wijziging na afloop van de gestelde termijn handhaaft, zal de arbeidsovereenkomst als onregelmatig beëindigd beschouwd worden op het ogenblik dat de werknemer de beëindiging vaststelt.
2. Het arrest stelt vast dat:
- de eiser op 31 mei 2000 de verweerster in gebreke stelde in verband met de
1 Zie Cass. 20 dec. 2004, AR S.04.0095.N, nr. 621; Cass. 7 juni 1993, AR 8351, nr. 272, met
conclusie van de toenmalige advocaat-generaal M. DE SWAEF in A.C.
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wijziging van zijn functie en de verweerster aanmaande hem een gelijkwaardige
functie te geven vóór 9 juni 2000;
- de verweerster de arbeidsovereenkomst onmiddellijk beëindigde om dringende reden op 8 juni 2000.
3. Het arrest oordeelt dat de arbeidsovereenkomst tussen de partijen slechts beëindigd werd door het ontslag om dringende reden op 8 juni 2000.
4. Door aldus te oordelen schendt het arrest de in het middel aangewezen wetsbepalingen niet.
Het middel kan niet worden aangenomen.
(...)
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
7 mei 2007 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever: de
h. Dirix – Gelijkluidende conclusie van de h. Cornelis, advocaat-generaal met opdracht –
Advocaat: mr. van Eeckhoutte.

Nr. 230
2° KAMER - 8 mei 2007

1º BEWIJS — STRAFZAKEN — BEWIJSVOERING - ADEMTEST - METING VAN DE
ALCOHOLCONCENTRATIE IN DE UITGEADEMDE ALVEOLAIRE LUCHT - ANALYSETOESTELLEN - IJKING
2º BEWIJS — STRAFZAKEN — BEWIJSVOERING - ADEMTEST - METING VAN DE
ALCOHOLCONCENTRATIE IN DE UITGEADEMDE ALVEOLAIRE LUCHT - ANALYSETOESTEL AANVAARDINGSMERK - ONREGELMATIG MODEL - GEVOLG
3º WEGVERKEER — ALLERLEI - ADEMTEST - METING VAN DE ALCOHOLCONCENTRATIE IN
DE UITGEADEMDE ALVEOLAIRE LUCHT - ANALYSETOESTELLEN - KENMERKEN
1º en 3° Het koninklijk besluit van 18 februari 1991 betreffende de analysetoestellen voor
de meting van de alcoholconcentratie in de uitgeademde alveolaire lucht schrijft niet voor
dat de verplichte ijking van de toestellen moet gebeuren door het Belgisch Instituut voor
Verkeersveiligheid. (Artt. 2 en 4, K.B. 18 feb. 1991 betreffende de analysetoestellen voor
de meting van alcoholconcentratie in de uitgeademde alveolaire lucht)
2º en 3° De onregelmatigheid van het model van het voor het overige rechtsgeldig
verleende en op het analysetoestel voor de meting van de alcoholconcentratie in de
uitgeademde alveolaire lucht aangebrachte aanvaardingsmerk, tast de regelmatigheid
van de met dat toestel verrichte meting niet aan. (Artt. 2 en 4, K.B. 18 feb. 1991
betreffende de analysetoestellen voor de meting van alcoholconcentratie in de
uitgeademde alveolaire lucht)
(B.)
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ARREST

(A.R. P.06.1688.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de Correctionele Rechtbank te Antwerpen, van 6 november 2006.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Raadsheer Luc Huybrechts heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Middel
1. Het bestreden vonnis oordeelt dat de bij de eiser afgenomen ademtest werd
gemeten met behulp van een toestel dat behoorlijk geijkt werd overeenkomstig
de artikelen 2 en 4 van het koninklijk besluit van 18 februari 1991 betreffende de
analysetoestellen voor de meting van de alcoholconcentratie in de uitgeademde
alveolaire lucht.
2. Het middel voert vooreerst aan dat de meting moest gebeuren met een toestel dat geijkt werd door het Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid.
Artikel 4 van voornoemd koninklijk besluit schrijft evenwel niet voor dat de ijking moet gebeuren door het Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid.
Het middel faalt in zoverre naar recht.
3. Het middel voert vervolgens aan dat, zoals het bestreden vonnis erkent, het
aanvaardingsmerk op het toestel verschilt met datgene voorgeschreven door het
vermelde koninklijk besluit van 18 februari 1991.
Het bestreden vonnis oordeelt dat het aanvaardingsmerk aangebracht door de
algemene Inspectie van de Metrologie het bewijs levert dat het toestel conform is
met de wettelijke bepalingen, en dat het feit dat voor dit aanvaardingsmerk niet
het wettelijk voorgeschreven model gebruikt wordt, geen afbreuk doet aan de betrouwbaarheid van het resultaat en geenszins tot gevolg heeft dat de ademanalyse
als dusdanig onregelmatig zou zijn.
Geen wetsbepaling houdt in dat de eventuele onregelmatigheid van het model
van het voor het overige rechtsgeldig verleende en op het toestel aangebrachte
aanvaardingsmerk, de regelmatigheid van de met dat toestel verrichte meting
aantast.
Het middel faalt in zoverre eveneens naar recht.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
4. 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.
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Veroordeelt de eiser in de kosten.
8 mei 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:
de h. Huybrechts – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaat-generaal –
Advocaat: mr. K. Luyckx, Antwerpen.

Nr. 231
2° KAMER - 8 mei 2007

1º OPLICHTING - VOORWERP VAN HET MISDRIJF - VERBINTENIS TOT DIENSTVERLENING
2º OPLICHTING - VERBINTENIS TOT DIENSTVERLENING - SCHADE DOOR HET MISDRIJF
VEROORZAAKT - BESTANDDELEN
1º Ofschoon dienstverlening zelf niet behoort tot de zaken die het voorwerp van oplichting
kunnen uitmaken, kan een verbintenis tot dienstverlening het voorwerp van oplichting
uitmaken. (Art. 496, Sw.)
2º Bij de oplichting met een verbintenis tot dienstverlening als voorwerp, kan de schade
bestaan in de tegenwaarde van de prestaties en materialen die in uitvoering van de
verbintenis werden geleverd, alsmede in de kosten die de benadeelde noodzakelijk
moest dragen voor het ondernemen van een redelijke poging om de vergoeding te
verkrijgen van de geleverde prestaties en materialen. (Art. 496, Sw.; Artt. 3 en 4, V.T.Sv.)
(T. T. D.)

ARREST

(A.R. P.07.0002.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te Gent,
correctionele kamer, van 28 november 2006.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, drie middelen aan.
Raadsheer Luc Huybrechts heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
Eerste onderdeel
1. Ofschoon dienstverlening zelf niet behoort tot de zaken opgesomd in artikel
496 Strafwetboek die het voorwerp van oplichting kunnen uitmaken, kan, anders
dan het onderdeel aanvoert, een verbintenis tot dienstverlening het voorwerp van
oplichting uitmaken.
Het onderdeel faalt naar recht.
(...)
Derde middel
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6. Artikel 4 Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering maakt de strafrechter die kennisneemt van de strafvordering, bevoegd om kennis te nemen van
de burgerlijke rechtsvordering uit een misdrijf die tezelfdertijd voor hem wordt
uitgeoefend. Die burgerlijke rechtsvordering uit een misdrijf omvat de vergoeding van alle schade die rechtstreeks door het misdrijf werd veroorzaakt.
7. Bij de oplichting met een verbintenis tot dienstverlening als voorwerp, kan
de schade bestaan in de tegenwaarde van de prestaties en materialen die in uitvoering van de verbintenis werden geleverd, alsmede in de kosten die de benadeelde noodzakelijk moest dragen voor het ondernemen van een redelijke poging
om de vergoeding te verkrijgen van de geleverde prestaties en materialen.
Anders dan het middel aanvoert, verantwoordt het bestreden arrest zijn beslissing naar recht.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Ambtshalve onderzoek van beslissing op de strafvordering
8. 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.
8 mei 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:
de h. Huybrechts – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaat-generaal –
Advocaat: mr. Verbist.

Nr. 232
2° KAMER - 8 mei 2007

1º BEWIJS — STRAFZAKEN — BEWIJSVOERING - BEWIJS VERKREGEN IN HET
BUITENLAND - REGELMATIGHEID - TOETSING - CRITERIA
2º BEWIJS — STRAFZAKEN — BEWIJSVOERING - BEWIJS VERKREGEN IN HET
BUITENLAND - TOETSING - GRENZEN
3º REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — GEEN CONCLUSIE —
STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN ACCIJNZEN
INBEGREPEN) - BEWIJSVOERING - BEWIJS VERKREGEN IN HET BUITENLAND - TOETSING GRENZEN
1º De strafrechter moet de regelmatigheid van het in het buitenland verkregen bewijs
toetsen door concreet na te gaan of de vreemde wet het gebruikte middel toelaat, of dat
bewijsmiddel niet strijdig is met de Belgische openbare orde die ook wordt bepaald door
de internationale en supranationale rechtsnormen die rechtstreeks van toepassing zijn in
de interne rechtsorde, en of het bewijs overeenkomstig het vreemde recht is verkregen;
de rechter moet daarbij niet specifiek nagaan of de buitenlandse interne regelgeving
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conform is met artikel 6 E.V.R.M.1.
2º en 3º Bij gebrek aan daartoe strekkende conclusie moet de rechter niet motiveren
waarom hij het in het buitenland verkregen bewijs regelmatig oordeelt2.
(S. e.a.)

ARREST

(A.R. P.07.0129.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te
Gent, correctionele kamer, van 19 december 2006.
De eiser I voert in een memorie een middel aan.
De eiser II voert in een memorie drie middelen aan.
Raadsheer Paul Maffei heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
(...)
Derde onderdeel
9. Uit de stukken van de rechtspleging blijkt niet dat de eiser het hof van beroep gevraagd heeft een onderzoek te doen naar de wijze waarop de Britse autoriteiten reeds vóór het opstarten van het onderzoek in België over informatie beschikten en naar de aangewende onderzoekstechnieken daartoe.
In zoverre de eiser aanvoert dat het arrest daarop niet antwoordt is het onderdeel nieuw, bijgevolg niet ontvankelijk.
10. De strafrechter moet de regelmatigheid van het in het buitenland verkregen
bewijs toetsen door na te gaan of:
- de vreemde wet het gebruikte middel toelaat;
- dat bewijsmiddel niet strijdig is met de Belgische openbare orde, die ook
wordt bepaald door de internationale en supranationale rechtsnormen die rechtstreeks van toepassing zijn in de interne rechtsorde;
- het bewijs overeenkomstig het vreemde recht is verkregen.
Hieruit volgt dat de strafrechter concreet moet nagaan of het in het buitenland
verkregen bewijs aan deze vereisten voldoet, maar niet specifiek moet nagaan of
de buitenlandse interne regelgeving conform is met artikel 6 EVRM.
11. Bij gebrek aan daartoe strekkende conclusie moet de rechter evenmin motiveren waarom hij het in het buitenland verkregen bewijs regelmatig oordeelt.
12. Het arrest oordeelt: "Zelfs wanneer de oorspronkelijke basisinformatie via
een bijzondere opsporingstechniek zou zijn gekregen, dan nog zijn thans in het
huidig wettelijk Britse systeem een aantal maatregelen ingebouwd die de rechten
1 Cass. 6 april 2005, AR P.05.0218.F, nr. 206 met conclusie van adv.-gen. LOOP.
2 Zie Cass. 13 maart 2002, AR P.01.1765.F, nr.178.
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van de verdediging waarborgen. Het komt het hof van beroep niet toe de interne
regelgeving van het Verenigd Koninkrijk te toetsen aan de conformiteit met artikel 6 EVRM".
13. Aldus is de beslissing, bij gebrek aan conclusie van eiser over de verenigbaarheid van het in het Verenigd Koninkrijk verkregen bewijs met artikel 6
EVRM, naar recht verantwoord en regelmatig met redenen omkleed.
Het onderdeel kan in zoverre niet worden aangenomen.
(...)
Ambtshalve onderzoek
18. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen
zijn in acht genomen en de beslissingen zijn overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eisers in de kosten van hun cassatieberoep.
8 mei 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:
de h. Maffei – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaat-generaal – Advocaat: mr. T. Gillis, Gent, Ch. Van Herck, Brussel en W. van Steenbrugge, Gent.

Nr. 233
2° KAMER - 8 mei 2007

1º UITLEVERING - EUROPEES AANHOUDINGSMANDAAT - VERZOEK TOT INVRIJHEIDSTELLING RAADKAMER - BESCHIKKING - RECHTSMIDDELEN - CASSATIEBEROEP - ONTVANKELIJKHEID
2º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — BESLISSINGEN VATBAAR VOOR
CASSATIEBEROEP — STRAFVORDERING — ALLERLEI - EUROPEES
AANHOUDINGSMANDAAT - VERZOEK TOT INVRIJHEIDSTELLING - RAADKAMER - BESCHIKKING VOORZIENING - ONTVANKELIJKHEID
1º en 2º Tegen de beschikking van de raadkamer over een verzoek tot invrijheidstelling
overeenkomstig artikel 20, §3, van de wet van 19 december 2003 betreffende het
Europees aanhoudingsbevel, staat voor de niet in vrijheid gestelde verdachte hoger
beroep open bij de kamer van inbeschuldigingstelling, maar geen rechtstreeks
cassatieberoep. (Art. 20, §3, Wet 19 dec. 2003)
(B.)

ARREST

(A.R. P.07.0622.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De beide cassatieberoepen van de eiser zijn gericht tegen de beschikking van
de raadkamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Hasselt van 25 april 2007.
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De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Raadsheer Luc Huybrechts heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Ontvankelijkheid van de cassatieberoepen
1. De eiser stelde op 25 april 2007 persoonlijk in de gevangenis cassatieberoep
in. Zijn advocaat stelde op zijn beurt op 26 april 2007 op de griffie van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Hasselt cassatieberoep in. Alleen het eerste van deze
cassatieberoepen tegen dezelfde beschikking kan ontvankelijk zijn.
Krachtens artikel 438 Wetboek van Strafvordering is het tweede cassatieberoep niet ontvankelijk.
2. De eiser die opgesloten is in uitvoering van een Europees aanhoudingsbevel,
richtte op 20 april 2007 tot de raadkamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg te
Hasselt een verzoek tot invrijheidstelling overeenkomstig artikel 20, §3, van de
wet van 19 december 2003 betreffende het Europees aanhoudingsbevel. Bij de
bestreden beschikking oordeelt de raadkamer dat zij zonder rechtsmacht is om
daarover te oordelen. De eiser stelde tegen deze beschikking zowel hoger beroep
als cassatieberoep in.
Tegen de beschikking van de raadkamer over een verzoek tot invrijheidstelling
overeenkomstig artikel 20, §3, van de wet van 19 december 2003 betreffende het
Europees aanhoudingsbevel, staat voor de niet invrijheidgestelde verdachte hoger beroep open bij de kamer van inbeschuldigingstelling, maar geen rechtstreeks cassatieberoep.
Ook het eerste cassatieberoep is niet ontvankelijk.
Middel
Het middel dat geen betrekking heeft op de ontvankelijkheid van het cassatieberoep, behoeft geen antwoord.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
8 mei 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:
de h. Huybrechts – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaat-generaal –
Advocaat: mr. L. Delbrouck, Hasselt.

Nr. 234
2° KAMER - 9 mei 2007

1º RECHTBANKEN — STRAFZAKEN — BURGERLIJKE RECHTSVORDERING
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- CONCLUSIETERMIJNEN - TERMIJNEN DOOR DE RECHTER BEPAALD - CONCLUSIES AMBTSHALVE UIT
DE DEBATTEN GEWEERD - VOORWAARDEN
2º VONNISSEN EN ARRESTEN — STRAFZAKEN — BURGERLIJKE
RECHTSVORDERING - CONCLUSIETERMIJNEN - TERMIJNEN DOOR DE RECHTER BEPAALD CONCLUSIES AMBTSHALVE UIT DE DEBATTEN GEWEERD - VOORWAARDEN
3º RECHTBANKEN — STRAFZAKEN — BURGERLIJKE RECHTSVORDERING
- CONCLUSIETERMIJNEN - TERMIJNEN DOOR DE RECHTER BEPAALD - CONCLUSIES AMBTSHALVE UIT
DE DEBATTEN GEWEERD - NEERLEGGING VAN DE CONCLUSIES TER GRIFFIE - GEVOLG
4º VONNISSEN EN ARRESTEN — STRAFZAKEN — BURGERLIJKE
RECHTSVORDERING - CONCLUSIETERMIJNEN - TERMIJNEN DOOR DE RECHTER BEPAALD CONCLUSIES AMBTSHALVE UIT DE DEBATTEN GEWEERD - NEERLEGGING VAN DE CONCLUSIES TER
GRIFFIE - GEVOLG
5º REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — OP CONCLUSIE —
STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN ACCIJNZEN
INBEGREPEN) - CONCLUSIES - BEGRIP
1º en 2º Wanneer de voorzitter of de door hem aangewezen rechter, met toepassing van
artikel 4, V.T.Sv., de termijnen bepaalt om conclusie te nemen, dienen de neerlegging
van die conclusies ter griffie en de toezending ervan aan de tegenpartij binnen de
vastgestelde termijn te gebeuren1. (Art. 4, tiende en elfde lid, V.T.Sv.)
3º en 4º Wanneer de voorzitter of de door hem aangewezen rechter de termijnen bepaalt
om conclusie te nemen, voldoet alleen de neerlegging van de conclusies ter griffie,
zonder de toezending ervan aan de tegenpartij, niet aan de vereisten van de wet 2. (Art. 4,
tiende en elfde lid, V.T.Sv.)
5º De rechter moet niet antwoorden op stukken die geen conclusie uitmaken3.
(P. T. D.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.06.1661.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 27 november 2006 gewezen
door het Hof van Beroep te Luik, dat uitspraak doet over de burgerlijke belangen.
De eiser voert drie middelen aan in een memorie waarvan een voor eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
Raadsheer Jocelyne Bodson heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Over het eerste middel:
Wanneer de voorzitter of de door hem aangewezen rechter, met toepassing van
1 Zie Cass. 9 dec. 2005, AR C.04.0135.F, nr. 654, met concl. adv.-gen. WERQUIN in Pas.
2 Ibid.
3 Zie Cass. 31 okt. 2001, AR P.01.1384.F, nr. 591; Cass. 9 okt. 2002, AR P.02.1008.F, nr. 521.
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artikel 4 van de Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering, de termijnen bepaalt om conclusie te nemen, dienen de neerlegging van die conclusies
ter griffie en de toezending ervan aan de tegenpartij, binnen de vastgestelde termijn te gebeuren. Alleen de neerlegging van de conclusies ter griffie, zonder de
toezending ervan aan de tegenpartij, voldoet niet aan de vereisten van de wet. De
rechter moet ambtshalve de conclusies weren die na het verstrijken van de termijnen zijn medegedeeld.
Bij beschikking van 19 juni 2006 had de voorzitter van de correctionele kamer
die het bestreden arrest heeft gewezen, de uiterste datum voor de mededeling en
neerlegging ter griffie van de eventuele conclusies en stukken van de eiser, op 30
augustus 2006 vastgesteld.
Uit de rechtspleging blijkt dat:
- op 23 augustus 2006, op de griffie van het hof van beroep, een appelconclusie is ingekomen die zijn advocaat namens de eiser heeft afgegeven;
- op 28 augustus 2006 heeft de eiser op de voormelde griffie een door hemzelf
getekende appelconclusie en twee stukken neergelegd;
- op 31 augustus 2006 heeft de eiser zijn conclusie van 28 augustus 2006 aan
de raadsman van de verweerder meegedeeld;
- op de terechtzitting van 30 oktober 2006 heeft de eiser op zijn appelconclusie
van 28 augustus 2006 de vermelding aangebracht "deze conclusie vernietigt en
vervangt al de eerder namens de [eiser] neergelegde conclusies".
Het bestreden arrest vermeldt dat "ook al heeft de [eiser] zijn hoofdconclusie
op 28 augustus 2006 ter griffie van het hof [van beroep] neergelegd, d.i. binnen
de vereiste termijn, hij deze evenwel slechts aan de raadsman van de [verweerder] heeft meegedeeld per aangetekend schrijven van 31 augustus 2006".
De appelrechters verantwoorden aldus hun beslissing naar recht om deze conclusie op verzoek van de verweerder uit het debat te weren.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Over het tweede middel:
De rechter moet niet antwoorden op stukken die geen conclusie uitmaken.
Het middel dat het tegendeel aanvoert faalt naar recht.
(...)
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
9 mei 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:
mevr. Bodson – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal – Advocaat:
mr. P. Coetsier, Namen.
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Nr. 235
2° KAMER - 9 mei 2007

1º RECHT VAN VERDEDIGING — STRAFZAKEN - ADVOCAAT - BRIEFWISSELING
TUSSEN EEN CLIËNT EN ZIJN ADVOCAAT - BEROEPSGEHEIM
2º ADVOCAAT - RECHT VAN VERDEDIGING - BRIEFWISSELING TUSSEN EEN CLIËNT EN ZIJN
ADVOCAAT - BEROEPSGEHEIM
3º BEROEPSGEHEIM - ADVOCAAT - BRIEFWISSELING TUSSEN EEN CLIËNT EN ZIJN ADVOCAAT RECHT VAN VERDEDIGING
4º RECHT VAN VERDEDIGING — STRAFZAKEN - STRAFVORDERING SCHULDIGVERKLARING - BESLISSING GEGROND OP GEGEVENS DIE DOOR DE BEKLAAGDE AAN ZIJN
ADVOCAAT ZIJN MEEGEDEELD - MISKENNING
1º, 2º en 3º Aangezien de briefwisseling tussen een cliënt en zijn advocaat samenhangt
met de uitoefening van het recht van verdediging, is zij, in de regel, door het
beroepsgeheim gedekt1. (Algemeen rechtsbeginsel inzake het recht van verdediging)
4º De rechters die een vermoeden steunen op gegevens die de beklaagde vertrouwelijk
aan zijn raadsman had meegedeeld, miskennen diens recht van verdediging en
verantwoorden bijgevolg zijn schuldigverklaring niet naar recht2 3. (Algemeen
rechtsbeginsel inzake het recht van verdediging)
(R. T. PROVINCIE LUXEMBURG e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.07.0056.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 11 december 2006 gewezen
door het Hof van Beroep te Luik, correctionele kamer.
De eiser voert zes middelen aan in een memorie waarvan een voor eensluidend
verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
Raadsheer Benoît Dejemeppe heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
1 P. LAMBERT, "Le caractère confidentiel de la correspondance de l'avocat", noot onder Luik, 7 jan.
1991, J.L.M.B., 1991, pp. 772 e.v.; P. LAMBERT, "La mise en question du secret professionnel de
l'avocat", noot onder Corr. Brussel (49ste kamer), 20 feb. 1998, J.T., 1998, p. 363; J. CRUYPLANTS en
M. WAGEMANS, "Secret professionnel et protection renforcée des échanges avocat-client", J.T., 2005,
p. 565 e.v., inz. nrs. 53, 55 en 56; J. CHARRIER, "Le statut de l'avocat et la Convention européenne des
droits de l'homme", in Liber amicorum en l'honneur de Raymond Martin, pp. 239 en 240.
2 Ph. TRAEST, Het bewijs in strafzaken, Gent, Mys & Breesch, 1992, nr 539, pp. 286-288; A. MASSET,
"Les sanctions de la violation du secret professionnel", in Le secret professionnel, o.l.v. D. K IGANAHE
en Y. POULLET, Die Keure, 2002, pp. 77-79; R. DECLERCQ, Beginselen van strafrechtspleging, Kluwer,
2003, p. 697, nr 1498; R. DECLERCQ, Procédure pénale, R.P.D.B., aanvulling, dl. IX, 2005, p. 697, nr
1714; H. BOSLY en D. VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale, Die Keure, 2005, p. 1300; P.
LAMBERT, Le secret professionnel, Brussel, Bruylant, 2005, pp. 158-159, nr. 217; M. F RANCHIMONT,
A. JACOBS en A. MASSET, Manuel de procédure pénale, Larcier, 2006, p. 1021.
3 Zie Cass. 14 juni 1965 (Bull. en Pas., 1965, I, 1102); 14 okt. 2003, A.R. P.03.0762.N, nr. 499, met
concl. M. DE SWAEF, toen adv.-gen., en R.C.J.B., 2004, p. 405, met noot get. F. KUTY; Corr. Brussel
(22ste kamer), 9 april 1987, J.T., 1987, p. 539, met noot get. P. LAMBERT.
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II. BESLISSING VAN HET HOF
A. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing die de eiser wegens de telastlegging B.2 vrijspreekt:
Het cassatieberoep is bij gebrek aan belang niet ontvankelijk.
B. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing die hem wegens
de telastlegging A.1 veroordeelt:
Over het derde middel:
Het middel verwijt de appelrechters het recht van verdediging van de eiser te
miskennen, alsook de artikelen 6.1, 6.3.c, en 8 van het Verdrag tot Bescherming
van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden en 458 van het
Strafwetboek te schenden.
Om de feiten te beoordelen die de eiser worden tenlastegelegd, merkt het arrest
onder andere op dat, "[deze], ten slotte, in een brief aan een raadsman informeert
naar de juridische gevolgen wat betreft [de wederinvoering van de bever in Wallonië zonder toestemming van de overheid] en met name naar de straffen die
daarop staan" en gaat verder met de vermelding dat "bijgevolg, het geheel van de
overwegingen die door [de eiser] voor het hof [van beroep] worden uiteengezet,
geenszins de voorafgaande gegevens ontkrachten, welke zware, bepaalde en met
elkaar overeenstemmende vermoedens vormen die zijn schuld vaststellen".
In zoverre de briefwisseling tussen een cliënt en zijn advocaat samenhangt met
de uitoefening van het recht van verdediging, is zij, in de regel, door het beroepsgeheim gedekt.
De appelrechters die een vermoeden steunen op gegevens die de eiser vertrouwelijk aan zijn raadsman had meegedeeld, miskennen diens recht van verdediging.
Hieruit volgt dat zij de schuldigverklaring van de eiser niet naar recht verantwoorden.
In zoverre is het middel gegrond.
Er is geen grond om de overige middelen te onderzoeken die niet tot vernietiging zonder verwijzing kunnen leiden.
C. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissingen op de burgerlijke rechtsvorderingen:
De hierna uit te spreken vernietiging, op de onbeperkte voorziening van de eiser, van de beslissing die hem veroordeelt op de strafvordering die tegen hem is
ingesteld, brengt de vernietiging mee van de beslissingen, welke definitief zijn
over het beginsel van de aansprakelijkheid en niet-definitief over de omvang van
de schade, en die het gevolg zijn van de eerste beslissing.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre het de eiser wegens de telastlegging B.2 vrijspreekt.
Beveelt dat melding van dit arrest zal worden gemaakt op de kant van het ge-
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deeltelijk vernietigde arrest.
Veroordeelt de eiser in één derde van de kosten van zijn cassatieberoep en laat
de overige kosten ten laste van de Staat.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Bergen.
9 mei 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:
de h. Dejemeppe – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. A. Lebrun, Luik, A. Charlier, Luik, Kirkpatrick en D. Léonard, Brussel.

Nr. 236
2° KAMER - 9 mei 2007

DOUANE EN ACCIJNZEN - BEWIJSKRACHT VAN DE DOOR DE AMBTENAREN VAN DE DOUANE
EN ACCIJNZEN OPGEMAAKTE PROCESSEN-VERBAAL - MATERIËLE VASTSTELLING
Het proces-verbaal van de douaneambtenaren verdient volle geloof in rechte, totdat de
valsheid daarvan bewezen wordt, wat de materiële vaststellingen betreft van die
ambtenaren binnen de perken van hun bevoegdheid; de feitenrechter mag derhalve zijn
beslissing om een beklaagde vrij te spreken niet naar recht verantwoorden alleen op de
grond dat "het dossier geen betrouwbare informatie bevat, dat het oorspronkelijke
proces-verbaal bijna tien maanden na de vaststelling van de feiten was opgesteld, dat de
aanvullende processen-verbaal die door een daaropvolgend proces-verbaal ongedaan
werden gemaakt, niet uit eigen beweging bij het dossier waren gevoegd, dat de
vervolgingen pas vijf jaar na de feiten werden ingesteld en het bestuur onregelmatig is
opgetreden"1.(Art. 272, A.W.D.A.)
(BELGISCHE STAAT, minister van Financiën T. T.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.07.0199.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep, dat in het Duits is gesteld, is gericht tegen een arrest dat op
4 januari 2007 in diezelfde taal is gewezen door het Hof van Beroep te Luik, correctionele kamer.
Bij beschikking van 7 maart 2007 heeft de eerste voorzitter van het Hof beslist
dat de rechtspleging vanaf de terechtzitting in het Frans zal worden gevoerd.
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:
1 Zie Cass. 11 nov. 1872 (Bull. en Pas., 1873, I, 19, met concl. adv.-gen. M. M ESDACH DE TER KIELE;
Cass. 29 jan. 1986, A.R. 4490, nr. 335; G. NEVEN, Traité des douanes et accises, Brussel, Bruylant,
1933, nr. 538-541.
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De eiser voert aan dat het arrest artikel 272 van de Algemene Wet Douane en
Accijnzen schendt.
Het proces-verbaal van de douaneambtenaren dat overeenkomstig het voormelde artikel 272 is opgemaakt, verdient volle geloof in rechte, totdat de valsheid daarvan bewezen wordt, wat de materiële vaststellingen betreft van die
ambtenaren binnen de perken van hun bevoegdheid.
De verweerder wordt vervolgd om op 15 juni 2000 in België een hoeveelheid
sigarettenpakjes en rooktabak te hebben ingevoerd zonder daarvoor de accijnzen
te hebben betaald of vooraf een zekerheid te hebben gesteld.
Deze feiten werden regelmatig vastgesteld door de bevoegde ambtenaren in
het proces-verbaal van 6 april 2001, aangevuld door dat van 16 april 2004.
Door in substantie te vermelden dat het dossier geen betrouwbare informatie
bevat, dat het oorspronkelijke proces-verbaal bijna tien maanden na de vaststelling van de feiten was opgesteld, dat de aanvullende processen-verbaal die door
dat van 16 april 2004 werden ongedaan gemaakt niet uit eigen beweging bij het
dossier waren gevoegd, dat de vervolgingen pas vijf jaar na de feiten werden ingesteld en het bestuur onsamenhangend is opgetreden, stellen de appelrechters
geen valsheid van de vaststellingen van de douaneambtenaren vast.
Zij verantwoorden bijgevolg hun beslissing om de verweerder vrij te spreken
niet naar recht.
Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.
Beveelt dat melding van dit arrest zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde arrest.
Laat de kosten ten laste van de Staat.
Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Luik, anders samengesteld.
9 mei 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:
de h. Dejemeppe – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal – Advocaat: mr. T'Kint.

Nr. 237
2° KAMER - 9 mei 2007

1º VERJARING — STRAFZAKEN — STRAFVORDERING — SCHORSING PROBATIEUITSTEL - HERROEPING WEGENS NIET-NALEVING VAN DE OPGELEGDE VOORWAARDEN
2º VERJARING — STRAFZAKEN — STRAFVORDERING — STUITING PROBATIEUITSTEL - HERROEPING WEGENS NIET-NALEVING VAN DE OPGELEGDE VOORWAARDEN
3º VEROORDELING MET UITSTEL EN OPSCHORTING VAN DE
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VEROORDELING — PROBATIEUITSTEL - HERROEPING WEGENS NIET-NALEVING VAN
DE OPGELEGDE VOORWAARDEN - VERJARING VAN DE VORDERING - STUITING OF SCHORSING VAN DE
VERJARING

4º VERJARING — STRAFZAKEN — STRAFVORDERING — SCHORSING GRONDEN - PROBATIEUITSTEL - HERROEPING WEGENS NIET-NALEVING VAN DE OPGELEGDE
VOORWAARDEN

5º VEROORDELING MET UITSTEL EN OPSCHORTING VAN DE
VEROORDELING — PROBATIEUITSTEL - HERROEPING WEGENS NIET-NALEVING VAN
DE OPGELEGDE VOORWAARDEN - VERJARING VAN DE VORDERING - SCHORSING - GRONDEN
1º, 2º en 3º De verjaringstermijn van de vordering tot herroeping van het probatieuitstel
wegens niet-naleving van de opgelegde voorwaarden kan gestuit of geschorst worden1.
(Art. 22, V.T.Sv.; Art. 14, §3, Probatiewet)
4º en 5º De schorsingsgrond van de verjaring die voortvloeit uit de instelling van de
strafvordering voor het vonnisgerecht is niet toepasselijk op de vordering tot herroeping
van het probatieuitstel die na 1 september 2003 bij de rechtbank aanhangig is gemaakt 2.
(Art. 14, §3, Probatiewet; Artt. 3 en 5.2, Wet 16 juli 2002 tot wijziging van verschillende
bepalingen
teneinde
inzonderheid
de
verjaringstermijnen
voor
de
nietcorrectionaliseerbare misdaden te verlengen)
(D.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.07.0272.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 26 januari 2007 gewezen
door het Hof van Beroep te Brussel, correctionele kamer.
Raadsheer Frédéric Close heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Over het ambtshalve middel dat de schending aanvoert van de artikelen 14, §3,
van de Wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie, 24 van de Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering en 3 van
de Wet van 16 juli 2002 tot wijziging van verschillende bepalingen teneinde inzonderheid de verjaringstermijnen voor de niet-correctionaliseerbare misdaden te
verlengen:
1. Krachtens artikel 14, §3, van de Wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie, verjaart de vordering tot herroeping van het
probatieuitstel wegens niet-naleving van de opgelegde voorwaarden een vol jaar
na de dag waarop zij bij het bevoegde gerecht is aangebracht.
1 Cass. 12 april 2005, AR. P.05.0249.N, nr. 220.
2 Art. 3, W. 16 juli 2002 tot wijziging van verschillende bepalingen teneinde inzonderheid de
verjaringstermijnen voor de niet-correctionaliseerbare misdaden te verlengen heeft vanaf 1 september
2003 de schorsingsgrond opgeheven van de verjaring die voortvloeit uit de instelling van de
strafvordering voor het vonnisgerecht, behalve voor de vervolging van misdrijven die vóór die datum
zijn gepleegd.
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2. Aangezien deze vordering ertoe strekt dat de rechtbank van eerste aanleg
van de verblijfplaats van de veroordeelde en, in hoger beroep, het hof van beroep, uitspraak doen over de straf binnen de grenzen die bij het tweede lid van
het voormelde artikel zijn bepaald, is het een strafvordering. Haar verjaring kan
bijgevolg worden gestuit en geschorst overeenkomstig de regels van de Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering.
3. Artikel 24, 1°, van die Voorafgaande Titel, zoals het was gesteld bij de Wet
van 11 december 1998, bepaalde dat de strafvordering geschorst is vanaf de dag
van de zitting waarop de strafvordering op de door de wet bepaalde wijze bij het
vonnisgerecht wordt ingeleid. Aangezien dit artikel de strafvordering zonder onderscheid bedoelde, was deze schorsingsgrond met name van toepassing op de
verjaring van de vordering tot herroeping van het probatieuitstel.
4. Artikel 3 van de Wet van 16 juli 2002 tot wijziging van verschillende bepalingen teneinde inzonderheid de verjaringstermijnen voor de niet-correctionaliseerbare misdaden te verlengen heeft evenwel de voormelde schorsingsgrond
vanaf 1 september 2003 afgeschaft, behalve voor de vervolging van de misdrijven die vóór deze datum zijn gepleegd.
5. Aangezien de vordering tot herroeping van het probatieuitstel, te dezen,
geen betrekking had op de vervolging van een misdrijf, was zij op de dag van het
bestreden arrest verjaard. Niettegenstaande een periode van schorsing van de
verjaringstermijn, voortvloeiende uit het verzet van de eiser tegen het bij verstek
gewezen vonnis van intrekking van 22 juni 2004 dat op 3 mei 2005 ontvankelijk
is verklaard, waren immers meer dan twee jaar verstreken sinds 7 juni 2004, de
dag waarop deze vordering bij de Correctionele Rechtbank te Brussel aanhangig
werd gemaakt.
De appelrechters veroordelen de eiser dus niet naar recht.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde arrest.
Laat de kosten ten laste van de Staat.
Zegt dat er geen grond is tot verwijzing.
9 mei 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:
de h. Close – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal.

Nr. 238
2° KAMER - 9 mei 2007

1º JEUGDBESCHERMING - JEUGDRECHTBANK - TERRITORIALE BEVOEGDHEID - TOESTAND
DIE EEN ELEMENT VAN VREEMDELINGENSCHAP BEVAT
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2º JEUGDBESCHERMING - JEUGDRECHTBANK - TERRITORIALE BEVOEGDHEID - HECHTENIS
VAN DE OUDER MET HET RECHT OP HOOFDHUISVESTING - GEVOLG
1º Artikel 44, Jeugdbeschermingswet heeft niet tot doel de territoriale bevoegdheid van de
Belgische rechter vast te stellen t.a.v. een toestand die een element van
vreemdelingenschap bevat; met deze bepaling heeft de wetgever de jeugdrechter die
zich het dichtst bij de minderjarige bevindt, bevoegd willen maken. (Art. 44,
Jeugdbeschermingswet)
2º Wanneer de moeder die over het recht op hoofdhuisvesting van het minderjarige kind
beschikt, door haar hechtenis omdat zij het gemeenschappelijk kind aan de
tenuitvoerlegging van de bijkomende huisvesting door de vader onttrokken heeft, niet
meer in staat is om die hoofdhuisvesting op zich te nemen, schendt de jeugdkamer van
het hof van beroep artikel 44, Jeugdbeschermingswet niet, door te oordelen dat de
woonplaats van de vader, op de dag van de aanhangigmaking van de zaak bij de
jeugdrechtbank, de enige gezinswoonplaats was die de bevoegdheid van een Belgisch
gerecht dat over beschermende maatregelen uitspraak doet, kan verantwoorden, en door
te beslissen dat de jeugdrechtbank van het gerechtelijk arrondissement waarin die
woonplaats gelegen is, bevoegd was. (Art. 44, Jeugdbeschermingswet)
(V. T. M.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.07.0457.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 5 maart 2007 onder het nummer 159 gewezen door de jeugdkamer van het Hof van Beroep te Bergen.
De eiseres voert acht middelen aan in een memorie waarvan een voor eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
Raadsheer Benoît Dejemeppe heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
(...)
Over het vierde en vijfde middel samen:
De eiseres verwijt het arrest dat het de artikelen 44 van de Wet van 8 april
1965 betreffende de jeugdbescherming en 18, 31 en 32 van het Decreet van 4
maart 1991 inzake hulpverlening aan de jeugd schendt, door te beslissen dat de
Jeugdrechtbank te Doornik territoriaal bevoegd was om van de zaak kennis te
nemen ofschoon de minderjarige R. M. in Spanje gedomicilieerd was en er verbleef.
In zoverre het vijfde middel de schending van de artikelen 18 en 31 van het
voormelde decreet aanvoert, zonder dat het daarbij aangeeft in hoeverre het arrest deze bepalingen schendt, is het bij gebrek aan nauwkeurigheid niet ontvankelijk.
Artikel 44 van de Wet van 8 april 1965 bepaalt dat de territoriale bevoegdheid
van de jeugdrechtbank wordt vastgesteld door de verblijfplaats van de ouders,
voogden of degenen die de minderjarige onder hun bewaring hebben. De wetgever heeft aldus de rechter die zich het dichtst bij de minderjarige bevindt, be-
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voegd willen maken.
Deze bepaling heeft niet tot doel de territoriale bevoegdheid van de Belgische
rechter vast te stellen ten aanzien van een toestand die een element van vreemdelingschap bevat.
In zoverre het vierde middel een bepaling inroept die geen verband houdt met
de aangevoerde grief, is het niet ontvankelijk.
Op 13 juli 2006 werd de eiseres, die in de gevangenis te Bergen is opgesloten,
door het openbaar ministerie gedagvaard, op grond van artikel 38 van het voormelde decreet van 4 maart 1991, om voor de Jeugdrechtbank te Doornik te verschijnen voor de uitspraak over beschermende maatregelen die ten aanzien van
het kind R. M. moeten worden genomen.
Uit het bestreden arrest blijkt dat:
- krachtens het arrest van het Hof van Beroep te Brussel van 24 juni 2003, de
eiseres over het recht op hoofdhuisvesting van het voormelde kind beschikt en de
verweerder over diens bijkomend huisvestingsrecht;
- de eiseres het kind, tegen de wil van de verweerder, heeft onttrokken aan de
tenuitvoerlegging van het bijkomend huisvestingsrecht en tot haar aanhouding in
de clandestiniteit heeft geleefd;
- de eiseres door haar hechtenis niet meer in staat is om de hoofdhuisvesting
van de minderjarige op zich te nemen.
Door te oordelen dat de woonplaats van de verweerder, gelegen in het gerechtelijk arrondissement Doornik, op de dag van de aanhangigmaking van de zaak
bij de jeugdrechtbank, de enige gezinswoonplaats was die de bevoegdheid van
een Belgisch gerecht dat over beschermende maatregelen uitspraak doet, kan
verantwoorden, beslissen de appelrechters, zonder artikel 44 van de Wet van 8
april 1965 te schenden, dat de Jeugdrechtbank te Doornik bevoegd was.
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 eiseres in de kosten.
9 mei 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:
de h. Dejemeppe – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal – Advocaat: mr. J. Machoel, Doornik.
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2° KAMER - 9 mei 2007

1º STRAF — ANDERE STRAFFEN - BIJZONDERE VERBEURDVERKLARING VERBEURDVERKLARING VAN DE RECHTSTREEKS UIT HET MISDRIJF VERKREGEN
VERMOGENSVOORDELEN - DEBAT OVER DE VERBEURDVERKLARING - TOELATING VAN DE
BURGERLIJKE PARTIJ TOT HET DEBAT - EERBIEDIGING VAN HET RECHT VAN VERDEDIGING VAN DE
BEKLAAGDE

2º RECHT VAN VERDEDIGING — STRAFZAKEN - BEKLAAGDE - DEBAT OVER DE
STRAF - BIJZONDERE VERBEURDVERKLARING - VERBEURDVERKLARING VAN DE RECHTSTREEKS UIT
HET MISDRIJF VERKREGEN VERMOGENSVOORDELEN - DEBAT OVER DE VERBEURDVERKLARING TOELATING VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ TOT HET DEBAT
3º VONNISSEN EN ARRESTEN — STRAFZAKEN — ALGEMEEN - DEBAT OVER
DE STRAF - BIJZONDERE VERBEURDVERKLARING - VERBEURDVERKLARING VAN DE RECHTSTREEKS
UIT HET MISDRIJF VERKREGEN VERMOGENSVOORDELEN - DEBAT OVER DE VERBEURDVERKLARING TOELATING VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ TOT HET DEBAT - EERBIEDIGING VAN HET RECHT VAN
VERDEDIGING VAN DE BEKLAAGDE

4º BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - VERBEURDVERKLARING VAN DE RECHTSTREEKS
UIT HET MISDRIJF VERKREGEN VERMOGENSVOORDELEN - DEBAT OVER DE VERBEURDVERKLARING TOELATING VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ TOT HET DEBAT - EERBIEDIGING VAN HET RECHT VAN
VERDEDIGING VAN DE BEKLAAGDE

5º STRAF — ANDERE STRAFFEN - BIJZONDERE VERBEURDVERKLARING VERBEURDVERKLARING VAN DE RECHTSTREEKS UIT HET MISDRIJF VERKREGEN
VERMOGENSVOORDELEN - DEBAT OVER DE BEPALING EN RAMING VAN DE ZAKEN DIE VOOR
VERBEURDVERKLARING IN AANMERKING KOMEN - TOELATING VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ TOT HET
DEBAT - WETTIGHEID
6º VONNISSEN EN ARRESTEN — STRAFZAKEN — ALGEMEEN - DEBAT OVER
DE STRAF - BIJZONDERE VERBEURDVERKLARING - VERBEURDVERKLARING VAN DE RECHTSTREEKS
UIT HET MISDRIJF VERKREGEN VERMOGENSVOORDELEN - DEBAT OVER DE BEPALING EN RAMING VAN
DE ZAKEN DIE VOOR VERBEURDVERKLARING IN AANMERKING KOMEN - TOELATING VAN DE
BURGERLIJKE PARTIJ TOT HET DEBAT - WETTIGHEID
7º BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - VERBEURDVERKLARING VAN DE RECHTSTREEKS
UIT HET MISDRIJF VERKREGEN VERMOGENSVOORDELEN - DEBAT OVER DE BEPALING EN RAMING VAN
DE ZAKEN DIE VOOR VERBEURDVERKLARING IN AANMERKING KOMEN - TOELATING VAN DE
BURGERLIJKE PARTIJ TOT HET DEBAT - WETTIGHEID
8º STRAF — ANDERE STRAFFEN - BIJZONDERE VERBEURDVERKLARING - RECHTSTREEKS
UIT HET MISDRIJF VERKREGEN VERMOGENSVOORDELEN - BEGRIP
9º CASSATIE — VERNIETIGING. OMVANG — STRAFZAKEN —
STRAFVORDERING — BEKLAAGDE EN VERDACHTE - STRAF - BIJZONDERE
VERBEURDVERKLARING - VERBEURDVERKLARING VAN DE RECHTSTREEKS UIT HET MISDRIJF
VERKREGEN VERMOGENSVOORDELEN - GEDEELTELIJKE VERNIETIGING VAN DE BESLISSING DIE DE
VERBEURDVERKLARING GELAST - VERNIETIGING ZONDER VERWIJZING
1º, 2º, 3º en 4º De eerbiediging van het recht van verdediging van de beklaagde kan niet tot
gevolg hebben dat de burgerlijke partij uit het debat wordt geweerd over de
verbeurdverklaring van de rechtstreeks uit het misdrijf verkregen vermogensvoordelen en
de goederen en waarden die in de plaats ervan zijn gesteld of het equivalent ervan
vormen, vermits de verbeurdverklaring, die overigens facultatief is, betrekking heeft op
voordelen, goederen of waarden die hem mogelijkerwijs kunnen toekomen en de raming
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ervan de mate bepaalt waarin de vorderingen tot teruggave en toewijzing kunnen worden
ingewilligd1. (Art. 43bis, derde lid, Sw.)
5º, 6º en 7º De rechter schendt artikel 43bis Sw. niet door een burgerlijke partij toe te laten
tot het debat over de bepaling en raming van de zaken die haar mogelijkerwijs, na
verbeurdverklaring, kunnen worden teruggegeven of toegewezen2.
8º De verrijking van de veroordeelde is niet noodzakelijk voor de maatregel van
verbeurdverklaring die toepasselijk is op de zaken die in artikel 42, 3°, Sw. zijn bedoeld;
deze kan worden toegepast, bij wijze van rechtstreeks uit het misdrijf verkregen
vermogensvoordelen, op alle goederen en waarden die de dader van het misdrijf door
het plegen ervan heeft verkregen, ongeacht het voordeel dat hij eruit heeft gehaald of de
bestemming die hij later aan die zaken heeft gegeven3.
9º Wanneer de bestreden beslissing, in strijd met artikel 42, 3°, Sw. de verbeurdverklaring
beveelt van een bedrag dat hoger ligt dan datgene waarop de telastlegging is gegrond
waarop een dergelijke straf is gesteld, vernietigt het Hof die beslissing zonder verwijzing
in zoverre deze de verbeurdverklaring van dit surplus beveelt.
(L. T. ETHIAS GEMEEN RECHT e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.06.1673.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, dat op 21 november 2006 op
verwijzing is gewezen door het Hof van Beroep te Brussel, correctionele kamer,
ingevolge een arrest van 9 februari 2005 van het Hof.
De eiser voert drie middelen aan in een memorie waarvan een voor eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
Op de terechtzitting van 25 april 2007 heeft de eiser een nota neergelegd in
antwoord op de memorie van antwoord van de verweersters.
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 die uitspraak
doet over de gevangenisstraf, de geldboete en de verbeurdverklaring van de
overtuigingsstukken:
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 die met toepassing van de artikelen 42, 3°, en 43bis, eerste en tweede lid, van het Strafwetboek
is gewezen:
Over het eerste middel:
Eerste onderdeel:
1 Zie concl. O.M. in Pas, 2007, nr. 239.
2 Ibid.
3 Cass. 27 sept. 2006, AR. P.06.0739.F, nr. 441 met concl. adv.-gen. VANDERMEERSCH.
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In zoverre het middel de schending aanvoert van de artikelen 6.1 van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden en 14.1 van het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke
rechten, kan het niet voor de eerste maal voor het Hof worden aangevoerd en is
het mitsdien niet ontvankelijk.
De eiser voert aan dat de appelrechters zijn recht van verdediging hebben miskend door de verweersters in de zaak toe te laten, in weerwil van zijn conclusie
waarin hij het hof van beroep verzoekt hen hieruit te weren. Volgens het middel
konden de burgerlijke partijen niet meer in het debat optreden omdat het arrest
van het Hof van Beroep te Luik van 7 mei 2004 "voor recht heeft gezegd dat de
verbeurdverklaarde bedragen [aan de verweersters] zullen worden toegewezen in
zoverre [hun vordering] wordt aangenomen" en dat die beslissing kracht van gewijsde heeft gekregen.
Naar luid van artikel 43bis, derde lid, van het Strafwetboek, zullen ingeval de
verbeurdverklaarde zaken aan de burgerlijke partij toebehoren, zij aan haar worden teruggegeven. De verbeurdverklaarde zaken zullen haar eveneens worden
toegewezen ingeval de rechter de verbeurdverklaring uitgesproken heeft omwille
van het feit dat zij goederen en waarden vormen die door de veroordeelde in de
plaats gesteld zijn van de zaken die toebehoren aan de burgerlijke partij of omdat
zij het equivalent vormen van zulke zaken in de zin van het tweede lid van dit artikel.
Bij arrest van 9 februari 2005 heeft het Hof het voormelde arrest van 7 mei
2004 vernietigd in zoverre het uitspraak deed over één van de telastleggingen en
over de straffen.
Het stond bijgevolg aan de rechters op verwijzing om zich met name uit te
spreken over de bijkomende straffen en bijgevolg over de verbeurdverklaring
van de vermogensvoordelen die rechtstreeks uit het misdrijf zijn gehaald, alsook
over de goederen en waarden die eventueel in de plaats ervan zijn gesteld of die
het equivalent ervan vormen.
De eerbiediging van het recht van verdediging van de eiser, beklaagde, kon
onmogelijk tot gevolg hebben de verweersters, burgerlijke partijen, uit het dienaangaande gehouden debat te weren, vermits de verbeurdverklaring, die overigens facultatief is, betrekking had op voordelen, goederen of waarden die hun
mogelijkerwijs konden toekomen en de raming ervan, die door de vernietiging
noodzakelijk is geworden, de mate bepaalt waarin de vorderingen tot teruggave
en toewijzing konden worden ingewilligd.
Het onderdeel kan bijgevolg niet worden aangenomen.
Tweede onderdeel:
De rechter schendt artikel 43bis van het Strafwetboek niet door een burgerlijke
partij toe te laten tot het debat over de bepaling en raming van de zaken die haar
mogelijkerwijs, na verbeurdverklaring, kunnen worden teruggegeven of toegewezen.
Het onderdeel dat eigenlijk het tegenovergestelde beweert, faalt naar recht.
(...)
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Over het derde middel:
Eerste onderdeel:
Het arrest beveelt de verbeurdverklaring, ten bedrage van 2.681.353,47 euro,
van de gelden die aan de bank Crédit suisse te Lausanne in bewaring zijn gegeven op de beide rekeningen die in de telastlegging B.44 zijn geïdentificeerd.
Welnu, het arrest stelt vast dat de verduistering die in de voormelde telastlegging is bedoeld, op een bedrag van 673.503,95 euro slaat.
De appelrechters schenden artikel 42, 3°, van het Strafwetboek door de verbeurdverklaring te bevelen van een bedrag dat hoger is dan het bedrag dat het
voorwerp uitmaakt van de telastlegging waaraan zij deze straf verbinden.
Het onderdeel is gegrond.
Tweede onderdeel:
Het feit van, voor de berekening van de bedragen die de burgerlijke partij bij
wijze van teruggave worden toegewezen, rekening te houden met het bedrag dat
door een medebeklaagde voor een bepaald boekjaar is gestort en dezelfde boeking te weigeren voor andere bedragen die met dat boekjaar geen verband houden, maakt geen tegenstrijdigheid uit tussen de redenen of tussen de redenen en
het dictum.
Het onderdeel mist feitelijke grondslag.
Derde en vierde onderdeel:
In tegenstelling tot wat de eiser aanvoert is de verrijking van de veroordeelde
niet noodzakelijk voor de maatregel van verbeurdverklaring die toepasselijk is
op de zaken die in artikel 42, 3°, van het Strafwetboek zijn bedoeld. Deze kan
worden toegepast, bij wijze van rechtstreeks uit het misdrijf verkregen vermogensvoordelen, op alle goederen en waarden die de dader van het misdrijf door
het plegen ervan heeft verkregen, ongeacht het voordeel dat hij eruit heeft gehaald of de bestemming die hij later aan die zaken heeft gegeven.
De onderdelen falen in zoverre naar recht.
Voor het overige vermeldt het arrest dat er grond is om de eiser te doen beseffen "dat hij zich niet als een absolute meester kon gedragen over gelden die toebehoorden aan de ziekenfondsen waarvan hij directeur-generaal was en dat, integendeel, dit hoge ambt hem ertoe verplichtte nauwgezet rekenschap te geven van
zijn beheer".
Deze reden raakt niet alleen de weigering om uitstel te verlenen maar ook, zoals het arrest preciseert, de beslissing om de verbeurdverklaring toe te passen en
de mate waarin zij wordt uitgesproken.
Het derde onderdeel kan in zoverre niet worden aangenomen.
Vijfde onderdeel:
In zoverre het middel het bestaan aanvoert van geïdentificeerde of identificeerbare in de plaats gestelde goederen, vereist het onderzoek daarvan het onderzoek
van feitelijke gegevens van de zaak, waarvoor het Hof niet bevoegd is.
Tegen de conclusie van de eiser waarin hij het bestaan van de voormelde goe-
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deren aanvoert, werpt het arrest (bladzijde 23) voor het overige op dat voor de
vaststelling van de bijzondere verbeurdverklaring die tegen de eiser moet worden
uitgesproken, "het hof [van beroep] de effectieve mogelijkheid in overweging
neemt, overeenkomstig de gegevens uit het dossier, om deze bedragen geheel of
gedeeltelijk, als dusdanig of na vervanging, terug te vinden in het vermogen van
de beklaagde of van een derde, wat niet het geval is met aandelen die de stichting
LARIMA in haar bezit zou hebben gehad, aangezien het onduidelijk is wie deze
momenteel in zijn bezit heeft".
De appelrechters omkleden aldus hun beslissing regelmatig met redenen.
Het onderdeel mist in zoverre feitelijke grondslag.
Zesde onderdeel:
Ongeacht het bedrag ervan, leidt de verbeurdverklaring die overeenkomstig de
artikelen 42, 3°, en 43bis, eerste en tweede lid, van het Strafwetboek is bevolen,
niet tot het ontnemen van alle rechten aan de veroordeelde en is het bijgevolg
geen straf van burgerlijke dood zoals de eiser beweert.
Het onderdeel faalt naar recht.
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.
C. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing die met toepassing van artikel 43bis, derde lid, van het Strafwetboek is gewezen:
De eiser voert geen ander middel aan dan deze waarop reeds werd geantwoord.
De hierna uit te spreken vernietiging, van de in het eerste onderdeel van het
derde middel bekritiseerde beslissing tot verbeurdverklaring, brengt de vernietiging mee van de beslissing waarbij de wederrechtelijk, voor de telastlegging
B.44, verbeurdverklaarde bedragen aan de verweersters worden teruggegeven,
aangezien deze tweede beslissing het gevolg is van de eerste.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het, van de bedragen die op de rekeningnummers 474650-41 en 474650-42-22 van C. L. bij de bank Crédit Suisse te
Lausanne zijn gestort, een bedrag verbeurd verklaart dat 673.503,95 euro overschrijdt.
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het de teruggave aan de verweersters
beveelt van een som gelijk aan het verschil tussen 2.681.353,47 euro en
673.503,95 euro.
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 eiser in vijf zesden van de kosten en laat de overige kosten ten
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laste van de Staat.
Zegt dat er geen grond is tot verwijzing.
9 mei 2007 – 2° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. de Codt, waarnemend voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. A. Masset, Verviers en Simont.

Nr. 240
2° KAMER - 9 mei 2007

1º GERECHTSKOSTEN — STRAFZAKEN — PROCEDURE VOOR DE
FEITENRECHTER - STRAFVORDERING - VERVOLGINGEN WEGENS VERSCHILLENDE MISDRIJVEN
- VEROORDELING WEGENS ÉÉN TELASTLEGGING EN VRIJSPRAAK VOOR DE ANDERE - VEROORDELING
IN DE KOSTEN - OPSPLITSING VAN DE KOSTEN - ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE
FEITENRECHTER

2º GERECHTSKOSTEN — STRAFZAKEN — PROCEDURE VOOR DE
FEITENRECHTER - STRAFVORDERING - VERVOLGINGEN WEGENS VERSCHILLENDE MISDRIJVEN
- VEROORDELING WEGENS ÉÉN TELASTLEGGING EN VRIJSPRAAK VOOR DE ANDERE - VEROORDELING
IN DE KOSTEN - ONDERZOEKSMAATREGEL BEVOLEN VOOR DE TELASTLEGGING WAARVOOR DE
BEKLAAGDE IS VRIJGESPROKEN - VEROORDELING VAN DE BEKLAAGDE IN DE BETALING VAN DE
KOSTEN VAN DEZE MAATREGEL - WETTIGHEID
1º Wanneer de feitenrechter een beklaagde wegens één telastlegging veroordeelt en hem
voor een andere vrijspreekt, beoordeelt hij op onaantastbare wijze in hoeverre de kosten
van de strafvordering werden veroorzaakt door het bewezen verklaarde misdrijf; de
artikelen 162 en 194 Sv. verplichten niet om die kosten op te splitsen1.
2º Als uit een rechterlijke beslissing of uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan
blijkt dat een onderzoeksmaatregel alleen bevolen werd voor het misdrijf waarvoor de
beklaagde is vrijgesproken, kan de rechter niet zonder de artikelen 162 en 194 Sv. te
schenden, de kosten van deze maatregel bij de beklaagde leggen.
(C.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.07.0091.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep dat gericht is tegen een arrest, op 19 december 2006 gewezen door het Hof van Beroep te Luik, correctionele kamer, is beperkt tot de beslissing die de eiser veroordeelt in de kosten van beide instanties, in totaal begroot op 6.499, 23 euro.
De eiser voert een middel aan in een memorie waarvan een voor eensluidend
verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
Raadsheer Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
1 Cass. 21 feb. 1989, AR 2742, nr. 346.
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Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Over het middel:
De eiser werd vervolgd wegens bedreigingen met bevel of voorwaarde en het
niet-verlenen van bijstand aan een persoon die in gevaar verkeert. Het arrest veroordeelt de eiser voor de eerste telastlegging en spreekt hem van de tweede vrij.
De eiser verwijt de appelrechters dat zij hem, niettegenstaande de voormelde
vrijspraak, veroordelen in alle kosten van het onderzoek. Volgens het middel
slaan die kosten alleen op de niet bewezen verklaarde telastlegging van het nietverlenen van bijstand aan een persoon die in gevaar verkeert.
De bodemrechter beoordeelt op onaantastbare wijze in hoeverre de kosten van
de strafvordering werden veroorzaakt door de bewezen verklaarde misdrijven.
De artikelen 162 en 194 van het Wetboek van Strafvordering verplichten niet om
die kosten op te splitsen.
Als evenwel uit een rechterlijke beslissing of uit de stukken waarop het Hof
vermag acht te slaan blijkt dat een dergelijke maatregel alleen bevolen werd voor
het misdrijf waarvoor de beklaagde is vrijgesproken, kan de rechter niet zonder
de voormelde wettelijke bepalingen te schenden, de kosten voor deze maatregel
bij de beklaagde leggen.
Uit de begroting van de kostenstaat van de onderzoeksrechtspleging en van het
beroepen vonnis blijkt dat die kosten deze van een lijkschouwing inhouden, bevolen ten gevolge van het overlijden van degene wiens naam in de tweede telastlegging is vermeld,. Deze onderzoeksmaatregel houdt geen verband met het
wanbedrijf van bedreigingen dat het enige is wat tegen de eiser bewezen is verklaard.
De veroordeling van deze laatste in de volledige kosten is bijgevolg niet naar
recht verantwoord.
Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het de eiser in de kosten van de beide
instanties veroordeelt, in totaal op 6.499, 23 euro berekend.
Beveelt dat melding van dit arrest zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest.
Laat de kosten ten laste van de Staat.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Bergen.
9 mei 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:
de h. de Codt – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-generaal –
Advocaat: mr. M. Nève, Luik.
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1° KAMER - 10 mei 2007

1º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — OORZAAK —
ALGEMEEN - WEGVERKEER - ONGEVAL - SAMENLOOP VAN FOUTEN - GEVOLG
2º WEGVERKEER — ALLERLEI - ONGEVAL - AANSPRAKELIJKHEID - OORZAAK SAMENLOOP VAN FOUTEN - GEVOLG
1º en 2º Uit de omstandigheid dat een bestuurder een fout heeft begaan die in oorzakelijk
verband staat met een ongeval, valt niet af te leiden dat tussen de fout van een andere
bestuurder en dat ongeval hoegenaamd geen oorzakelijk verband zou bestaan1. (Artt.
1382 en 1383, B.W.)
(T. e.a. T. K.B.C. VERZEKERINGEN nv e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.06.0468.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis, op 19 april 2006 door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Hoei gewezen in hoger beroep en op verwijzing ten
gevolge van het arrest van het Hof van 21 oktober 2004.
Raadsheer Albert Fettweis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eisers voeren een middel aan:
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 6.3 van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer.
1 Cass. 16 okt. 1986, A.R.. 1355, nr. 95. Het hierboven geresumeerde arrest, dat gewezen is na een
eerste cassatie, vernietigt voor de tweede maal op hetzelfde middel (en dus wegens dezelfde
tekortkoming als die welke in het eerste cassatieberoep met succes werd bekritiseerd). De regel, die
het Hof in zijn eerste (niet uitgegeven) arrest van 21 oktober 2004 heeft geformuleerd, staat niet meer
ter discussie: het Hof dient evenwel geregeld die regel in herinnering te brengen, wat op zijn minst
doet vermoeden dat het niet eenvoudig is om, in geval van samenlopende fouten van afzonderlijke
schadeveroorzakers, het oorzakelijk verband met één welbepaalde fout vast te stellen. Het feit dat de
bestreden beslissing aldus moet worden gelezen dat bij een ongeval waarin twee bestuurders
betrokken zijn en waarvan de ene de verkeerslichten in strijd met het Wegverkeersreglement is
voorbijgereden terwijl de andere de voorrang van eerstgenoemde niet eerbiedigt, de fout van de
bestuurder die de verkeerslichten is voorbijgereden niet in oorzakelijk verband staat met het ongeval
omdat die bestuurder voorrang had ter hoogte van de toegangsweg betekent te dezen impliciet dat het
ontbreken van een oorzakelijk verband tussen de door hem begane fout en het ongeval het gevolg is
van de fout die de andere bestuurder heeft begaan door geen voorrang te verlenen. Het feit echter dat
de tweede bestuurder geen voorrang heeft verleend aan de eerste betekent daarom nog niet dat de
fout die laatstgenoemde heeft begaan door de verkeerslichten in strijd met het Wegverkeersreglement
voorbij te rijden, ipso facto niet in oorzakelijk verband staat met de schade zoals die zich in concreto
heeft voorgedaan. Het staat aan de feitenrechter te preciseren in hoeverre de schade zoals die is
opgetreden zich ook op die wijze zou hebben voorgedaan zonder de samenlopende fout die hij niet in
aanmerking genomen heeft. A.H.
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Aangevochten beslissingen en redenen
Het bestreden vonnis beslist, zonder de eisers iets te verwijten, dat de heer M. een fout
heeft begaan. Het beslist aldus op de volgende gronden:
"Uit het onderzoek van het strafdossier (...) is gebleken dat mevrouw H. door een oranjegeel knipperlicht is gereden en dat de heer M. de Douaiboulevard is overgereden terwijl
de lichten voor hem op organjegeel, ja zelfs op rood stonden.
De aanwijzingen en verklaringen van de heer M. bevestigen immers de versie van mevrouw H. Enerzijds vermeldde hij in zijn exemplaar van de minnelijke vaststelling dat het
voertuig B de voorrang niet in acht genomen had (oranjegeel knipperlicht voor B en groen
licht voor A) Anderzijds verklaarde hij bij zijn verhoor door de politiediensten: 'Toen ik
bij het kruispunt met een kleine, aan mijn rechterkant gelegen weg naar het Istaplein aankwam, brandden de oranjegele knipperlichten'".
De rechtbank, die beslist dat mevrouw H. eveneens een fout heeft begaan, voegt hieraan toe dat "(laatstgenoemde fout) in oorzakelijk verband staat met het ongeval".
Daarentegen beslist de rechtbank, na te hebben vastgesteld dat "er een voorrangsbord B
15 stond tussen het trottoir dat de weg van de Douaiboulevard scheidde", dat
"De fout die de heer M. heeft begaan door de Douaiboulevard over te rijden, staat daarentegen niet in oorzakelijk verband met het ongeval, aangezien dit gebeurd is op het
kruispunt met de weg waar hij voorrang had.
Bijgevolg rust de volledige aansprakelijkheid voor het ongeval op mevrouw H.".
Grieven
De rechtbank beslist aldus dat de beide bestuurders een fout hebben begaan maar dat alleen de fout van mevrouw H. in oorzakelijk verband staat met de door het ongeval veroorzaakte schade.
De overweging dat "de fout die de heer M. heeft begaan door de Douaiboulevard over
te steken (...) niet in oorzakelijk verband staat met het ongeval, aangezien dit gebeurd is
op het kruispunt met de weg waar hij voorrang had", is voor twee interpretaties vatbaar.
Eerste onderdeel
(...)
Tweede onderdeel
De overweging dat de fout die de heer M. heeft begaan door de Douaiboulevard over te
steken (...) niet in oorzakelijk verband staat met het ongeval, aangezien dit gebeurd is op
het kruispunt met de weg waar hij voorrang had", kan eveneens aldus worden uitgelegd
dat de rechtbank beslist dat de fout die de heer M. heeft begaan door de verkeerslichten
voorbij te rijden niet in oorzakelijk verband staat met het ongeval, omdat de heer M. voorrang had ter hoogte van de weg, wat impliciet betekent dat het ontbreken van een oorzakelijk verband tussen de door hem begane fout en het ongeval het gevolg is van de fout die
mevrouw H. heeft begaan door hem geen voorrang te verlenen.
Uit de omstandigheid dat een bestuurder een fout in oorzakelijk verband met een verkeersongeval heeft begaan kan niet worden afgeleid dat er geen oorzakelijk verband zou
bestaan tussen de fout van een andere bestuurder en datzelfde ongeval.
Het bestreden vonnis schendt derhalve de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk
Wetboek, aangezien het zijn beslissing grondt op redenen die niet impliceren dat de schade zich ook zonder de fout die het aan de zijde van de heer M. bewezen verklaart, zou
hebben voorgedaan zoals hij zich heeft verwezenlijkt.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
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Het middel
Tweede onderdeel
Hoewel de rechter op onaantastbare wijze de feiten vaststelt waaruit hij het al
dan niet bestaan van een oorzakelijk verband tussen de fout en de schade afleidt,
gaat het Hof nochtans na of de rechter die beslissing wettig heeft kunnen afleiden
uit zijn vaststellingen.
Uit de omstandigheid dat een bestuurder een fout heeft begaan die in oorzakelijk verband staat met een ongeval valt niet af te leiden dat tussen de fout van een
andere bestuurder en dat ongeval geen oorzakelijk verband zou bestaan.
Na erop te hebben gewezen dat de bestuurder C.M. een fout had begaan door
de Douaiboulevard over te steken terwijl de verkeerslichten voor hem op oranjegeel, ja zelfs op rood stonden, hebben de appelrechters beslist dat die fout niet in
oorzakelijk verband met het ongeval stond op grond dat dit gebeurd is "op het
kruispunt met de weg waar hij voorrang had", wat erop neerkomt te zeggen dat
de fout van C.M. niet in oorzakelijk verband staat met het ongeval omdat de bestuurster C. H. hem geen voorrang heeft verleend.
Uit die enige reden die niet impliceert dat de door het ongeval veroorzaakte
schade zich ook zonder de fout van C.M. niettemin zou hebben voorgedaan zoals
hij zich heeft verwezenlijkt, hebben de appelrechters niet wettig kunnen afleiden
dat die fout niet in oorzakelijk verband stond met het ongeval.
Het onderdeel is gegrond.
Overige grieven
Er bestaat geen grond tot onderzoek van de overige onderdelen die niet tot ruimere cassatie kunnen leiden.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis, behalve in zoverre het beslist dat de bestuurster C. H. een fout heeft begaan in oorzakelijk verband met het ongeval.
Beveelt dat van het arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde vonnis.
Houdt de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de Rechtbank van Eerste Aanleg te Verviers, zitting houdende in hoger beroep.
10 mei 2007 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Fettweis – Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal –
Advocaat: mr. Draps.
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INKOMSTENBELASTINGEN — PERSONENBELASTING —
BEROEPSINKOMSTEN — WINSTEN - TOMBOLA - PRIJZEN - VOORDELEN VAN ALLERLEI
AARD – BEGRIP (ART. 25, 2°, W.I.B. 1992)
De eventuele prijzen die de ondernemer wint op het ogenblik van de trekking van de
tombolabiljetten die hij van zijn leverancier gekregen heeft, zijn het gevolg van het toeval
en niet de opbrengst van zijn werkzaamheden; ze zijn dus geen voordeel van alle aard
waarop hij kan worden belast, aangezien voor de vaststelling of hij een dergelijk voordeel
ontvangen heeft het tijdstip telt waarop hem die biljetten werden overhandigd1. (Art. 25,
2°, W.I.B. 1992)
(D. e.a. T. BELGISCHE STAAT, minister van Financiën)

ARREST (vertaling)

(A.R. F.06.0002.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 20 april 2005 gewezen door
het Hof van Beroep te Luik.
Afdelingsvoorzitter Claude Parmentier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eisers voeren twee middelen aan:
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 25, 2°, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, zoals het van toepassing was op het aanslagjaar 1998;
- artikel 36, eerste lid, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, zoals het
van toepassing was op het aanslagjaar 1998;
- artikel 149 van de Grondwet.
Aangevochten beslissingen
Het arrest bevestigt het dictum van het beroepen vonnis waarin de eerste rechter had
beslist dat de prijs die aan de eisers is toegekend (namelijk het gewonnen voertuig) wel
degelijk een voordeel in natura is dat zij in de uitoefening van hun beroepswerkzaamheid
hebben verkregen en dat de wetgever heeft willen belasten.
De eisers betwisten alle gronden van het bestreden arrest, die geacht worden hier volledig weergegeven te zijn, en met name de volgende gronden:
"[de eiser] is opticien en het is door zijn relaties met één van zijn leveranciers die een
tombola had ingericht dat hij een wagen won op de waarde waarvan hij werd belast als
bedrijfsinkomen. De administratie was immers van oordeel dat het verkregen voordeel
moest worden beschouwd als een voordeel in natura dat in de uitoefening van zijn beroepswerkzaamheid was verkregen krachtens artikel 25, 2°, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992;
[de eiser] betoogt in hoofdzaak dat er te dezen tussen hem en de leverancier tussentijds
een kanscontract, bestaande in een loterij, was tot stand gekomen waardoor de waarde van
het verkregen voordeel van belasting moest worden uitgesloten;
het wordt niet betwist dat [de eiser] een aantal biljetten van de leverancier heeft ontvangen afhankelijk van zijn aankopen bij laatstgenoemde en dat de tombola wel degelijk door
1 Zie Cass. 16 jan. 2003, AR F.01.0060.F, nr. 34.
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de leverancier werd ingericht;
het is bekend dat de verrichting gebeurd is in de uitoefening van het beroep van [de eiser];
de leverancier heeft het voertuig gekocht om de verkoop van de distributeurs van zijn
artikelen te stimuleren, daar het aantal verkregen biljetten in verhouding stond tot het omzetcijfer dat door de leverancier bij de distributeurs werd behaald;
de bovengenoemde wetsbepaling heeft betrekking op alle voordelen die uit hoofde of
ter gelegenheid van het uitoefenen van de beroepswerkzaamheid [van de eiser] zijn behaald (Gedrukte stukken over het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, nr. 25/7,
Kamer, Versl. Comm. Fin., Zitting 1979-80, St. 323/47, p. 22);
[de eiser] voert geen enkel doorslaggevend element aan op grond waarvan de betwiste
bepaling buiten toepassing kan worden gelaten;
de commentaar bij het Wetboek van de successierechten geldt niet voor het hier bedoelde geval, aangezien de aangevoerde passage betrekking heeft op de vaststelling van de
omvang van de nalatenschap op het ogenblik van het overlijden, zodat een gebeurtenis na
dat overlijden geen invloed heeft op de vaststelling van de belastbare grondslag die aan de
actiefzijde slechts bestaat uit de vermogensbestanddelen die op dat ogenblik in het vermogen van de overledene gevallen zijn;
de vergelijking met de regels van de toekenning van opties op aandelen gaat al evenmin
op, omdat dit geval niet gelijkt op het aan het hof [van beroep] voorgelegde geval;
het hof [van beroep] kan zich op dat punt alleen maar aansluiten bij het standpunt van
de eerste rechter;
(...)
de toegekende prijs bestaat, wat [de eiser] ook moge beweren, wel degelijk in een voordeel in natura dat hij in de uitoefening van zijn beroepswerkzaamheid verkregen heeft en
dat de wetgever heeft willen belasten".
Grieven
Eerste onderdeel
Artikel 25, 2°, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 bepaalt dat winst
onder meer de voordelen van alle aard omvat die de ondernemer behaalt uit hoofde of ter
gelegenheid van het uitoefenen van zijn beroepswerkzaamheid.
Artikel 36, eerste lid, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 preciseert
dat anders dan in geld verkregen voordelen van alle aard gelden voor de werkelijke waarde bij de verkrijger.
Te dezen hebben de eisers twee opeenvolgende voordelen gekregen: vooreerst tombolabiljetten waardoor zij aan een loterijtrekking konden deelnemen; vervolgens een prijs bij
de trekking, namelijk een voertuig.
Van die twee voordelen kon alleen belasting worden geheven van het voordeel in natura dat verkregen werd "uit hoofde of ter gelegenheid van het uitoefenen van zijn beroepswerkzaamheid".
Het hof [van beroep] stelt vast dat "de leverancier het voertuig heeft gekocht om de verkoop van de distributeurs van zijn artikelen te stimuleren en dat het aantal verkregen biljetten in verhouding stond tot het omzetcijfer dat door de leverancier bij de distributeurs
werd behaald".
Aldus staat het verband tussen de toekenning van de tombolabiljetten en de uitoefening
van de beroepswerkzaamheid klaar en duidelijk vast.
Het door de eisers verkregen voordeel in de zin van artikel 25, 2°, van het Wetboek van
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de Inkomstenbelastingen 1992 bestaat dus in de waarde van de tombolabiljetten. Overeenkomstig artikel 36 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 hadden zij kunnen
worden belast op de werkelijke waarde van de door hen gratis gekregen tombolabiljetten.
Pas nadat tussentijds een kanscontract, bestaande in een loterij, tot stand gekomen was,
werd het winnend lot hen toegekend.
Kenmerkend voor deze nieuwe contractuele verhouding is het bestaan van een onzekere gebeurtenis. Deze gebeurtenis verbreekt het oorzakelijk verband tussen de beroepswerkzaamheid van de [eisers] en het gewonnen voertuig.
Het winnen van dat voertuig is geen voordeel van alle aard in de zin van artikel 25, 2°,
van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992.
Het voertuig is pas door de trekking in het vermogen van de eisers gevallen.
In zoverre het arrest instemt met de belasting op de waarde van het voertuig dat op het
ogenblik van de trekking gewonnen werd, schendt het de artikelen 25, 2° en 36 van het
Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992.
Tweede onderdeel
(...)

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
Eerste onderdeel
Het arrest stelt vast dat de eisers van een leverancier biljetten hebben gekregen
van een door hem ingerichte tombola, dat het aantal biljetten afhankelijk was van
hun aankopen bij die leverancier en dat de eisers, die in het bezit waren van het
winnend biljet, een auto hebben gekregen.
Het oordeelt dat het door de eisers verkregen voordeel in natura bestaat in de
door hen ontvangen prijs.
Artikel 25, 2°, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 bepaalt dat
winst onder meer de voordelen van alle aard omvat die de ondernemer behaalt
uit hoofde of ter gelegenheid van het uitoefenen van zijn beroepswerkzaamheid.
Om uit te maken of de ondernemer een belastbaar voordeel van alle aard ontvangt, dient de rechter het tijdstip waarop de biljetten werden toegekend in aanmerking te nemen. De eventuele winsten die de ondernemer behaalt op het ogenblik van de trekking van de biljetten zijn het gevolg van het toeval en niet de opbrengst van zijn werkzaamheid.
Het arrest beslist derhalve niet wettig dat de waarde van het door de eisers gewonnen voertuig een voordeel van alle aard is waarop zij kunnen worden belast.
Het onderdeel is gegrond.
Overige grieven
Er bestaat geen grond tot onderzoek van de overige onderdelen van het eerste
middel noch van het tweede middel die niet tot ruimere cassatie kunnen leiden.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre dit het hoger beroep ontvan-
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kelijk verklaart.
Beveelt dat van het arrest melding wordt gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Bergen.
10 mei 2007 – 1° kamer – Voorzitter en verslaggever: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal – Advocaten: mrs.
Ch. Vandevyver, Verviers en T'Kint.

Nr. 243
3° KAMER - 14 mei 2007

1º RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE) - EENZIJDIGE RECHTSHANDELING
2º VERBINTENIS - EENZIJDIGE RECHTSHANDELING - ALGEMEEN RECHTSBEGINSEL
3º VERBINTENIS - EENZIJDIGE RECHTSHANDELING - VERBINDENDE KRACHT - MISKENNING BEGRIP
1º en 2º Er bestaat geen algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk eenzijdige wilsuiting
verbintenissen doet ontstaan.
3º De rechter miskent de verbindende kracht van een eenzijdige rechtshandeling niet
wanneer hij hieraan het gevolg verleent dat die handeling, volgens zijn uitlegging ervan,
wettig heeft1. (Artt. 1101, 1108 en 1134, B.W.)
(ETHIAS, vereniging van onderlinge verzekeringen T. GEMEENSCHAPPELIJK MOTORWAARBORGFONDS e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.05.0553.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 11 maart 2005 in hoger beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Luik.
De zaak is bij beschikking van de eerste voorzitter van 16 april 2007 verwezen
naar de derde kamer.
Raadsheer Philippe Gosseries heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert volgend middel aan:
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikelen 1101, 1108, 1134, 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek;
- algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk eenzijdige wilsuiting verbintenissen kan
1 Zie Cass. 11 dec. 1989, A.R. 8694, nr. 233, met concl. O.M. in Bull. en Pas., 1990, I, nr. 233; Cass.
27 mei 2002, A.R. C.99.0051.N, nr. 318.
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doen ontstaan.
Aangevochten beslissing
Het bestreden vonnis wijst, met bevestiging van het beroepen vonnis, een geneesheerdeskundige aan en gelast hem onder meer [de eerste verweerster] te onderzoeken en a) de
evolutie van haar letsels en stoornissen ten gevolge van het litigieuze ongeval te beschrijven en b) de graad en tijdvakken van tijdelijke invaliditeit of ongeschiktheid, de genezings- of consolidatiedatum alsook de graad van blijvende invaliditeit of ongeschiktheid
te bepalen, houdt de kosten aan en verwijst de zaak naar de rol.
Het bestreden vonnis beveelt het deskundigenonderzoek, na te hebben vastgesteld:
"De [eerste verweerder] heeft niet deelgenomen aan [het] [in der minne tussen de eiseres en de eerste verweerster overeengekomen] deskundigenonderzoek [verricht door de
dokters M. en W.]. Hij heeft daarentegen wel kennisgenomen van het verslag van de dokters M. en W. waarvan hij de bevindingen - in eerste instantie - aanvaard heeft: de [eerste
verweerder] schrijft in een brief van 4 juli 2000 aan [de eiseres] immers: 'Wij aanvaarden
de bevindingen van het in der minne verrichte deskundigenonderzoek'", en op de volgende gronden:
"3.1. Draagwijdte van de brief van 4 juli 2000 van de [eerste verweerder] aan [de eiseres]
b) Situatie van de [eerste verweerder]
De [eerste verweerder] is geen partij bij het in der minne overeengekomen medisch
deskundigenonderzoek; hij heeft de overeenkomst niet ondertekend. Hij is overeenkomstig artikel 1165 van het Burgerlijk Wetboek niet gebonden door het beding van onherroepelijkheid, dat geen rechten of verplichtingen doet ontstaan in hoofde van een derde, die
hiermee geen uitstaans heeft. Het minnelijk uitgevoerd deskundigenonderzoek is verricht
ter uitvoering van een overeenkomst [...];
De [eerste verweerder] is daarenboven niet betrokken bij de onderzoeksverrichtingen;
Met zijn voormelde brief van 4 juli 2000 heeft hij zich enkel achteraf akkoord verklaard
met de bevindingen van de deskundigen;
Dit akkoord, dat geldig is zolang niets wijzigt, houdt geen verzaking in van het recht
om de bevindingen van de deskundigen op een later tijdstip te betwisten indien zich een
nieuw feit voordoet;
Het akkoord is immers gegeven met betrekking tot een bewijselement voor de schade.
De [eerste verweerder] erkent de geldigheid van het deskundigenverslag op de datum dat
hij dit verslag ontvangt; hij is niet gebonden door de inhoud van dit verslag indien de werkelijkheid waarop het deskundigenverslag steunt, evolueert. Wanneer zich een nieuw feit
voordoet, zoals de verbetering van de toestand van de getroffene, is de werkelijkheid van
de te ramen schade gewijzigd en kan [de eerste verweerder] terugkomen op het akkoord
dat hij had gegeven vóór het nieuwe feit zich voordeed;
De eerste rechter heeft terecht een gerechtsdeskundige aangewezen. Het door de eerste
rechter bevolen deskundigenonderzoek moet dus worden bevestigd".
Grieven
De appelrechters stellen vast dat de eerste verweerder de eiseres bij brief van 4 juli
2000 heeft laten weten dat hij de bevindingen van het tussen de eiseres en [de eerste verweerster] in der minne overeengekomen medisch deskundigenonderzoek aanvaardde.
Dergelijke aanvaarding maakt een eenzijdige wilsuiting van de eerste verweerder uit,
die hem ten aanzien van de eiseres en van de tweede, derde en vierde verweerders bindt
overeenkomstig de artikelen 1101, 1108 en 1134 van het Burgerlijk Wetboek en overeenkomstig het algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk eenzijdige wilsuiting verbintenissen
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doet ontstaan.
De feitenrechter beoordeelt weliswaar in feite het bestaan en de draagwijdte van een
wilsuiting, op voorwaarde evenwel dat hij de bewijskracht van de akten waaruit die wilsuiting blijkt, niet miskent.
De eerste verweerder heeft zijn akkoord van 4 juli 2000 geenszins onderworpen aan de
voorwaarde dat er niets meer mocht wijzigen en dat het gegeven akkoord zou worden herroepen indien zich nieuwe feiten zouden voordoen.
Nu zij beslissen dat het akkoord van de eerste verweerder "geldig is zolang niets wijzigt", dat de eerste verweerder, die verklaard had de bevindingen van het in der minne
verrichte medisch deskundigenonderzoek te aanvaarden, "niet gebonden is door de inhoud
van dit verslag indien de werkelijkheid waarop het deskundigenverslag steunt, evolueert"
en dat de eerste verweerder bijgevolg mag terugkomen op het akkoord dat hij had gegeven vóór dat nieuwe feit zich voordeed, onderwerpen de appelrechters het akkoord van de
eerste verweerder aan een ontbindende voorwaarde die hij niet heeft gesteld en weigeren
zij aan dit akkoord de gevolgen te verlenen die het tussen de partijen naar recht heeft
(schending van de artikelen 1101, 1108 en 1134 van het Burgerlijk Wetboek en miskenning van het algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk eenzijdige wilsuiting verbintenissen doet ontstaan).
De appelrechters miskennen met die beslissing daarenboven de bewijskracht van de
brief van 4 juli 2000 van de eerste verweerder - waarin deze verklaart: "Wij aanvaarden
de bevindingen van het in der minne verrichte medisch deskundigenonderzoek" - door te
oordelen dat die akte een vermelding bevat die er niet in voorkomt, inzonderheid dat het
akkoord slechts geldig was zolang niets wijzigde, en geven aan die brief aldus een draagwijdte die onverenigbaar is met de bewoordingen ervan (schending van de artikelen 1319,
1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Er bestaat geen algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk eenzijdige wilsuiting
verbintenissen doet ontstaan.
In zoverre het miskenning van dit vermeende beginsel aanvoert, is het middel
niet ontvankelijk.
Voor het overige, na te hebben vastgesteld dat de eerste verweerder "niet deelgenomen heeft aan [het] deskundigenonderzoek" dat de eiseres en de verweerster
sub 2 overeengekomen waren en dat hij het in die overeenkomst bepaalde "beding van onherroepelijkheid" niet had aanvaard, vermeldt het bestreden vonnis
dat die verweerder "kennisgenomen heeft van het verslag van de dokters M. en
W. waarvan hij de bevindingen - in eerste instantie - aanvaard heeft: [hij] schrijft
in een brief van 4 juli 2000 aan [de eiseres] immers: 'Wij aanvaarden de bevindingen van het in der minne verrichte deskundigen-onderzoek'" en oordeelt het
dat "dit akkoord, dat geldig is zolang niets wijzigt, geen verzaking inhoudt van
het recht om de bevindingen van de deskundigen op een later tijdstip te betwisten
indien zich een nieuw feit voordoet; [dat] het akkoord immers is gegeven met betrekking tot een bewijselement van de schade; [dat] de [eerste verweerder] de
geldigheid van het deskundigenverslag erkent op de datum dat hij dit verslag
ontvangt; [dat] hij niet gebonden is door de inhoud van dit verslag indien de werkelijkheid waarop het deskundigenverslag steunt, evolueert, [en dat] wanneer
zich een nieuw feit voordoet, zoals de verbetering van de toestand van de getroffene, de werkelijkheid van de te ramen schade gewijzigd is en [de eerste ver-
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weerder] kan terugkomen op het akkoord dat hij vóór het plaatsgrijpen van dat
nieuwe feit had gegeven".
Waar het bestreden vonnis oordeelt dat het akkoord van de eerste verweerder
"geldig is zolang niets wijzigt", geeft het aan zijn brief van 4 juli 2000 geen uitlegging die onverenigbaar is met de bewoordingen ervan en miskent het bijgevolg niet de bewijskracht van de akte waarin deze besloten is.
Daarenboven onderwerpt het bestreden arrest dit akkoord geenszins aan een
ontbindende voorwaarde waarin het niet voorziet, maar verleent het daarentegen
de gevolgen die het, volgens zijn uitlegging ervan, wettig heeft.
Het middel kan in zoverre niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.
14 mei 2007 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Storck, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:
de h. Gosseries – Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, procureur-generaal – Advocaten: mrs. Simont en Gérard.

Nr. 244
3° KAMER - 14 mei 2007

1º ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING VAN TAFEL EN BED —
ECHTSCHEIDINGSPROCEDURE — ECHTSCHEIDING DOOR
ONDERLINGE TOESTEMMING - KINDEREN - VOORAFGAANDE OVEREENKOMST BIJDRAGE - HERZIENING - VOORWAARDEN
2º LEVENSONDERHOUD - ECHTSCHEIDING DOOR ONDERLINGE TOESTEMMING - KINDEREN VOORAFGAANDE OVEREENKOMST - BIJDRAGE - HERZIENING - VOORWAARDEN
1º en 2º De verhoging van het inkomen van de ouder die in hoofdzaak voor de huisvesting
instaat, kan een nieuwe omstandigheid vormen in de zin van artikel 1288, tweede lid,
Ger. W., en derhalve een vermindering van de bijdrage van de andere ouder
verantwoorden1. (Art. 1288, tweede lid, Ger.W.)
(P. T. D.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.06.0156.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis, dat op 21 september 2005 in
hoger beroep is gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Bergen.
1 Zie J.L. RENCHON, "La loi du 20 mai 1997 réparatrice de la réforme des procédures en divorce", J.T.,
1997, p. 764, nrs. 96 en 97.
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De eerste voorzitter heeft de zaak bij beschikking van 6 maart 2007 verwezen
naar de derde kamer.
Raadsheer Sylviane Velu heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert volgend middel aan:
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 1288, eerste lid, 3°, en tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, zoals zij hierin zijn ingevoegd bij artikel 27 van de wet van 30 juni 1994 en, wat het tweede lid betreft,
zoals gewijzigd bij artikel 11 van de wet van 20 mei 1997;
- artikelen 203, 302, 304 en 1134, eerste en tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissing
Het bestreden vonnis doet uitspraak over de rechtsvordering van de verweerder tot vermindering van zijn bijdrage in de kosten van levensonderhoud en opvoeding van zijn twee
kinderen, L., geboren op 8 mei 1992, en V., geboren op 6 september 1995, en over de tegenvordering van de eiseres tot verhoging van die bijdrage, verwerpt die laatste vordering
en verklaart de rechtsvordering van de verweerder gedeeltelijk gegrond en
"Zegt dat het bedrag van de bijdrage die (de verweerder) moet betalen voor het levensonderhoud en de opvoeding van zijn kinderen, voor de twee kinderen bepaald wordt op
300 euro per maand vanaf 1 juni 2003;
Zegt dat de bijdrage voor de twee kinderen verhoogd zal worden tot 400 euro per
maand vanaf 1 september 2003;
Zegt dat de bijdrage voor de twee kinderen verhoogd zal worden tot 500 euro per
maand vanaf 1 mei 2004;
Gelet op de hoedanigheid van de partijen, zegt dat het geheel van de kosten van beide
instanties door elke partij gedragen zal worden ten belope van de helft".
op grond
"Dat (de eiseres) sinds de echtscheiding werk gevonden heeft, zodat haar inkomen veel
hoger is dan toen de overeenkomsten van echtscheiding door onderlinge toestemming
werden opgemaakt.
Dat het inkomen (van de verweerder) daarentegen niet is gewijzigd sinds de echtscheiding door onderlinge overeenstemming.
Dat zijn lasten zijn verhoogd, maar die verhoging opgevangen werd door de deelname
van zijn levensgezellin in de gemeenschappelijke lasten.
Dat de behoeften van de kinderen, tot 1 september 2003, datum waarop L. haar secundaire studies heeft aangevat, niet merkelijk groter waren geworden.
Dat er bij het bepalen van het bedrag van de bijdrage niet alleen rekening moet worden
gehouden met de behoeften van de kinderen, maar ook met de bijdragecapaciteit van de
ouders.
Dat het evenwicht tussen de ouders is gewijzigd door de verhoging van het inkomen
van (de eiseres).
Dat, in die omstandigheden, bepaald moet worden dat de bijdrage tussen 1 juni 2003 en
31 augustus 2003 verminderd zal worden tot 150 euro per maand en per kind, dit is 300
euro voor de twee kinderen.
Dat L. in september 2003 haar secundaire studies heeft aangevat.
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Dat de partijen in hun overeenkomsten van echtscheiding door onderlinge overeenstemming bepaald hadden dat het bedrag van de indexatie met 20 pct. verhoogd zou worden op
het tijdstip dat de kinderen hun secundair onderwijs zouden aanvatten.
Dat de partijen niet preciseren hoeveel de indexatie destijds bedroeg.
Dat het niettemin redelijk is te veronderstellen dat de kosten van L. verhoogd zijn ten
belope aan 100 euro per maand.
Dat, in die omstandigheden, geoordeeld moet worden dat de bijdrage tussen 1 september 2003 en 1 mei 2004 vastgesteld moet worden op 400 euro per maand voor de twee
kinderen.
Dat [de verweerder] zijn dochters sinds 8 mei 2004 niet meer bij hem thuis ontvangt,
om redenen waarvan de rechtbank in het kader van dit geschil geen kennis dient te nemen.
Dat het feit dat die subsidiaire huisvesting niet wordt uitgeoefend, een weerslag heeft
op de financiële deelname [van de verweerder], die niet meer in natura bijdraagt tot het levensonderhoud en de opvoeding van zijn kinderen.
Dat de deelname in natura [van de verweerder] bepaald kan worden op 100 euro per
maand.
Dat zijn bijdrage, vanaf 1 mei 2004, bijgevolg 500 euro per maand voor de twee kinderen zal bedragen".
Grieven
De ouders dienen naar evenredigheid van hun middelen te zorgen voor de huisvesting,
het levensonderhoud, het toezicht, de opvoeding en de opleiding van hun kinderen (artikel
203 van het Burgerlijk Wetboek).
Ter uitvoering van die verplichting dienen zij, in geval van echtscheiding door onderlinge toestemming, hun overeenkomst omtrent, met name (artikel 1288, eerste lid, 3°, van
het Gerechtelijk Wetboek) de bijdrage van elk van beide echtgenoten in het levensonderhoud, de opvoeding en de passende opleiding van hun kinderen, bij geschrift vast te leggen, onverminderd de rechten hen door hoofdstuk V van titel V van boek I van het Burgerlijk Wetboek toegekend ("Verplichtingen die uit het huwelijk of de afstamming ontstaan").
Uit die bepalingen blijkt dat de echtscheidingsovereenkomst betreffende de bijdrage
van elke echtgenoot in het levensonderhoud en de opvoeding van hun kinderen, alleen in
de bij de wetgever uitdrukkelijk bepaalde gevallen kan worden gewijzigd.
Artikel 304 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt wat dat betreft dat de ontbinding van
het huwelijk door een echtscheiding aan de kinderen geen enkel voordeel ontneemt dat
hun door de wetten of door de huwelijksvoorwaarden van hun ouders was verzekerd.
Eerste onderdeel
Artikel 1288, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, zoals gewijzigd bij artikel 11
van de wet van 20 mei 1997, bepaalt dat de bijdrage bedoeld in 3° van het voorgaande lid
(de bijdrage van elk van beide echtgenoten in het levensonderhoud en de opvoeding van
de kinderen) na de echtscheiding door de bevoegde rechter kan worden herzien "wanneer
nieuwe omstandigheden buiten de wil van de partijen hun toestand of die van de kinderen
ingrijpend wijzigen".
In dit geval zijn de omstandigheden op grond waarvan het bestreden vonnis de vermindering van de bijdrage van de verweerder verantwoordt en de verhoging ervan weigert,
geen nieuwe omstandigheden buiten de wil van de verweerder en zijn deze in geen geval
omstandigheden die zijn toestand of die van de kinderen ingrijpend hebben gewijzigd. Het
bestreden vonnis stelt dat overigens niet vast.
Dat het inkomen van de verweerder sedert de echtscheiding niet gewijzigd is, is uiter-
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aard geen nieuwe omstandigheid die zijn toestand gewijzigd heeft. De verhoging van zijn
lasten is geen omstandigheid buiten zijn wil, in zoverre het vonnis vaststelt dat de verweerder sinds vijf jaar met een levensgezellin samenleeft die zelf twee kinderen heeft.
De verhoging van het inkomen van de eiseres verantwoordt de vermindering van de bijdrage van de verweerder niet.
Die verhoging moet, ingevolge de verplichting zelf van de ouders om voor het levensonderhoud van hun kinderen te zorgen "naar evenredigheid van hun middelen" (artikel
203 van het Burgerlijk Wetboek), de kinderen en hen alleen ten goede komen en heeft in
geen geval een weerslag op de middelen van de verweerder.
Dat die omstandigheid "het evenwicht tussen de ouders" gewijzigd heeft, is niet terzake
dienend, aangezien alleen een ingrijpende wijziging van de mogelijkheid van de verweerder om tot het levensonderhoud van zijn kinderen bij te dragen, krachtens artikel 1288,
tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek een vermindering van het bedrag van zijn bijdrage verantwoordt.
De beslissing die, om de hiervoor vermelde redenen, de vordering van de verweerder
tot vermindering van zijn bijdrage toewijst en de tegenvordering van de eiseres tot verhoging van die bijdrage verwerpt, is derhalve niet naar recht verantwoord (schending van de
artikelen 1288, eerste lid, 3°, en tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, en 203, 302 en
304 van het Burgerlijk Wetboek).
Tweede onderdeel
Artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat alle overeenkomsten die wettig
zijn aangegaan, degenen die deze hebben aangegaan, tot wet strekken (eerste lid) en niet
herroepen kunnen worden dan met hun wederzijdse toestemming of op de gronden door
de wet erkend (tweede lid).
Bijgevolg verbindt de echtscheidingsovereenkomst die de echtgenoten aangaan met betrekking tot hun bijdrage tot het levensonderhoud en de opvoeding van de kinderen, de
ouders wederzijds en kan zij alleen worden herzien binnen de grenzen van de voorwaarden die limitatief zijn opgesomd bij artikel 1288, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, d.w.z. indien is aangetoond dat één van de ouders in de onmogelijkheid verkeert het
bedrag van de bij overeenkomst bepaalde bijdrage nog te betalen wegens nieuwe omstandigheden buiten zijn wil, die zijn financiële toestand ingrijpend wijzigen.
Het bestreden arrest, dat de overeenkomsten betreffende de bijdrage van de verweerder
in de kosten van levensonderhoud en opvoeding van zijn kinderen wijzigt, op grond van
voorwaarden die niet bepaald zijn in voornoemd artikel 1288, tweede lid, schendt derhalve ook artikel 1134, eerste en tweede lid van het Burgerlijk Wetboek, meer bepaald het
tweede lid, en daarenboven artikel 1288, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek.
Derde onderdeel
Het bestreden vonnis herinnert eraan dat de tussen de partijen gesloten echtscheidingsovereenkomsten voorzien hebben in een verhoging van 20 pct. van het bedrag van verweerders (geïndexeerde) bijdrage van 10.000 frank per maand en per kind bij de overgang
van een [school]cyclus naar een andere.
Het bestreden vonnis stelt vast dat L. in september 2003 het secundair onderwijs heeft
aangevat.
Het bestreden vonnis, dat beslist dat vanaf 1 september 2003 de bijdrage van de verweerder slechts 400 euro per maand (of 16.000 frank) voor de twee kinderen zou bedragen, in plaats van de 550 euro (10.000 + 12.000 frank) die door de echtscheidingsovereenkomsten zijn bepaald, en in die mate de tegenvordering van de eiseres tot verhoging van
verweerders bijdrage verwerpt, miskent bijgevolg de verbindende kracht van die overeenkomsten (schending van artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek).
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III. BESLISSING VAN HET HOF
Eerste en tweede onderdeel samen
Krachtens artikel 1288, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, kan de bijdrage van elk van beide echtgenoten in het levensonderhoud en de opvoeding
van de kinderen na echtscheiding door onderlinge toestemming door de rechter
herzien worden wanneer nieuwe omstandigheden buiten de wil van de partijen
hun toestand of die van de kinderen ingrijpend wijzigen.
Die bepaling heeft niet alleen betrekking op het geval waarin één van de ouders, wegens nieuwe omstandigheden buiten zijn wil, in de onmogelijkheid verkeert om nog verder het bedrag te betalen van de bijdrage die hij krachtens de
overeenkomst voorafgaand aan de echtscheiding moet betalen.
De verhoging van het inkomen van de ouder die in hoofdzaak voor de huisvesting instaat, kan een vermindering van de bijdrage van de andere ouder verantwoorden.
Het onderdeel, in zoverre daarin het tegendeel betoogd wordt, faalt naar recht.
Om de bijdrage van de verweerder te verminderen, oordeelt het bestreden vonnis, na de evolutie van de toestand van de partijen en van hun kinderen sinds de
opstelling van de voorafgaande overeenkomst te hebben beschreven, voor het
overige dat "het evenwicht tussen de ouders is gewijzigd door de verhoging van
het inkomen van [de eiseres]".
Het onderdeel, in zoverre het uitgaat van de onderstelling dat het bestreden
vonnis zijn beslissing ook op de verhoging van de lasten van de verweerder
grondt, mist feitelijke grondslag.
Derde onderdeel
Het bestreden vonnis beslist dat de wijziging van de toestand van de partijen,
krachtens voormeld artikel 1288, tweede lid, de vermindering, vanaf 1 juni 2003,
van de in de overeenkomst voorafgaand aan de echtscheiding bepaalde bijdrage
van de verweerder van 10.000 frank per maand en per kind tot 150 euro verantwoordt en stelt vervolgens vast dat, gelet op het feit dat het kind L. op 1 september 2003 haar secundaire studies aanvatte, die geïndexeerde bijdrage krachtens
de overeenkomst op dat tijdstip met 20 pct. verhoogd zou worden en stelt die bijdrage voor de twee kinderen vast op 400 euro per maand tussen 1 september
2003 en 1 mei 2004.
Aldus miskent het bestreden vonnis de verbindende kracht van die overeenkomst niet.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.
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14 mei 2007 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Storck, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:
mevr. Velu – Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, procureur-generaal – Advocaat: mr. De Bruyn.

Nr. 245
3° KAMER - 14 mei 2007

RECHTBANKEN — BURGERLIJKE ZAKEN — ALGEMEEN - NIET GEVORDERDE
ZAKEN - VERBOD OM UITSPRAAK TE DOEN - BEGRIP - VADER - GESCHEIDEN MOEDER KINDERBIJSLAG
De rechter die, rekening houdend met de wanverhouding tussen de respectieve
bestaansmiddelen van de partijen, de van de vader gescheiden moeder veroordeelt om
aan laatstgenoemde slechts één vijfde van de kinderbijslag terug te betalen, doet
uitspraak over niet gevorderde zaken wanneer uit de stukken waarop het Hof vermag
acht te slaan, blijkt dat, enerzijds, de moeder gevorderd had om voor recht te doen
zeggen dat de kinderbijslag, ingeval hij aan haar zou worden uitgekeerd, gelijk onder de
ouders zou worden verdeeld en, anderzijds, dat de vader tot de ongegrondheid van de
vorderingen van de moeder geconcludeerd had1. (Art. 1138, 2°, Ger.W.)
(T. T. W.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.06.0588.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, dat op 1 februari 2006 is gewezen door het Hof van Beroep te Luik.
De eerste voorzitter heeft de zaak bij beschikking van 4 april 2007 verwezen
naar de derde kamer.
Raadsheer Sylviane Velu heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser stelt volgend cassatiemiddel voor:
Geschonden wettelijke bepalingen
- algemeen rechtsbeginsel, beschikkingsbeginsel genaamd, dat bij artikel 1138, inzonderheid 2°, van het Gerechtelijk Wetboek, toegepast wordt;
- artikel 1138, inzonderheid 2°, van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissing
Het arrest verklaart het hoger beroep ontvankelijk en, na het akkoord van de partijen
over de voorwaarden voor de huisvesting van de gemeenschappelijke kinderen te hebben
bevestigd en voor recht te hebben gezegd dat dezen bij hun moeder gedomicilieerd zouden worden en dat geen van beide partijen aan de andere partij enige bijdrage verschuldigd is in de kosten van onderhoud en opvoeding van de gemeenschappelijke kinderen,
1 Zie Cass. 21 sept. 2000, A.R. C.97.0021.N, nr. 486.
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die door elke ouder tijdens zijn huisvestingsperiode gedragen zullen worden:
veroordeelt het de verweerster om de eiser een vijfde van zijn kinderbijslag terug te betalen;
verwerpt het de overige punten van de vordering van de partijen;
compenseert het de appelkosten, gelet op de hoedanigheid van de partijen.
Het arrest is gegrond op alle redenen die thans als volledig hernomen worden beschouwd, en inzonderheid op de volgende redenen:
"Domiciliëring en bijdrage:
Dat de redenen die (de verweerster) tot staving van haar vordering aanvoert, naast die
welke gevoelsmatig zijn, (verhoogde kinderbijslag, opvoedingspremie) het best aan de behoeften van de kinderen beantwoorden terwijl het voorbehoud van (de eiser) thans niet
objectief gestaafd is;
Dat (de verweerster) in dit geval geen enkele bijdrage (van de eiser) vordert;
Dat, gezien de wanverhouding tussen de respectieve bestaansmiddelen van de partijen,
wat niet betwist wordt, de kinderbijslagen in de hierna in het dictum gepreciseerde verhouding gesplitst moeten worden".
Grieven
In haar appelconclusie vorderde de verweerster in hoofdorde dat de kinderen bij haar
gedomicilieerd zouden worden, waardoor zij met name een verhoudingsgewijs hogere
kinderbijslag dan de eiser zou genieten en voor langere tijd een opvoedingspremie voor
het "derde"-kind zou ontvangen. De verweerster voegde hieraan toe "dat het weliswaar
om aanzienlijke voordelen gaat waardoor zij geen bijdrage in het levensonderhoud van de
gemeenschappelijke kinderen hoeft te vorderen, terwijl zij er nog steeds mee instemt om
de helft van de kinderbijslag voor de twee gemeenschappelijke kinderen (aan de eiser) terug te storten".
Subsidiair vorderde de verweerster, ingeval het hof van beroep haar vordering tot domiciliëring zou afwijzen, van de eiser om haar in dat geval het volledige bedrag van de kinderbijslag te storten en hem in de betaling van een uitkering tot levensonderhoud te veroordelen.
In het dictum van diezelfde appelconclusie vorderde de verweerster in hoofdorde dat de
kinderen bij haar gedomicilieerd zouden worden en dat, in dat geval, voor recht zou worden gezegd dat de kinderbijslag voor de twee kinderen gelijk onder de ouders zou worden
verdeeld.
De verweerster verzocht slechts subsidiair, en ingeval het hof van beroep de domiciliëring van de kinderen niet wou wijzigen, dat haar het volledige bedrag van de kinderbijslag
toegekend zou worden en dat de eiser vanaf september 2004 tot betaling van een provisionele uitkering tot levensonderhoud van 100 euro per maand en per kind veroordeeld zou
worden.
Uit de hiervoor samengevatte conclusie volgt dat de verweerster erkend heeft dat, zo
het hof van beroep haar het recht gaf de kinderen bij haar te domiciliëren, zij aanvaardde
om de helft van de kinderbijslag aan de eiser te storten.
In zijn appelconclusie vorderde de eiser de bevestiging van het akkoord dat de partijen
over de voorwaarden voor de alternerende huisvesting van de kinderen bereikt hadden en
de verwerping van de andere vorderingen van de verweerster.
Uit de hierboven vermelde redenen volgt dat het arrest, na het akkoord van de partijen
over de huisvesting van de kinderen te hebben bevestigd, beslist dat de kinderen bij hun
moeder gedomicilieerd zouden worden en dat geen van de partijen aan de andere partij
enige bijdrage in de kosten van levensonderhoud en opvoeding van de gemeenschappelij-
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ke kinderen verschuldigd zou zijn, maar veroordeelt het de verweerster om aan de eiser
slechts een vijfde van de ontvangen kinderbijslagen terug te storten.
Het arrest werpt bijgevolg een geschil op waarvan de partijen het bestaan in hun conclusies uitgesloten hadden en miskent aldus het algemeen rechtsbeginsel, beschikkingsbeginsel genoemd, en artikel 1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek.

III. BESLISSING VAN HET HOF
In het kader van de procedure tot bepaling, na scheiding van de partijen, van
de voorwaarden voor de huisvesting en de bijdrage in het levensonderhoud en de
opvoeding van de twee kinderen die uit hun buitenhuwelijkse verbintenis zijn
voortgekomen, waarbij tussen die partijen een akkoord werd bereikt over de
voorwaarden van die huisvesting, heeft de verweerster voor de appelrechters in
hoofdorde gevraagd dat die kinderen bij haar gedomicilieerd zouden worden en
dat voor recht zou worden gezegd dat de kinderbijslag voor die kinderen gelijk
onder de ouders zou worden verdeeld, met dien verstande dat zij geen andere uitkering tot levensonderhoud van de eiser zou vorderen. Zij vorderde slechts subsidiair, ingeval de kinderen niet bij haar gedomicilieerd zouden worden, om haar
het volledige bedrag van de kinderbijslag toe te kennen en de eiser in de betaling
van een uitkering tot levensonderhoud te veroordelen.
Zelf heeft de eiser geconcludeerd tot de ongegrondheid van de vorderingen
van de verweerster.
Het arrest bevestigt het voormelde akkoord van de partijen en zegt voor recht
dat de gemeenschappelijke kinderen bij de verweerster gedomicilieerd worden
en dat geen van beide partijen aan de andere partij een bijdrage in de kosten van
onderhoud en opvoeding van die kinderen verschuldigd is, waarna het arrest,
"gezien de wanverhouding tussen de respectieve bestaansmiddelen van de partijen", de verweerster veroordeelt om aan de eiser slechts een vijfde van de kinderbijslag terug te betalen.
Aldus doet het arrest uitspraak over niet gevorderde zaken en schendt het artikel 1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek.
Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het de verweerster veroordeelt om
aan de eiser een vijfde van de kinderbijslag terug te betalen en over de kosten
uitspraak doet.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Bergen.
14 mei 2007 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Storck, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:
mevr. Velu – Grotendeels gelijkluidende conclusie2 van de h. Leclercq, procureur-gene2 Het O.M. concludeerde dat er alleen grond bestond tot vernietiging van het bestreden arrest, in
zoverre het de verweerster veroordeelde om aan de eiser een vijfde van de kinderbijslag terug te
betalen.
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raal – Advocaat: mr. Verbist.

Nr. 246
3° KAMER - 14 mei 2007

PARITAIR COMITE - RESSORT - CRITERIUM - ACTIVITEIT VAN DE ONDERNEMING
Het ressort van een paritair comité wordt in beginsel bepaald door de hoofdactiviteit van de
betrokken onderneming, tenzij het oprichtingsbesluit een ander criterium heeft bepaald,
zoals de gewone of normale activiteit van de onderneming1. (Art. 35, C.A.O.-Wet)
(L. T. R.S.Z.)

ARREST (vertaling)

(A.R. S.06.0043.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, dat op 14 december 2005 is gewezen door het Arbeidshof te Luik, afdeling Neufchâteau.
Raadsheer Philippe Gosseries heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert volgend middel aan:
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de Grondwet;
- artikel 1 van het koninklijk besluit van 4 oktober 1974 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van het Paritair Comité voor het hotelbedrijf
en tot vaststelling van het aantal leden ervan;
- artikel 35 van de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités.
Aangevochten beslissing
Op de conclusie waarin de eiser, in essentie, aanvoerde dat zijn activiteit erin bestaat in
een voormalige school van het dorp van Clerheid tegen betaling stages voor culturele en
artistieke animatie voor kinderen te organiseren; dat hij hiervoor personeel tewerkstelt,
hoofdzakelijk met overeenkomsten van bepaalde duur met een korte looptijd, naar gelang
van de te organiseren activiteiten, de gekozen thema's van de kampen, de periode waarin
die kampen plaatsvinden en het aantal ingeschreven kinderen; dat er tijdens het schooljaar
aldus achtereenvolgens bosklassen, circuskampen, themakampen en woonwagenkampen
georganiseerd worden; dat hij over een uitgebreide infrastructuur beschikt die voornamelijk door en voor de kinderen is ontworpen, bestaande uit een heuse circustent, een houten
dorp dat door de kinderen is gebouwd en waarin zij kunnen verblijven, woonwagens en
een boerderij met verschillende dieren; dat die infrastructuur voortdurend moet worden
onderhouden om het veilige gebruik ervan door de kinderen tijdens de animaties te verzekeren; dat een groot aantal vrijwilligers aan de organisatie van de kampen meewerken; dat
1 Cass. 22 dec. 2003, AR S.03.0060.F, nr. 666.
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de eiser en de echtgenote overigens de eersten zijn om in deze onderneming te werken;
dat de activiteit die in de onderneming van de eiser daadwerkelijk wordt uitgeoefend, uit
culturele en artistieke animatie bestaat; dat alle activiteiten die geen verband houden met
de animatie als dusdanig rechtstreeks voortvloeien uit de socioculturele en educatieve
hoofdactiviteit, en daarvan het gevolg zijn,
beslist het arrest, met bevestiging van het vonnis van de eerste rechter, dat de onderneming van de eiser onder het Paritair Comité voor het hotelbedrijf valt.
Het arrest grondt die beslissing op de volgende redenen:
(1) "Krachtens het koninklijk besluit van 4 oktober 1974, vallen onder het Paritair Comité voor het hotelbedrijf nr. 302 'alle gelegenheden waar tegen betaling reizigers, toeristen, kostgangers of betalende gasten worden ontvangen en, in het algemeen, alle gelegenheden waar tegen betaling dranken worden besteld, maaltijden worden opgediend of logies wordt verschaft';
Te dezen werden (eisers) personeelsleden, wier aanwezigheid werd ontdekt tijdens het
onderzoek dat aan de bestreden beslissing is voorafgegaan, tewerkgesteld als kokkin,
werkster en klusjesman, en hadden zij geen opvoedende functie, waarbij de omstandigheid dat deze personeelsleden met de kinderen in contact kwamen, niet van doorslaggevend belang is;
Slechts vijf personen hebben een overeenkomst van onbepaalde duur gesloten en allen
vielen onder de activiteiten waarvoor het paritair comité van het hotelbedrijf bevoegd is:
M. G. (sinds 1 juni 1992: met name keuken, onderhoud), S. S. (van 5 oktober 1999 tot 28
februari 2001: met name onderhoud, schoonmaak en strijk), A.G. (van 5 oktober 2000 tot
26 april 2002: met name onderhoud van de tuinen, de borders), D. J. (van 25 april 1999
tot 28 december 2001: met name vaatwas, tafeldienst, confituren en gebakjes), L.B. (van
26 januari 1999 tot 5 augustus 2001: met name onderhoud van het westerndorp, van de
tuin en van de woonwagens, dierverzorging);
De werknemers D.J. en L.B. hebben daarenboven prestaties verricht in het kader van
een overeenkomst van bepaalde duur alvorens ze tewerkgesteld werden met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur;
(2) De socioculturele activiteit is niet permanent, zoals uit de analyse van de arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur blijkt, aangezien deze voor beperkte periodes en ad
hoc zijn gesloten; zo heeft M.A. circuslessen gegeven van 6 tot 23 mei, van 3 tot 6 juni en
van 22 tot 28 juli 2003;
Kortom, de personen die voor de kinderanimatie instonden waren, op een paar zeldzame uitzonderingen na, vrijwilligers, in tegenstelling tot zij die voor de keuken en het onderhoud instonden en krachtens een arbeidsovereenkomst werden tewerkgesteld".
Grieven
Eerste onderdeel
Krachtens artikel 35 van de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, bepaalt het koninklijk besluit dat een paritair comité opricht, wie onder de bevoegdheid van het paritair comité valt. Bij ontstentenis
hiervan moet rekening worden gehouden met de hoofdactiviteit van de onderneming.
Het in de aanhef van het middel bedoelde koninklijk besluit van 4 oktober 1974 bepaalt: "Er wordt een paritair comité opgericht, genaamd 'Paritair Comité voor het hotelbedrijf', dat bevoegd is voor de werknemers in het algemeen en hun werkgevers, te weten
voor de hotels, restaurants en cafés. Hieronder vallen: motels, logementen, pensions, homes (met uitzondering van die welke onder het Paritair Comité voor de opvoedings- en
huisvestingsinrichtingen ressorteren), rusthuizen, slaapwagens, restauratiewagens, buffetwagens, snackbardienst van de treinen, traiteurs, messes, kantines, privé-kringen, bars,
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snackbars, zelfbediening, automaten, buffetten, toonbanken, banketsalons die niet bij een
kleinbanketbakkerij behoren; alle gelegenheden waar tegen betaling reizigers, toeristen,
kostgangers of betalende gasten worden ontvangen en, in het algemeen, alle gelegenheden
waar tegen betaling dranken worden besteld, maaltijden worden opgediend of logies
wordt verschaft".
Dit koninklijk besluit bepaalt geen bijzondere voorwaarde van ressort, zodat de hoofdactiviteit van de onderneming bepaalt of deze al dan niet onder de bevoegdheid van het
paritair comité van het hotelbedrijf valt.
Dit koninklijk besluit bepaalt niet dat het van toepassing is op de werknemers die taken
verrichten die onder het hotelbedrijf vallen wanneer de hoofdactiviteit van de betrokken
onderneming niet tot de bevoegdheid van het paritair comité van het hotelbedrijf behoort.
Het arrest, dat niet ontkent dat eisers activiteit, zoals deze in de voormelde passages van
zijn conclusie is omschreven, een sociocultureel doel heeft en dat, met de in de aanhef van
het middel sub (2) overgenomen redenen, erkent dat er werknemers met een overeenkomst van bepaalde duur tewerkgesteld werden in het kader van de hoofdactiviteit van eisers onderneming, kan niet wettig beslissen dat zijn onderneming onder het paritair comité van het hotelbedrijf viel, op grond dat de socioculturele activiteit niet permanent was,
dat de daarmee belaste werknemers slechts voor beperkte tijdvakken waren aangeworven
en dat de kinderanimatie in hoofdzaak door vrijwilligers werd verzorgd (schending van
alle in het middel bedoelde bepalingen, met uitzondering van artikel 149 van de Grondwet).
Tweede onderdeel
In hoger beroep voerde de eiser in zijn aanvullende conclusie en in zijn syntheseconclusie vóór het arrest van 8 december 2004 het volgende aan: hij heeft zijn beroepsactiviteit
als natuurlijke persoon op 8 januari 2004 volledig stopgezet en zijn activiteit is voortgezet
door de vereniging zonder winstoogmerk Ecole de Clerheid; "[die vereniging] valt thans
onder het paritair comité 329 en is bij de Rijksdienst voor sociale zekerheid ingeschreven
onder het nummer 362, met name 'socioculturele sector'; het kan niet worden betwist dat
(eisers) onderneming en de vereniging zonder winstoogmerk Ecole de Clerheid dezelfde
activiteit uitoefenen en hetzelfde doel hebben (...); hoewel de structuur wel degelijk is gewijzigd, is de activiteit beslist dezelfde gebleven; vanuit het oogpunt van het coherentiebeginsel lijkt het bijgevolg niet aannemelijk om (eisers) onderneming in het paritair comité voor het hotelbedrijf onder te brengen, wanneer de vereniging zonder winstoogmerk
Ecole de Clerheid zelf deel uitmaakt van de socioculturele sector; wat dat betreft is het
koninklijk besluit tot vaststelling van het toepassingsgebied van het paritair comité 329
discriminerend in het licht van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in zoverre dit het
behoren tot het paritair comité van een welbepaalde rechtsvorm doet afhangen; die voorwaarde moet bijgevolg met toepassing van artikel 159 van de Grondwet worden verworpen; in zoverre er geen categorie bestaat voor (eisers) onderneming, moet deze in ieder
geval in het aanvullend paritair comité ondergebracht worden; het zou ongetwijfeld discriminerend zijn om ze elders in onder te brengen, aangezien dit enkel zou steunen op de
structuur van de onderneming en op de keus die de (eiser) bij de oprichting van zijn onderneming gemaakt heeft om zijn activiteit als privé-persoon uit te oefenen".
Het arrest laat dit middel onbeantwoord en is bijgevolg niet regelmatig met redenen
omkleed (schending van artikel 149 van de Grondwet).
Derde onderdeel
In zijn tweede repliek op het advies van het openbaar ministerie voerde de eiser het volgende aan: "een uitgebreid onderzoek (...) van het personeel dat bij arbeidsovereenkomst
is aangeworven, toont in ieder geval aan dat het meeste aantal werkuren aan het culturele
en opvoedende werk wordt gewijd; indien men een 'representatieve' periode van een jaar
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onderzoekt, een tijdvak waarin regelmatig kampen en klassen zijn georganiseerd, zonder
rekening te houden met het bestaan van de overeenkomsten ter activering van werkloosheidsuitkeringen, die van nature geen verband houden met de uitoefening van de hoofdactiviteit, stelt men vast dat het aantal arbeidsuren besteed aan opvoedend en cultureel werk
hoger is dan het aantal uren besteed aan bijkomende activiteiten die onder het paritair comité van het hotelbedrijf zouden kunnen vallen; voor 2003 (jaar waarin geen enkele overeenkomst ter activering van werkloosheidsuitkeringen liep), kan men vaststellen dat enkel
M.G. met een overeenkomst van onbepaalde duur werd tewerkgesteld, op basis van 38
uren [per] week, en dat laatstgenoemde in hoofdzaak belast was met de bereiding van de
maaltijden en het onderhoud van de keuken; buiten de periodes van 'kampen' en 'bosklassen', die de activiteit van de onderneming vormen, kan worden vastgesteld dat M.G. systematisch in het werkloosheidsboekje vermeld wordt voor de maanden januari, februari,
maart en april 2003; enkel de periode van activiteit, buiten de werkloosheidsperiode, d.i.
mei tot september 2003, mag bijgevolg in aanmerking worden genomen; over de tewerkstellingsperiode, met name van 6 mei 2003 tot 29 augustus 2003, kan, wanneer enkel rekening wordt gehouden met het 'bezoldigde' personeel dat bij arbeidsovereenkomst tewerkgesteld wordt, M.G. meegerekend, vastgesteld worden dat ongeveer 1.525 uren (met
als basis 22 arbeidsuren per maand) gewijd worden aan de culturele en artistieke animatie,
tegenover 825 uren van de keuken en het onderhoud; de educatieve en culturele animatie
stelt beslist het grootst aantal mensen tewerk, waaronder ook een groot aantal vrijwilligers, naast het personeel dat specifiek voor de animatie was aangeworven, en de (eiser) en
zijn echtgenote, die al hun tijd aan de onderneming wijden; (...) er moet bijgevolg ook rekening worden gehouden met de prestaties van al die personen en met de prestaties waarvoor facturen zijn opgemaakt, om de hoofdactiviteit van de onderneming en dus ook het
paritair comité waaronder de onderneming valt te bepalen", en legde hij een tabel voor
waarin de naam, het soort overeenkomst, de tewerkstellingsperiode en het aantal uren
waarvoor die personen waren aangeworven en hun functie vermeld werd.
Het arrest antwoordt niet op dit middel van eisers conclusie en is bijgevolg niet regelmatig met redenen omkleed (schending van artikel 149 van de Grondwet).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste onderdeel
Het ressort van een paritair comité wordt, in regel, bepaald door de hoofdactiviteit van de betrokken onderneming, tenzij het oprichtingsbesluit een ander criterium bepaalt.
Het koninklijk besluit van 4 oktober 1974 tot oprichting en tot vaststelling van
de benaming en van de bevoegdheid van het Paritair Comité voor het hotelbedrijf en tot vaststelling van het aantal leden ervan, voorziet geen criterium voor
het bepalen van het ressort van dat paritair comité.
Het arrest, dat oordeelt dat "de socioculturele activiteit" die volgens de eiser de
hoofdactiviteit van zijn onderneming is, "niet permanent is, zoals uit de analyse
van de arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur blijkt, aangezien deze voor beperkte periodes zijn gesloten" en dat "de personen die voor de kinderanimatie instonden, op een paar zeldzame uitzonderingen na, vrijwilligers waren, in tegenstelling tot zij die voor de keuken en het onderhoud instonden en met een arbeidsovereenkomst werden tewerkgesteld", verantwoordt zijn beslissing dat de
bedoelde onderneming onder het paritair comité voor het hotelbedrijf valt, niet
naar recht.
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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 gedeeltelijk vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
over.
Verwijst de zaak naar het Arbeidshof te Brussel.
14 mei 2007 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Storck, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:
de h. Gosseries – Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, procureur-generaal – Advocaten: mrs. Kirkpatrick en De Bruyn.

Nr. 247
3° KAMER - 14 mei 2007

CASSATIEBEROEP — BURGERLIJKE ZAKEN — TERMIJNEN VAN
CASSATIEBEROEP EN BETEKENING — DUUR, BEGIN EN EINDE - BEGIN GEZINSBIJSLAG - KINDERBIJSLAG - WERKNEMERS - RECHTERLIJKE BESLISSING - EERSTE
KENNISGEVING - VERVULLING - TWEEDE KENNISGEVING - VERVULLING - EISERES - WETTIGE
OVERTUIGING

Het cassatieberoep dat meer dan drie maanden na het verrichten, door de griffier, van een
eerste regelmatige kennisgeving van de beslissing overeenkomstig artikel 792, tweede
en derde lid, Ger. W., ingesteld wordt tegen een arrest inzake kinderbijslag voor
werknemers, is niet laattijdig en is derhalve ontvankelijk, wanneer de griffier een tweede
kennisgeving gericht had aan de eiseres, die niet op de hoogte was van de eerste
kennisgeving, waarnaar in de tweede kennisgeving helemaal niet verwezen werd, en de
tweede kennisgeving de eiseres in haar wettige overtuiging had kunnen sterken dat
alleen die kennisgeving haar termijn om cassatieberoep in te stellen kon doen ingaan en
het cassatieberoep minder dan drie maanden na het verrichten van de tweede
kennisgeving is ingesteld1. (Artt. 52, 53, 53bis, 1°, 54, 580, 1° en 2°, 704, Ger.W.; Artt.
792, tweede en derde lid, 1073,1e lid,1078,1079,1e lid, Ger.W.)
(A. T. ATTENTIA ALLOCATIONS FAMILIALES vzw)

ARREST (vertaling)

(A.R. S.06.0070.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, dat op 19 april 2006 is gewezen
door het Arbeidshof te Brussel.
Raadsheer Christine Matray heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
1 Zie andersl. concl. O.M. in Pas., 2007, nr. 247.
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II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert volgend middel aan:
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 10 en 11 van de Grondwet;
- artikel 14.1 van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten,
ondertekend te New York op 19 december 1966 en goedgekeurd bij de wet van 15 mei
1981;
- artikel 6 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;
- het algemeen beginsel van het recht van verdediging;
- de artikelen 2, 32 ,33, 35, 36, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 52, 54, 57, 580, 2°, 860, 704,
eerste lid, 792, tweede en derde lid, 1050 en 1051 van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissing
Het arrest verklaart het hoger beroep niet-ontvankelijk wegens laattijdigheid, op grond
"Dat het [arbeids]hof te dezen erop wijst
Dat het bestreden vonnis bij gerechtsbrief van 22 april 2005 ter kennis is gebracht
krachtens artikel 792, tweede en derde lid, van het Gerechtelijk Wetboek;
Dat het verzoekschrift van hoger beroep op 6 juni 2005 op de griffie van het arbeidshof
is neergelegd;
Dat artikel 1051 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt: 'De termijn om hoger beroep
aan te tekenen is één maand, te rekenen vanaf de betekening van het vonnis of de kennisgeving ervan overeenkomstig artikel 792, tweede en derde lid. Deze termijn loopt eveneens vanaf de dag van die betekening ten aanzien van de partij die het vonnis heeft doen
betekenen. Heeft een van de partijen aan wie of op wier verzoek het vonnis is betekend,
geen woon- of verblijfplaats of geen gekozen woonplaats in België, dan wordt de termijn
van hoger beroep verlengd overeenkomstig artikel 55. Hetzelfde geldt wanneer één van de
partijen aan wie het vonnis ter kennis is gebracht overeenkomstig artikel 792, tweede en
derde lid, in België geen woon- of verblijfplaats of geen gekozen woonplaats heeft';
Dat artikel 860 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat de termijnen om een rechtsmiddel aan te wenden voorgeschreven zijn op straffe van verval, dat ambtshalve uitgesproken wordt door de rechter. De kennisgeving van de rechterlijke beslissing geschiedt
op de datum van de toezending ervan en niet op de datum van de aanbieding of ontvangst
(Cass., 9 december 1996, J.T.T., 1997, 440, noot);
Dat het hoger beroep, dat neergelegd is op 6 juni 2005, laattijdig en dus niet ontvankelijk is".
Grieven
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.
Deze termijn loopt eveneens vanaf de dag van die betekening ten aanzien van de partij
die het vonnis heeft doen betekenen.
Heeft een van de partijen aan wie of op wier verzoek het vonnis is betekend, geen
woon- of verblijfplaats of geen gekozen woonplaats in België, dan wordt de termijn van
hoger beroep verlengd overeenkomstig artikel 55.
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Hetzelfde geldt wanneer één van de partijen aan wie het vonnis ter kennis is gebracht
overeenkomstig artikel 792, tweede en derde lid, in België "geen woon- of verblijfplaats
of geen gekozen woonplaats heeft".
Artikel 32, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt wat onder kennisgeving moet
worden verstaan: "de toezending van een akte van rechtspleging in origineel of in afschrift; zij geschiedt langs de postdiensten of per elektronische post aan het gerechtelijk
elektronisch adres of, in de gevallen die de wet bepaalt, per fax of in de vormen die de wet
voorschrijft".
De beginselen van het recht van verdediging en [van] het correct onderzoek van de
zaak, vastgelegd in artikel 6 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens
en de fundamentele vrijheden, geven de rechtzoekende het recht op voldoende tijd en
middelen om een rechtsmiddel met volle kennis van zaken aan te wenden, een recht waarop het grondwettelijk beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie van toepassing is.
In geval van kennisgeving is dit recht slechts gewaarborgd indien de rechtzoekende
over dezelfde termijn beschikt als die waarover hij had beschikt indien de beslissing hem
bij gerechtsdeurwaarder was betekend.
Indien, bij het berekenen van de termijnen van beroep, die kennisgeving verondersteld
wordt te zijn verricht op de datum van toezending van de gerechtsbrief en niet op de datum waarop de gerechtsbrief aan de persoon, op zijn woon- of verblijfplaats, is aangeboden, zoals in geval van betekening bij deurwaardersexploot, dan volgt hieruit dat de termijnen in geval van kennisgeving reeds ingaan op een tijdstip waarop de bestemmeling
nog geen weet heeft van de inhoud van de gerechtsbrief, zodat hij zich in een situatie bevindt waarin hij gediscrimineerd wordt ten aanzien van die waarin hij zich had bevonden
indien de betekening de termijn had doen ingaan, aangezien de termijn in dat geval slechts
begint te lopen vanaf de aanbieding van het exploot van betekening aan de persoon, op
zijn woon- of verblijfplaats. In deze uitlegging zouden de artikelen 1051 en 792 van het
Gerechtelijk Wetboek de artikelen 10 en 11 van de Grondwet schenden.
Het arrest oordeelt dat het hoger beroep van 6 juni 2005 laattijdig is ingesteld en dat het
recht van de eiseres om hoger beroep in te stellen, vervallen is, op grond dat de kennisgeving bij gerechtsbrief is geschied op 22 april 2005, terwijl die datum niet die is waarop de
gerechtsbrief aan de persoon, op zijn woon- of verblijfplaats, is overhandigd, maar die
waarop die gerechtsbrief hem is toegezonden. Zodoende beslist het arrest dat de termijn
van hoger beroep is ingegaan vanaf de datum van toezending van de kennisgeving en niet
vanaf de datum van de overhandiging ervan aan de eiseres in persoon, op haar woon- of
verblijfplaats, zoals dit was geschied indien de beslissing haar bij deurwaardersexploot
was betekend.
De in het middel vermelde bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek, die de kennisgeving in bepaalde aangelegenheden regelen, meer bepaald de artikelen 32, 2°, 46, §2, en
792, tweede en derde lid, schenden de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in zoverre
deze zo moeten worden uitgelegd dat ze de termijn van hoger beroep doen ingaan vanaf
de datum van toezending van de kennisgeving en niet vanaf de datum van overhandiging
van de gerechtsbrief aan de eiseres in persoon, op haar woon- of verblijfplaats, zoals dit
bij deurwaardersexploot geschiedt, aangezien de rechtzoekende in dit geval over een kortere termijn beschikt om zijn rechtsmiddel aan te wenden.
Het arrest schendt derhalve de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, nu het beslist dat
het hoger beroep laattijdig en dus niet ontvankelijk is, door de termijn te doen ingaan op
de datum van toezending van de kennisgeving, aangezien deze oplossing ervan uitgaat dat
de artikelen 32, 2°, 46, §2, en 792, tweede en derde lid, van het Gerechtelijk Wetboek zo
moeten worden uitgelegd dat ze de termijn vanaf die datum van toezending doen ingaan
en dat die bepalingen, in die uitlegging, onverenigbaar zijn met de artikelen 10 en 11 van
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de Grondwet.
Het arrest, dat tot niet-ontvankelijkheid van het hoger beroep concludeert, is derhalve
niet naar recht verantwoordt, in zoverre het de berekening van de termijn van hoger beroep op de datum van toezending grondt. Om de ontvankelijkheid van het hoger beroep te
onderzoeken, had het arbeidshof rekening moeten houden met de datum waarop de gerechtsbrief, met de kennisgeving, aan de eiseres is overhandigd op haar woon- of verblijfplaats, wat het niet heeft gedaan (schending van alle in het middel vermelde bepalingen).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Over het door het openbaar ministerie overeenkomstig artikel 1097 van het
Gerechtelijk Wetboek ambtshalve aangevoerde middel van niet-ontvankelijkheid: het middel is laattijdig:
Krachtens artikel 1073, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, is de termijn
om zich in cassatie te voorzien in de bij artikel 704, eerste lid, bedoelde gevallen,
drie maanden te rekenen van de dag van de kennisgeving van de bestreden beslissing overeenkomstig artikel 792, tweede en derde lid.
Volgens artikel 53bis, 1°, van hetzelfde wetboek, worden de termijnen die beginnen te lopen vanaf een kennisgeving op een papieren drager, wanneer de kennisgeving ten aanzien van de geadresseerde bij gerechtsbrief of bij een ter post
aangetekende brief met ontvangstbewijs is gebeurd, en tenzij de wet anders bepaalt, berekend vanaf de eerste dag die volgt op deze waarop de brief aangeboden werd op de woonplaats van de geadresseerde of, in voorkomend geval, op
zijn verblijfplaats of gekozen woonplaats.
Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat de bestreden beslissing, gewezen in een zaak bedoeld in artikel 704, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, achtereenvolgens een eerste maal ter kennis is gebracht bij gerechtsbrief, die op 25 april 2006 is aangeboden te S., .... straat, ..., maar dat de eiseres, die afwezig was, deze vervolgens niet op het postkantoor is gaan afhalen,
en een tweede maal ter kennis is gebracht bij gerechtsbrief, die op 29 april 2006
is aangeboden te S., ..., waar de eiseres sinds 6 februari 2006 gedomicilieerd is.
Hoewel uit het dossier van de rechtspleging niet volgt dat de griffie, op het
ogenblik van de eerste kennisgeving, wist of hoorde te weten dat de eiseres niet
meer gedomicilieerd was op het adres waar de gerechtsbrief werd aangeboden,
heeft de omstandigheid dat een tweede kennisgeving, op 29 april 2006, aan de eiseres, die niet op de hoogte was van de eerste, en waarnaar in de tweede helemaal niet verwezen werd, haar in haar wettige overtuiging heeft kunnen sterken
dat alleen die kennisgeving haar termijn om cassatieberoep in te stellen kon doen
ingaan.
Die termijn is bijgevolg pas op 30 april 2006 ingegaan en het op 26 juli 2006
neergelegde verzoekschrift is derhalve niet laattijdig.
Het middel van niet-ontvankelijkheid kan niet worden aangenomen.
Over het middel
In de gevallen die bedoeld worden in artikel 704, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, is de termijn om hoger beroep in te stellen, krachtens artikel 1051,
eerste lid, van dat wetboek, één maand te rekenen van de kennisgeving van het
vonnis overeenkomstig artikel 792, tweede en derde lid.
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Onder vigeur van de wettelijke bepalingen die van toepassing waren op het
tijdstip dat het hoger beroep werd ingesteld, werd een kennisgeving geacht te
zijn verricht de eerste werkdag die volgt op de dag waarop de gerechtsbrief ter
post is overhandigd.
Het arrest, dat de termijn van hoger beroep doet ingaan op de dag waarop de
gerechtsbrief aan de eiseres is toegezonden, verantwoordt zijn beslissing om haar
hoger beroep wegens laattijdigheid niet ontvankelijk te verklaren, niet naar recht.
Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde arrest.
Veroordeelt de verweerster, overeenkomstig artikel 1017, tweede lid, van het
Gerechtelijk Wetboek, in de kosten.
Verwijst de zaak naar het Arbeidshof te Bergen.
14 mei 2007 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Storck, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:
mevr. Matray – Andersluidende conclusie van de h. Leclercq, procureur-generaal – Advocaat: mr. Van Ommeslaghe.

Nr. 248
2° KAMER - 15 mei 2007

1º ARBEID — SOCIALE DOCUMENTEN - OVERTREDING - ARBEIDSINSPECTIE - ARTIKEL
9, ARBEIDSINSPECTIEWET - PROCES-VERBAAL - BEWIJSKRACHT - KENNISGEVING DOOR AFSCHRIFT
AAN DE OVERTREDER OF ZIJN WERKGEVER - TERMIJN - AANVANG
2º BEWIJS — STRAFZAKEN — GESCHRIFTEN — BEWIJSKRACHT - PROCESVERBAAL - ARBEIDSINSPECTIE - ARTIKEL 9, ARBEIDSINSPECTIEWET - KENNISGEVING DOOR
AFSCHRIFT AAN DE OVERTREDER OF ZIJN WERKGEVER - TERMIJN - AANVANG
1º en 2º Krachtens artikel 9, tweede lid, Arbeidsinspectiewet hebben de processen-verbaal
opgemaakt door de sociale inspecteurs bewijskracht tot het tegendeel bewezen is voor
zover een afschrift ervan ter kennis gebracht wordt van de overtreder en, in voorkomend
geval, van zijn werkgever, binnen een termijn van veertien dagen die een aanvang neemt
de dag na de vaststelling van de overtreding; deze termijn gaat slechts in vanaf de dag
waarop de onderzoekers in staat zijn alle bestanddelen van de overtreding met zekerheid
te kennen en er geen twijfel meer blijft bestaan omtrent de identiteit van de overtreder1.
(L.)

ARREST

(A.R. P.06.1652.N)
1 Zie Cass. 18 sept. 1973, AC 1974, 58.
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I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te Antwerpen, correctionele kamer, van 16 november 2006.
De eiseres voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee middelen
aan.
Raadsheer Koen Mestdagh heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
1. Krachtens artikel 9, tweede lid, Arbeidsinspectiewet hebben de processenverbaal opgemaakt door de sociale inspecteurs bewijskracht tot het tegendeel bewezen is voor zover een afschrift ervan ter kennis wordt gebracht van de overtreder en, in voorkomend geval, van zijn werkgever, binnen een termijn van veertien dagen die een aanvang neemt de dag na de vaststelling van de overtreding.
De voormelde termijn van veertien dagen gaat slechts in vanaf de dag waarop
de onderzoekers in staat zijn alle bestanddelen van de overtreding met zekerheid
te kennen en er geen twijfel meer blijft bestaan omtrent de identiteit van de overtreder.
2. Of alle bestanddelen van de overtreding met zekerheid gekend zijn en er
geen twijfel meer bestaat over de identiteit van de overtreder, is een feitelijke appreciatie waarover de rechter onaantastbaar oordeelt.
3. Het middel dat aanvoert dat de identiteit van de overtreder reeds eerder gekend was, komt op tegen deze beoordeling van feiten door de rechter of verplicht
het Hof tot een onderzoek van feiten waarvoor het niet bevoegd is.
Het middel is niet ontvankelijk.
(...)
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.
15 mei 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de
h. Mestdagh – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-generaal – Advocaat: mr. P. Mallien, Antwerpen.

Nr. 249
2° KAMER - 15 mei 2007

1º HOGER BEROEP — STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN
INBEGREPEN) — PRINCIPAAL BEROEP. VORM. TERMIJN - TERMIJN -
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VERSTEKVONNIS - BETEKENING - AFGIFTE VAN HET EXPLOOT OP HET POLITIECOMMISSARIAAT AANVANG
2º BETEKENINGEN EN KENNISGEVINGEN — EXPLOOT - STRAFZAKEN VERSTEKVONNIS - BETEKENING - AFGIFTE VAN HET EXPLOOT OP HET POLITIECOMMISSARIAAT HOGER BEROEP - TERMIJN - AANVANG
1º en 2º Wanneer een beklaagde bij verstek is veroordeeld, moet de verklaring van hoger
beroep, ingeval het exploot in strafzaken niet kan worden betekend zoals is bepaald in de
artikelen 33 tot 35, Gerechtelijk Wetboek en de gerechtsdeurwaarder het afschrift van het
exploot daarom op het politiecommissariaat heeft afgegeven overeenkomstig artikel 37,
Gerechtelijk Wetboek, behoudens overmacht of onoverkomelijke dwaling, worden
gedaan uiterlijk vijftien dagen na deze afgifte1. (Art. 203, §1, Sv.)
(A. T. B. e.a.)

ARREST

(A.R. P.06.1676.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te Gent,
correctionele kamer, van 28 november 2005 (lees: 2006)
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, grieven aan.
Raadsheer Luc Van hoogenbemt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste grief
1. De grief voert aan dat de appelrechters ten onrechte eisers hoger beroep onontvankelijk hebben verklaard wegens laattijdigheid.
2. Luidens artikel 203, §1, Wetboek van Strafvordering, vervalt het recht van
hoger beroep, behoudens de uitzondering van artikel 205 van hetzelfde wetboek,
indien de verklaring van hoger beroep niet gedaan is op de griffie van de rechtbank die het vonnis heeft gewezen, uiterlijk vijftien dagen na de dag van die uitspraak en indien het vonnis bij verstek is gewezen, uiterlijk vijftien dagen na de
dag van de betekening ervan aan de veroordeelde partij of aan haar woonplaats.
Wanneer een beklaagde bij verstek is veroordeeld, moet de verklaring van hoger beroep, ingeval het exploot in strafzaken niet kan worden betekend zoals bepaald is in de artikelen 33 tot 35 Gerechtelijk Wetboek en de gerechtsdeurwaarder het afschrift van het exploot daarom op het politiecommissariaat heeft afgegeven overeenkomstig het artikel 37 Gerechtelijk Wetboek, worden gedaan uiterlijk vijftien dagen na deze afgifte, behoudens overmacht of onoverkomelijke
dwaling, worden gedaan uiterlijk vijftien dagen na deze afgifte.
3. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat het beroepen
vonnis, dat op 6 april 2006 bij verstek lastens de eiser werd gewezen, op 23 mei
1 Cass. 24 jan. 1990, AR 8003, nr. 326; Cass. 10 nov. 1993, AR P.93.0867.F, nr. 457; Cass. 2 mei
1995, AR P.93.0126.N, nr. 217.
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2006 werd betekend, evenwel niet aan de persoon van de eiser zelf.
Aangezien het afschrift van de akte niet kon worden afgegeven aan de eiser
overeenkomstig artikel 35 Gerechtelijk Wetboek, werd het afschrift van de akte
op 23 mei 2006 betekend overeenkomstig artikel 37 Gerechtelijk Wetboek door
afgifte van het exploot op het politiecommissariaat.
De eiser stelde eerst op 23 juni 2006 hoger beroep in tegen dit verstekvonnis,
dit is buiten de termijn van vijftien dagen na de vermelde afgifte. Hieraan doet
geen afbreuk dat de eiser slechts op 13 juni 2006 de voor hem bestemde stukken
in ontvangst heeft genomen.
4. De appelrechters die het hoger beroep niet ontvankelijk verklaren wegens
laattijdigheid, verantwoorden hun beslissing naar recht.
De grief kan niet worden aangenomen.
Overige grieven
5. Gelet op het antwoord op de eerste grief behoeven de overige grieven geen
antwoord meer.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
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.
15 mei 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:
de h. Van hoogenbemt – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. J. Vanden Abeele, Gent en J. Thieren, Gent.

Nr. 250
2° KAMER - 15 mei 2007

1º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — PERSONEN DOOR OF TEGEN
WIE CASSATIEBEROEP KAN OF MOET WORDEN INGESTELD —
STRAFVORDERING — BURGERLIJKE PARTIJ - BURGERLIJKE PARTIJSTELLING VOOR
DE ONDERZOEKSRECHTER - REGELMATIGHEID - GEVOLG
2º EED - BESLISSENDE EED - VALSE GEDINGBESLISSENDE EED - VORDERING TOT
SCHADEVERGOEDING

3º BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - VALSE GEDINGBESLISSENDE EED - VORDERING
TOT SCHADEVERGOEDING

4º CASSATIE — VORDERINGEN TOT VERNIETIGING. CASSATIEBEROEP IN
HET BELANG VAN DE WET - BESLISSING WAARBIJ HET HOF VAN BEROEP ZICH ONBEVOEGD
VERKLAART - ONBEVOEGDHEID GESTOELD OP HET BESTAAN VAN TWEE VERWIJZINGSBESCHIKKINGEN
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- ONTOELAATBARE BURGERLIJKE PARTIJSTELLING - ONTOELAATBARE EERSTE
- ONONTVANKELIJK CASSATIEBEROEP VAN EEN PROCESPARTIJ CASSATIEBEROEP VAN DE PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF - CASSATIE IN HET BELANG VAN DE
VOOR HETZELFDE FEIT

VERWIJZINGSBESCHIKKING

WET EN ZONDER VERWIJZING

1º Een burgerlijke partij kan slechts opkomen tegen de beslissing waarbij de strafvordering,
ingesteld door de vordering van het openbaar ministerie niet ontvankelijk wordt verklaard,
voor zover zijzelf regelmatig in hoedanigheid van burgerlijke partij kan optreden, en zij
daartoe het vereiste belang vertoont1.
2º en 3º De artikelen 1357, 1° en 1363 Burgerlijk Wetboek houden in dat wanneer een partij
de beslissende eed aan de andere partij opdraagt of deze laatste de eed aan
eerstgenoemde terugwijst, de civielrechtelijke betwisting omtrent het rechtsfeit waarvan
het bestaan ontkend werd, definitief en onherroepelijk een einde neemt en de tegenpartij
van deze die de eed heeft afgelegd, dat feit om welke redenen ook niet meer opnieuw
voor welk gerecht ook ter sprake kan brengen; hieruit volgt dat ongeacht het recht van
het openbaar ministerie om de strafvordering in te stellen wegens valse
gedingbeslissende eed, geen schadevergoeding wegens dit feit kan worden gevorderd
bij wijze van burgerlijke partijstelling2.
4º Wanneer het cassatieberoep van de eiser tot cassatie als niet ontvankelijk wordt
verworpen, omdat hij het vereiste belang ontbeert om cassatieberoep te kunnen instellen,
vernietigt het Hof, op vordering van de procureur-generaal, in het belang van de wet en
derhalve zonder verwijzing, het arrest dat niet wettig beslist dat het hof van beroep niet
bevoegd is om kennis te nemen van een zaak omdat hetzelfde strafbaar feit ten laste van
dezelfde persoon een tweede maal verwezen werd door de raadkamer, terwijl de eerste
verwijzingsbeschikking deel uitmaakt van een rechtspleging die in haar geheel
ontoelaatbaar is omdat zij enkel gestoeld is op een ontoelaatbare burgerlijke
partijstelling3.
(V. e.a. T. L.)

ARREST

(A.R. P.07.0047.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te
Gent, correctionele kamer, van 5 december 2006.
De eisers I voeren in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Raadsheer Etienne Goethals heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. VERZOEKSCHRIFT
De eiser II voert in een verzoekschrift de navolgende redenen aan. Dit verzoekschrift luidt als volgt:
"De ondergetekende procureur-generaal heeft de eer aan het Hof, in het belang
van de wet en overeenkomstig artikel 442 Wetboek van Strafvordering, kennis te
geven van het arrest, op 5 december 2006 gewezen door het hof van beroep te
Gent, inzake R. V. en R. J., burgerlijke partijen tegen S. L., beklaagde.
1 Cass. 21 sept. 1999, AR P.99.0743.N, nr. 475.
2 Cass. 22 nov. 2005, AR P.05.0944.N, nr. 615, met concl. proc.-gen. DE SWAEF.
3 Zie Cass. 15 mei 2001, AR P.01.0013.N, nr. 284 met concl. O.M.
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Het cassatieberoep van R. V. en R. J., thans tevens eisers tot cassatie, is niet
ontvankelijk.
Door de uit te spreken verwerping van bedoeld cassatieberoep kan door de
partijen niet meer rechtsgeldig opgekomen worden tegen het aangegeven arrest.
R. V. en R. J. waren betrokken in een burgerlijke procedure, waarbij zij een
geldsom terugvorderden van S. L. en haar echtgenoot J. D..
In deze procedure werd aan S. L. en J. D. een gedingbeslissende eed opgelegd
bij vonnis van 3 december 1998 van de vrederechter van het tweede kanton te
Oostende. S. L. legde deze eed af op 5 januari 1999. J. D., overleden op 5 mei
1999, legde de eed af op 22 februari 1999.
Op 26 mei 1999 legden R. V. en R. J. klacht met burgerlijke partijstelling neer
bij de onderzoeksrechter te Brugge wegens het afleggen van een valse eed in
burgerlijke zaken in toepassing van artikel 226 Strafwetboek.
Deze klacht met burgerlijke partijstelling werd op 26 mei 1999 door de onderzoeksrechter toegezonden aan de procureur des Konings te Brugge. Bij kantschrift van 28 mei 1999 liet de procureur des Konings te Brugge aan de onderzoeksrechter weten dat zijn ambt op dat ogenblik geen vordering wenste te nemen.
Bij beschikking van de raadkamer van de rechtbank van eerste aanleg te Brugge van 24 januari 2001 wordt S. L. naar de correctionele rechtbank verwezen wegens een inbreuk op artikel 226, eerste lid, Strafwetboek en wordt de strafvordering wat J. D. betreft, ingevolge zijn overlijden op 5 mei 1999, vervallen verklaard.
Bij vonnis van 11 juni 2001 veroordeelt de correctionele rechtbank te Brugge
S. L. wegens de inbreuk op artikel 226, eerste lid, Strafwetboek tot een gevangenisstraf van zes maanden, met uitstel voor een termijn van drie jaar, en tot een
geldboete van honderd frank. Op burgerlijk gebied wordt S. L. veroordeeld tot de
betaling van vijfhonderd en tienduizend frank elk aan R. V. en R. J..
Op 25 juni 2001 tekent S. L. hoger beroep aan tegen dit vonnis.
Bij arrest van 23 april 2002 beslist het hof van beroep te Gent dat "de burgerlijke partijstelling van R. V. en R. J. niet ontvankelijk is, nu ze gericht werd tegen S. L., zijnde een persoon die een opgedragen gedingbeslissende eed heeft afgelegd, waarvan zij de valsheid niet mogen bewijzen, en dus de strafvordering
lastens deze beklaagde niet op gang heeft gebracht" en "dat, nu de strafvordering
niet op gang is gebracht door het openbaar ministerie, er te dezen geen strafvordering lastens beklaagde L. is ingesteld".
Tegen dit arrest werd geen rechtsmiddel ingesteld.
Op 7 juni 2006 (lees 2002) vorderde de procureur des Konings te Brugge de
onderzoeksrechter te Brugge over te gaan tot een gerechtelijk onderzoek tegen S.
L. wegens inbreuk op artikel 226, eerste lid, Strafwetboek, waarbij gepreciseerd
werd "Gelet op het arrest van 23 april 2002 dient dit onderzoek opnieuw gedaan
te worden, thans op mijn vordering".
Bij beschikking van de raadkamer van de rechtbank van eerste aanleg te Brugge van 11 december 2002 wordt S. L. naar de correctionele rechtbank verwezen

Nr. 250 - 15.5.07

HOF VAN CASSATIE

1029

wegens een inbreuk op artikel 226, eerste lid, Strafwetboek en wordt de strafvordering wat J. D. betreft, ingevolge zijn overlijden op 5 mei 1999, vervallen verklaard.
Bij vonnis van 2 mei 2005 veroordeelt de correctionele rechtbank te Brugge S.
L. wegens de inbreuk op artikel 226, eerste lid, Strafwetboek tot een gevangenisstraf van zes maanden, met uitstel voor een termijn van drie jaar, en tot een geldboete van 495,79 euro. Op burgerlijk gebied wordt S. L. veroordeeld tot de betaling van 14.394,68 euro elk aan R. V. en R. J..
Tegen dit vonnis werd hoger beroep aangetekend door S. L. en door de procureur des Konings te Brugge.
Bij arrest van het hof van beroep te Gent van 30 mei 2006 werd het debat
ambtshalve heropend om de partijen toe te laten standpunt in te nemen omtrent
de vraag of er al dan niet een regelmatige saisine was van de correctionele rechtbank te Brugge en van het hof van beroep, gelet op het verbod van een tweede
verwijzing van dezelfde beklaagde voor hetzelfde feit.
Bij arrest van 5 december 2006 besliste het hof van beroep dat "deze zaak (...),
thans weliswaar op vordering van het openbaar ministerie, doch na een zogenaamde tweede burgerlijke partijstelling, die slechts een herbevestiging was van
de eerste klacht, opnieuw naar de correctionele rechtbank te Brugge (werd) verwezen op grond van een identiek feit lastens dezelfde persoon, zonder dat de eerste verwijzingsbeschikking van 24 januari 2001 voorafgaandelijk nietig was verklaard" en dat "ingevolge deze tweede verwijzingsbeschikking van de raadkamer
te Brugge van 11 december 2002 (...) deze zaak dan ook niet rechtsgeldig aanhangig (kon) gemaakt worden voor de correctionele rechtbank te Brugge. Het
hof (van beroep) beschikt, evenmin als de eerste rechter, over de vereiste regelmatige saisine. Het vonnis a quo dient derhalve te worden vernietigd en het hof
(van beroep) verklaart zich (...) onbevoegd om ter zake te statueren".
De ontoelaatbaarheid van de burgerlijke partijstelling heeft de ontoelaatbaarheid tot gevolg van de gehele rechtspleging, waaronder de verwijzingsbeschikking van de raadkamer, wanneer deze rechtspleging enkel op deze burgerlijke
partijstelling is gestoeld.
Bijgevolg kan de ontoelaatbaarheid van de burgerlijke partijstelling wegens
valse gedingbeslissende eed in burgerlijke zaken op grond van de artikelen 1357,
1° en 1363 Burgerlijk Wetboek en de daarop gestoelde verwijzingsbeschikking
door de raadkamer, een nieuwe verwijzing door de raadkamer voor hetzelfde
strafbare feit, ditmaal op grond van een regelmatige adiëring van de onderzoeksrechter door het openbaar ministerie, niet verhinderen.
Het aangegeven arrest beslist dus niet wettig dat het hof van beroep onbevoegd
is om kennis te nemen van de zaak.
Om die redenen,
vordert de ondergetekende procureur-generaal dat het aan het Hof moge behagen voormeld arrest van 5 december 2006 van het hof van beroep te Gent te vernietigen in zoverre het vaststelt dat het hof van beroep onbevoegd is om kennis
te nemen van de zaak, doch alleen in het belang van de wet, en te bevelen dat
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van dit arrest melding zal gemaakt worden op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest".
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Ontvankelijkheid van de cassatieberoepen van de eisers I
1. Een burgerlijke partij kan slechts opkomen tegen de beslissing waarbij de
strafvordering, ingesteld door de vordering van het openbaar ministerie, niet ontvankelijk wordt verklaard, voor zover zijzelf regelmatig in hoedanigheid van
burgerlijke partij kan optreden, en zij daartoe het vereiste belang vertoont.
2. Te dezen wordt de verweerster beklaagd van "te Oostende op 05/01/1999,
wanneer [haar] in burgerlijke zaken de gedingbeslissende of aanvullende eed
was opgedragen of teruggewezen, een valse eed te hebben afgelegd,namelijk: de
gedingbeslissende eed door de vrederechter 2° Kanton Oostende bij vonnis dd.
3/12/1998 opgelegd, ten nadele van [de eisers]".
3. Overeenkomstig artikel 1357, 1°, Burgerlijk Wetboek, is de beslissende eed
deze die door de ene partij aan de andere partij is opgedragen om de beslissing
van de zaak daarvan te doen afhangen.
Artikel 1363 Burgerlijk Wetboek bepaalt dat "wanneer de opgedragen of teruggewezen eed is afgelegd, [...] de tegenpartij niet ontvankelijk [is] om de valsheid daarvan te bewijzen".
Deze bepalingen houden in dat wanneer een partij de beslissende eed aan de
andere partij opdraagt of deze laatste de eed aan eerstgenoemde terugwijst, de civielrechtelijke betwisting omtrent het rechtsfeit waarvan het bestaan ontkend
werd, definitief en onherroepelijk een einde neemt en de tegenpartij van deze die
de eed heeft afgelegd, dat feit om welke redenen ook niet meer opnieuw voor
welk gerecht ook ter sprake kan brengen.
Hieruit volgt dat, ongeacht het recht van het openbaar ministerie om de strafvordering in te stellen wegens valse gedingbeslissende eed, door de eisers geen
schadevergoeding wegens dit feit van de verweerster kan worden gevorderd bij
wijze van burgerlijke partijstelling.
4. De eisers die niet in de kosten van de strafvordering werden veroordeeld,
ontberen aldus het vereiste belang om cassatieberoep te kunnen instellen.
De cassatieberoepen zijn niet ontvankelijk.
Middel van de eisers I
5. Het middel dat niet de ontvankelijkheid van de cassatieberoepen betreft, behoeft geen antwoord.
Cassatieberoep van de procureur-generaal bij het Hof van Cassatie
6. Het cassatieberoep dat de procureur-generaal bij het Hof van Cassatie heeft
ingesteld in het belang van de wet en overeenkomstig artikel 442 Wetboek van
Strafvordering, is gegrond wegens de redenen die het vermeldt.
Dictum
Het Hof,
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Rechtdoende op het cassatieberoep van de procureur-generaal bij het Hof, vernietigt, maar alleen in het belang van de wet, het bestreden arrest van 5 december
2006.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde arrest.
Zegt dat er geen grond is tot verwijzing.
Laat de kosten van dit cassatieberoep ten laste van de Staat.
Verwerpt de cassatieberoepen van de eisers I.
Veroordeelt de eisers I in de kosten.
15 mei 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:
de h. Goethals – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. I. Sniçk, Ieper, M. Snick, Ieper en L. Arnou, Brugge.

Nr. 251
2° KAMER - 15 mei 2007

1º ONDERZOEKSGERECHTEN - VERWIJZINGSBESCHIKKING - BEGRIP
2º HOGER BEROEP — STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN
INBEGREPEN) — ALGEMEEN - RAADKAMER - VERWIJZINGSBESCHIKKING - BEGRIP
3º ONDERZOEKSGERECHTEN - RAADKAMER - BESCHIKKING DIE OORDEELT DAT DE ZAAK
NIET IN STAAT VAN WIJZEN IS - HOGER BEROEP - ONTVANKELIJKHEID
4º HOGER BEROEP — STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN
INBEGREPEN) — ALGEMEEN - RAADKAMER - BESCHIKKING DIE OORDEELT DAT DE ZAAK
NIET IN STAAT VAN WIJZEN IS - HOGER BEROEP - ONTVANKELIJKHEID
5º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - RAADKAMER - REGELING VAN DE RECHTSPLEGING ONREGELMATIGHEDEN, VERZUIMEN OF NIETIGHEDEN - AFWEZIGHEID VAN HOGER BEROEP VANWEGE
DE INVERDENKINGGESTELDE - GEEN UITSPRAAK DOOR DE KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING IN
HET KADER VAN HET AMBTSHALVE TOEZICHT OF ENIGE ANDERE SAISINE - GEVOLG
6º ONDERZOEKSGERECHTEN - RAADKAMER - REGELING VAN DE RECHTSPLEGING ONREGELMATIGHEDEN, VERZUIMEN OF NIETIGHEDEN - AFWEZIGHEID VAN HOGER BEROEP VANWEGE
DE INVERDENKINGGESTELDE - GEEN UITSPRAAK DOOR DE KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING IN
HET KADER VAN HET AMBTSHALVE TOEZICHT OF ENIGE ANDERE SAISINE - GEVOLG
7º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — TERMIJNEN VOOR
CASSATIEBEROEP EN BETEKENING — STRAFVORDERING —
VOORBARIG CASSATIEBEROEP (GEEN EINDBESLISSING) - BESCHIKKING VAN
DE RAADKAMER DIE OORDEELT DAT DE ZAAK NIET IN STAAT VAN WIJZEN IS - HOGER BEROEP VAN DE
INVERDENKINGGESTELDE - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - ARREST DAT HET HOGER
BEROEP ONTVANKELIJK VERKLAART - ONMIDDELLIJK CASSATIEBEROEP VAN DE
INVERDENKINGGESTELDE - ONTVANKELIJKHEID
8º GRONDWETTELIJK HOF - PREJUDICIËLE VRAAG - HOF VAN CASSATIE - VERPLICHTING GRENZEN - VRAAG GESTEUND OP EEN ONJUISTE ONDERSTELLING
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9º PREJUDICIEEL GESCHIL - PREJUDICIEEL GESCHIL - GRONDWETTELIJK HOF - HOF VAN
CASSATIE - VERPLICHTING - GRENZEN
1º, 2º, 3º en 4º Onder verwijzingsbeschikking in de zin van artikel 135, §2, Wetboek van
Strafvordering, dient te worden begrepen een beschikking waarbij de rechtspleging wordt
geregeld; een beschikking van een onderzoeksgerecht dat oordeelt dat de zaak niet in
staat van wijzen is, is geen verwijzingsbeschikking1.
5º en 6º Wanneer de inverdenkinggestelde geen ontvankelijk hoger beroep heeft kunnen
instellen bij de kamer van inbeschuldigingstelling betreffende onregelmatigheden,
verzuimen of nietigheden bepaald in artikel 131, §1, Wetboek van Strafvordering en de
kamer van inbeschuldigingstelling evenmin in het kader van haar ambtshalve toezicht
over het onderzoek of als gevolg van enige andere saisine over het betreffende middel
uitspraak heeft gedaan, kan dit middel opnieuw voor het vonnisgerecht worden
ingeroepen2. (Artt. 131, §1 en 135, §2, Sv.)
7º Voorbarig en derhalve niet ontvankelijk is het cassatieberoep dat door de
inverdenkinggestelde wordt ingesteld voor het eindarrest tegen het arrest van de kamer
van inbeschuldigingstelling dat het hoger beroep tegen de beschikking van de
raadkamer, die oordeelt dat de zaak niet in staat van wijzen is, terecht niet ontvankelijk
verklaart. (Artt. 135, §2, en 416, Sv.)
8º en 9º Het Hof van cassatie is niet gehouden aan het Grondwettelijk Hof een prejudiciële
vraag te stellen die uitgaat van een juridische onderstelling die onjuist is 3. (Art. 26, §2,
Bijzondere Wet Arbitragehof)
(ALGEMEEN ZIEKENHUIS DAMIAAN OOSTENDE vzw T. L. e.a.)

ARREST

(A.R. P.07.0268.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te Gent,
kamer van inbeschuldigingstelling, van 30 januari 2007.
De eiseres voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Raadsheer Luc Van hoogenbemt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Tweede onderdeel
1. Het onderdeel voert aan dat de beschikking die door de raadkamer wordt genomen op een vordering tot verwijzing, een verwijzingsbeschikking is in de zin
van artikel 135, §2, Wetboek van Strafvordering, ook al beslist de raadkamer die
bij die gelegenheid oordeelt omtrent een opgeworpen zuiveringsexceptie in de
zin van artikel 131, §1, Wetboek van Strafvordering, dat de zaak niet in staat van
wijzen is.
De eiseres meent dat haar anders de mogelijkheid wordt ontnomen om de be1 BOSLY H.-D. et VANDERMEERSCH D., Droit de la procédure pénale, 4° ed., 2005, p. 826.
2 VERSTRAETEN R., Handboek Strafvordering, 4de ed., 2005, p. 619, nr. 1288.
3 Zie Cass. 5 nov. 1996, AR P.95.1428.N, nr. 417; Cass. 23 juni 2005, AR C.03.0389.F, nr. 366;
Cass. 26 mei 2006, AR C.05.0150.F, nr. 292; Cass. 28 nov. 2006, AR P.06.1129.N, nr. 606.
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slissing van de raadkamer de zuiveringsexceptie te onderwerpen aan het hoger
beroep en het cassatieberoep.
Zij meent dat hierdoor het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel en het recht op
een eerlijk proces zou worden geschonden en vraagt in ondergeschikte orde hierover een prejudiciële vraag aan het grondwettelijk Hof te stellen. Deze vraag formuleert zij als volgt:
"Schendt artikel 135, §2, Wetboek van Strafvordering de artikelen 10 en 11
van de Grondwet, aldus begrepen dat het geen hoger beroep toelaat tegen een beschikking van de raadkamer die een exceptie van onregelmatigheid, verzuim of
nietigheid als bedoeld door artikel 131, §1, Wetboek van Strafvordering of een
andere exceptie die leidt tot het verval of beëindiging van de strafvordering verwerpt, doch de inverdenkinggestelde alsnog niet verwijst naar het vonnisgerecht,
omdat ze oordeelt dat de procedure alsnog niet kan worden geregeld?"
2. Krachtens artikel 135, §2, Wetboek van Strafvordering, kan de inverdenkinggestelde slechts tegen een verwijzingsbeschikking bepaald in de artikelen
129 en 130 van dit wetboek hoger beroep instellen, onverminderd het in artikel
539 beoogde rechtsmiddel:
- in geval van onregelmatigheden, verzuimen of nietigheden bepaald in artikel
131, §1, Wetboek van Strafvordering indien het middel daarover bij schriftelijke
conclusie is ingeroepen voor de raadkamer;
- in geval van gronden van niet-ontvankelijkheid of van verval van de strafvordering indien het middel daarover bij schriftelijke conclusie is ingeroepen voor
de raadkamer of de vermelde gronden zijn ontstaan na het debat voor de raadkamer;
- wanneer de verwijzingsbeschikking zelf is aangetast door onregelmatigheden, verzuimen of nietigheden.
Onder verwijzingsbeschikking in de zin van artikel 135, §2, Wetboek van
Strafvordering dient te worden begrepen een beschikking waarbij de rechtspleging wordt geregeld. Een beschikking van een onderzoeksgerecht dat oordeelt
dat de zaak niet in staat van wijzen is, is geen verwijzingsbeschikking.
In zoverre faalt het middel naar recht.
3. In zoverre het onderdeel ervan uitgaat dat een inverdenkinggestelde die
geen ontvankelijk hoger beroep bij de kamer van inbeschuldigingstelling heeft
kunnen instellen betreffende onregelmatigheden, verzuimen of nietigheden bepaald in artikel 131, §1, Wetboek van Strafvordering en in geval de kamer van
inbeschuldigingstelling evenmin in het kader van haar ambtshalve toezicht over
het onderzoek of als gevolg van enige andere saisine over het betreffende middel
uitspraak heeft gedaan, dit niet opnieuw voor het vonnisgerecht kan inroepen,
faalt het eveneens naar recht.
4. Het recht op een eerlijk proces wordt aldus niet geschonden vermits de inverdenkinggestelde in de voormelde omstandigheden die onregelmatigheden,
verzuimen of nietigheden bepaald in artikel 131, §1, Wetboek van Strafvordering
opnieuw voor het vonnisgerecht kan inroepen.
In zoverre kan het onderdeel niet worden aangenomen.
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5. Er is geen aanleiding om het Grondwettelijk Hof een prejudiciële vraag te
stellen die uitgaat van een juridische onderstelling die onjuist is.
Ontvankelijkheid van het cassatieberoep
6. De inverdenkinggestelde kan slechts onmiddellijk cassatieberoep instellen
tegen een arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling over zijn hoger beroep
tegen een verwijzingsbeschikking in gelijkaardige gevallen als waarin hij overeenkomstig artikel 135, §2, Wetboek van Strafvordering hoger beroep kan instellen.
Artikel 135, §2, Wetboek van Strafvordering laat de inverdenkinggestelde
slechts toe hoger beroep in te stellen tegen een verwijzingsbeschikking en dit onder de voorwaarden die deze wetsbepaling bepaalt.
7. Het bestreden arrest dat het hoger beroep niet ontvankelijk verklaart omdat
de raadkamer heeft geoordeeld dat de zaak niet in staat van wijzen is, is geen
verwijzingsbeschikking.
De eiseres kan geen cassatieberoep instellen tegen het arrest van de kamer van
inbeschuldigingstelling dat haar hoger beroep tegen zulke beschikking van de
raadkamer terecht niet ontvankelijk verklaart.
Het cassatieberoep is niet ontvankelijk.
Eerste onderdeel
8. Het onderdeel dat geen betrekking heeft op de ontvankelijkheid van het cassatieberoep, behoeft geen antwoord.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.
15 mei 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:
de h. Van hoogenbemt – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-generaal – Advocaat: mr. A. Lust, Brugge.

Nr. 252
2° KAMER - 15 mei 2007

1º VOORLOPIGE HECHTENIS — INVRIJHEIDSTELLING ONDER
VOORWAARDEN - AANVRAAG TOT WIJZIGING VAN DE OPGELEGDE VOORWAARDE - AFWIJZING
VAN DE AANVRAAG DOOR DE RAADKAMER - HOGER BEROEP - TERMIJN VOOR UITSPRAAK LAATTIJDIGE UITSPRAAK - GEVOLG
2º VOORLOPIGE HECHTENIS — HOGER BEROEP - INVRIJHEIDSTELLING ONDER
VOORWAARDEN - AANVRAAG TOT WIJZIGING VAN DE OPGELEGDE VOORWAARDE - AFWIJZING VAN DE
AANVRAAG DOOR DE RAADKAMER - HOGER BEROEP - TERMIJN VOOR UITSPRAAK - LAATTIJDIGE
UITSPRAAK - GEVOLG
1º en 2º Uit de artikelen 36, §1, vierde lid, en 37, Wet Voorlopige Hechtenis volgt dat op het

Nr. 252 - 15.5.07

HOF VAN CASSATIE

1035

hoger beroep van de verdachte tegen de beschikking van de raadkamer die zijn
aanvraag tot wijziging van de opgelegde voorwaarden afwijst, de termijn en de sanctie
bepaald door artikel 30, §3 van deze wet toepasselijk zijn; het verstrijken van die termijn
heeft het verval van de bevolen maatregel tot gevolg, enkel in de mate dat de verdachte
gevraagd heeft dat de opgelegde voorwaarden geheel of gedeeltelijk zouden worden
opgeheven of gewijzigd1.
(V.)

ARREST

(A.R. P.07.0526.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling, van 5 april 2007.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Raadsheer Etienne Goethals heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Middel
1. De eiser voert aan dat wegens de laattijdige uitspraak van de kamer van inbeschuldigingstelling over zijn hoger beroep tegen de beschikking van de raadkamer waarbij zijn verzoek tot wijziging van de hem opgelegde voorwaarden tot
invrijheidstelling werd afgewezen, deze voorwaarden volledig zijn vervallen en
hij in vrijheid diende te worden gesteld.
2. Krachtens artikel 36, §1, vierde lid, Wet Voorlopige Hechtenis kan de in
vrijheid gestelde verdachte vragen dat de opgelegde voorwaarden geheel of gedeeltelijk worden opgeheven of gewijzigd; hij kan ook vragen te worden vrijgesteld van alle voorwaarden of van sommige daarvan.
Tegen die beslissingen staan, krachtens artikel 37, Wet Voorlopige Hechtenis,
dezelfde rechtsmiddelen open als tegen beslissingen die inzake voorlopige hechtenis worden genomen.
3. Uit die bepalingen volgt dat op het hoger beroep van de verdachte tegen de
beschikking van de raadkamer die zijn op grond van artikel 36, §1, vierde lid,
Wet Voorlopige Hechtenis ingediende aanvraag tot wijziging van de opgelegde
voorwaarden afwijst, de termijn en de sanctie bepaald door artikel 30, §3, Wet
Voorlopige Hechtenis, toepasselijk is. Het verstrijken van die termijn heeft het
verval van de bevolen maatregel tot gevolg, enkel in de mate dat de verdachte
gevraagd heeft dat de opgelegde voorwaarden geheel of gedeeltelijk zouden worden opgeheven of gewijzigd.
4. De appelrechters oordelen dat wegens hun uitspraak buiten de wettelijke termijn het verzoek van de eiser van rechtswege dient te worden ingewilligd en bijgevolg de opgelegde voorwaarden enkel dienen te worden uitgebreid in de zin
1 Zie Cass. 17 juni 1997, AR P.97.0803.N, nr. 278; Cass. 2 dec. 2003, AR P.03.1332.N, nr. 612.
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zoals door de eiser werd gevraagd. Aldus verantwoorden zij hun beslissing naar
recht.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
5. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen
zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
15 mei 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:
de h. Goethals – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-generaal – Advocaat: mr. B. Vanhorenbeek, Leuven.

Nr. 253
2° KAMER - 15 mei 2007

UITLEVERING - EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL - UITLEVERING AAN BELGIË - DOORLEVERING
AAN EEN ANDERE LIDSTAAT - SPECIALITEITSBEGINSEL - ARTIKEL 38, WET EUROPEES
AANHOUDINGSBEVEL - ARTIKEL 28, KADERBESLUIT VAN 13 JUNI 2002 - TOESTEMMING VAN DE
UITVOERENDE RECHTERLIJKE AUTORITEIT

Artikel 38, Wet Europees Aanhoudingsbevel voert artikel 28 van het Kaderbesluit
(2002/584/JBZ) van de Raad van 13 juni 2002 betreffende het Europees
aanhoudingsbevel en de procedures van overlevering tussen de Lidstaten uit; artikel 28.3
van dit besluit laat, op voorwaarde dat de uitvoerende rechterlijke autoriteit daarin
toestemt, de verdere overlevering aan een andere Lidstaat toe, onder meer in het geval
dat de gezochte persoon, anders dan bepaald in artikel 28.2.c), wel de bescherming van
het specialiteitsbeginsel geniet.
(B.)

ARREST

(A.R. P.07.0647.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling, van 3 mei 2007.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee middelen aan.
Raadsheer Etienne Goethals heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
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Eerste middel
1. Het middel voert aan dat artikel 38 Wet Europees Aanhoudingsbevel, dat
opeenvolgende overleveringen regelt, geenszins toepasselijk is in het geval
"waarin toepassing wordt gevraagd van een eerder bedongen specialiteitsbeginsel".
2. Het voormelde artikel 38 voert artikel 28 van het Kaderbesluit
(2002/584/JBZ) van de Raad van 13 juni 2002 betreffende het Europees aanhoudingsbevel en de procedures van overlevering tussen de Lidstaten uit.
Artikel 28.3 van dit besluit laat, op voorwaarde dat de uitvoerende rechterlijke
autoriteit daarin toestemt, de verdere overlevering aan een andere Lidstaat toe,
onder meer in het geval dat de gezochte persoon, anders dan bepaald in artikel
28.2.c), wel de bescherming van het specialiteitsbeginsel geniet.
Het middel faalt in zoverre naar recht.
3. Met hun oordeel dat het antwoord van de Duitse bevoegde autoriteit van 26
maart 2007 een duidelijke en ondubbelzinnige toestemming met de uitlevering
aan Nederland inhoudt, geven de appelrechters van de brief van de Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf een uitlegging die met de bewoordingen ervan niet
onverenigbaar is.
In zoverre het middel miskenning van de bewijskracht van deze brief aanvoert,
mist het feitelijke grondslag.
(...)
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
8. 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.
15 mei 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:
de h. Goethals – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-generaal – Advocaat: mr. L. Delbrouck, Hasselt.

Nr. 254
2° KAMER - 16 mei 2007

1º MISDRIJF — ALGEMEEN. BEGRIP. MATERIEEL EN MOREEL
BESTANDDEEL. EENHEID VAN OPZET - SAMENLOOP - EENHEID VAN OPZET OPSCHORTING VAN DE UITSPRAAK VAN DE VEROORDELING - ANDERE EERDER GEPLEEGDE
MISDRIJVEN - STRAFBEPALING
2º STRAF — SAMENLOOP — ALGEMEEN - OPSCHORTING VAN DE UITSPRAAK VAN DE
VEROORDELING - ANDERE EERDER GEPLEEGDE MISDRIJVEN - EENHEID VAN OPZET
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3º VEROORDELING MET UITSTEL EN OPSCHORTING VAN DE
VEROORDELING — GEWONE OPSCHORTING - ANDERE EERDER GEPLEEGDE
MISDRIJVEN - SAMENLOOP - EENHEID VAN OPZET - TOEPASSING
1º, 2º en 3º De regel die is afgeleid uit artikel 65, tweede lid, Sw. en volgens welke de
strafrechter, die vaststelt dat de misdrijven waarover reeds een in kracht van gewijsde
gegane beslissing is genomen en andere feiten die aan de voormelde beslissing die bij
hem aanhangig is voorafgaan, de opeenvolgende en voortgezette uitvoering zijn van het
zelfde misdadig opzet, bij de straftoemeting rekening houdt met de reeds uitgesproken
straffen, is niet van toepassing wanneer de eerder berechte feiten hebben geleid tot een
niet ingetrokken maatregel van opschorting van de uitspraak van de veroordeling1.
(L. T. CENTRUM VOOR GELIJKHEID VAN KANSEN EN VOOR RACISMEBESTRIJDING)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.07.0111.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 22 december 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 Benoît Dejemeppe 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:
Over de beide onderdelen samen:
De eiser voert aan dat het arrest, op grond van een onjuiste motivering, artikel
65, tweede lid, van het Strafwetboek schendt.
De verplichting om de vonnissen met redenen te omkleden is een vormvereiste
dat geen verband houdt met de kwaliteit van de redenen. De omstandigheid dat
een reden onjuist zou zijn maakt geen schending van artikel 149 van de Grondwet uit.
Wanneer, krachtens het voormelde artikel 65, tweede lid, de rechter vaststelt
dat misdrijven waarover reeds een eindbeslissing is genomen en andere feiten die
bij hem aanhangig zijn en die, in de veronderstelling dat zij bewezen zouden
zijn, aan die beslissing voorafgaan en samen met de eerste misdrijven de opeenvolgende en voortgezette uitvoering zijn van een zelfde misdadig opzet, houdt
hij bij de straftoemeting rekening met de reeds uitgesproken straffen.
Aangezien het voormelde artikel naar de reeds uitgesproken straffen verwijst,
sluit deze bepaling uit dat zij toepasselijk is wanneer de eerder berechte feiten
geleid hebben tot een niet ingetrokken maatregel van opschorting van de uitspraak van de veroordeling.
1 Cass. 22 nov. 2006, AR P.06.0925.F, nr. 587.
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Het middel faalt naar recht.
(...)
Ambtshalve toezicht
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn
in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
B. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing op de burgerlijke
rechtsvordering van de verweerder tegen de eiser:
De eiser voert geen bijzonder middel aan.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
16 mei 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:
de h. Dejemeppe – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-generaal
– Advocaat: mr. R. Swennen, Luik.

Nr. 255
2° KAMER - 16 mei 2007

1º LASTER EN EERROOF - VORDERING WEGENS LASTER - VERJARING VAN DE
STRAFVORDERING - SCHORSING - VOORONDERZOEK OF ONDERZOEK NAAR DE TEN LASTE GELEGDE
FEITEN

2º VERJARING — STRAFZAKEN — ALGEMEEN - STRAFVORDERING - SCHORSING VORDERING WEGENS LASTER - VOORONDERZOEK OF ONDERZOEK NAAR DE TEN LASTE GELEGDE
FEITEN

3º LASTER EN EERROOF - VORDERING WEGENS LASTER - VERJARING VAN DE
STRAFVORDERING - SCHORSING - VOORONDERZOEK OF ONDERZOEK NAAR DE TEN LASTE GELEGDE
FEITEN - BELETSEL OM OVER DE GROND VAN DE ZAAK TE VONNISSEN
4º VERJARING — STRAFZAKEN — ALGEMEEN - STRAFVORDERING - SCHORSING VORDERING WEGENS LASTER - VOORONDERZOEK OF ONDERZOEK NAAR DE TEN LASTE GELEGDE
FEITEN - BELETSEL OM OVER DE GROND VAN DE ZAAK TE VONNISSEN
1º en 2º Artikel 447, vijfde lid, Sw., maakt het vooronderzoek of het onderzoek naar de door
de aangever ten laste gelegde feiten tot een reden om de uitspraak over de vordering
wegens laster aan te houden, aangezien de rechtbank daarover pas na een beslissing
van seponering of buitenvervolgingstelling kan vonnissen; in deze gevallen is de verjaring
van de strafvordering voor alle partijen geschorst.
3º en 4º De vaststelling van de valsheid of de waarheid van het ten laste gelegde feit gaat
alleen aan het vonnis en niet aan de vordering vooraf; het derde en vijfde lid van artikel
447, Sw., schorsen het vonnis over de grond van de vordering wegens laster en niet het
instellen van de vordering zelf1.
1 R.P.D.B., v° Dénonciation calomnieuse, dl. III, p. 629; NYPELS EN SERVAIS, Le Code pénal interprété,
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(D. e.a. T. LE RELAIS vzw e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.07.0306.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen een arrest, op 5 februari 2007 gewezen
door het Hof van Beroep te Luik, kamer van inbeschuldigingstelling.
De eiseressen voeren twee middelen aan in een verzoekschrift, memorie genaamd, waarvan een voor eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
De eiser voert een middel aan in een verzoekschrift waarvan een voor eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
Raadsheer Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. FEITEN
De verweerders hebben zich op 16 juni 2004 voor de onderzoeksrechter te
Verviers burgerlijke partij gesteld tegen de eiseressen wegens lasterlijke aangiften, feiten die volgens de vordering van het openbaar ministerie gepleegd zouden
zijn te Brussel op 22 februari 1999 (telastlegging 1), te Luik op 10 maart 1999
(telastlegging 2) en te Verviers op 16 december 1999 (telastlegging 3).
Het bestreden arrest stelt vast dat de feiten die door de eiseressen zijn aangegeven aanleiding hebben gegeven tot een vooronderzoek, geopend door de procureur des Konings op 5 maart 1999 en zonder gevolg geklasseerd op 2 maart 2000
wegens het ontbreken van een misdrijf.
Het arrest beslist dat er alleen voor de eerste telastlegging voldoende aanwijzingen van schuld zijn en het verwijst de eiseressen naar de Correctionele Rechtbank te Dinant na te hebben geoordeeld dat de strafvordering voor deze telastlegging nog niet verjaard was.
III. BESLISSING VAN HET HOF
A. Over het cassatieberoep van de eiser tegen de beslissingen op de tegen J. D.
en A. C. ingestelde strafvordering wegens de telastleggingen 2 en 3:
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn
in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
B. Over de cassatieberoepen tegen de beslissingen op de tegen J. D. en A. C.
ingestelde strafvordering wegens de telastlegging 1:
Over het middel dat door de eiseressen is aangevoerd en over het identieke
middel dat, wat het cassatieberoep van de eiser betreft, ambtshalve de schending
aanvoert van de artikelen 447, vijfde lid, van het Strafwetboek, 21, 22 en 24, 3°,
van de Wet van 17 april 1878 houdende de Voorafgaande Titel van het Wetboek
van Strafvordering, gewijzigd bij artikel 3 van de Wet van 4 juli 2001:
De verjaring wordt alleen geschorst wanneer een wettekst dit bepaalt of wanBrussel, 1898, p. 252.
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neer een wettelijk beletsel bestaat dat de beslissing over of de uitoefening van de
strafvordering verhindert.
Artikel 24, 3°, van de Voorafgaande Titel, in de versie die op de feiten van de
zaak toepasselijk is, vermeldt dat de verjaring van de strafvordering geschorst is
ten aanzien van alle partijen, in de gevallen die bij artikel 447, derde en vijfde
lid, van het Strafwetboek zijn bepaald.
Krachtens het voormelde artikel 447, vijfde lid, wordt de vordering wegens
laster hervat in geval van een beslissing van seponering of buitenvervolgingstelling betreffende de vordering met betrekking tot het ten laste gelegde feit.
Deze bepaling maakt het vooronderzoek of het onderzoek naar de door de aangever ten laste gelegde feiten tot een reden om de uitspraak over de vordering
wegens laster aan te houden, aangezien de rechtbank daarover pas na een beslissing van seponering of buitenvervolgingstelling kan vonnissen.
De vaststelling van de valsheid of de waarheid van het ten laste gelegde feit
gaat alleen aan het vonnis en niet aan de vordering vooraf. Het derde en vijfde
lid van artikel 447 van het Strafwetboek schorsen het vonnis over de grond van
de vordering wegens laster en niet de instelling van de vordering zelf.
Volgens de appelrechters konden de verweerders, meer dan vijf jaren na het
plegen van het wanbedrijf waarover zij zich beklagen, de strafvordering op gang
brengen omdat de verjaring tijdens het vooronderzoek naar de aangegeven feiten
opgehouden heeft te lopen.
Het arrest creëert aldus een grond tot schorsing van de verjaring waarin de wet
niet voorziet, vermits het voormelde artikel 447, vijfde lid, van het vooronderzoek of het gerechtelijk onderzoek naar de ten laste gelegde feiten geen beletsel
maakt voor de instelling of de uitoefening van de strafvordering wegens laster of
lasterlijke aangifte.
Het wanbedrijf waarvan de appelrechters kennis dienden te nemen zou volgens
hun eigen vaststellingen op 22 februari 1999 zijn gepleegd.
Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan blijkt dat de verjaring van
de strafvordering voor dit wanbedrijf het laatst werd gestuit door een verhoor, afgenomen op 3 februari 2000 door de gerechtelijke politie bij het parket te Verviers (proces-verbaal nr. 313/00 van 3 februari 2000, stuk 9 van het onderzoeksdossier).
De strafvordering is bijgevolg sinds 3 februari 2005 verjaard.
Door niettemin de verwijzing van de eiseressen naar het vonnisgerecht te bevelen, schendt het arrest de wettelijke bepalingen die in het middel zijn bedoeld.
Er is geen grond om het middel te onderzoeken dat door de eiser wordt aangevoerd, noch het tweede, identieke, middel van de eiseressen, vermits die niet tot
vernietiging zonder verwijzing kunnen leiden.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uitspraak doet over de strafvordering ingesteld tegen J. D. en A. C. wegens de telastlegging 1.
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Verwerpt het cassatieberoep van de eiser voor het overige.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest.
Laat de kosten ten laste van de Staat.
Zegt dat er geen grond is tot verwijzing.
16 mei 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:
de h. de Codt – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-generaal –
Advocaat: mr. J.P. Charlier, Luik.

Nr. 256
2° KAMER - 16 mei 2007

1º VOORLOPIGE HECHTENIS — HANDHAVING - NIET-CORRECTIONALISEERBARE
MISDAAD - DRIEMAANDELIJKS TOEZICHT - AANVANG
2º VOORLOPIGE HECHTENIS — HANDHAVING - HOGER BEROEP - KAMER VAN
INBESCHULDIGINGSTELLING - OPDRACHT - TOEZICHT OP DE WETTIGHEID VAN DE BEROEPEN
BESCHIKKING

3º VOORLOPIGE HECHTENIS — HOGER BEROEP - KAMER VAN
INBESCHULDIGINGSTELLING - OPDRACHT - TOEZICHT OP DE WETTIGHEID VAN DE BEROEPEN
BESCHIKKING

4º VOORLOPIGE HECHTENIS — HANDHAVING - HOGER BEROEP - KAMER VAN
INBESCHULDIGINGSTELLING - TOEZICHT OP DE WETTIGHEID VAN DE BEROEPEN BESCHIKKING NAZICHT VAN DE TERMIJN BINNEN WELKE DE RAADKAMER UITSPRAAK MOEST DOEN - REGELMATIG
VAN DE BESLISSING TOT HANDHAVING

1º Het driemaandelijks toezicht van de voorlopige hechtenis voor niet-correctionaliseerbare
misdaden, dat bij artikel 22, tweede lid, Wet Voorlopige Hechtenis is bepaald, begint pas
te lopen vanaf de tweede beschikking van de raadkamer1.
2º en 3º Door het hoger beroep van de inverdenkinggestelde tegen een beschikking van de
raadkamer die uitspraak doet over de voorlopige hechtenis, neemt de kamer van
inbeschuldigingstelling kennis van de onwettigheden waardoor volgens de appellant deze
beschikking zou zijn aangetast.
4º Wanneer uit de stukken van de rechtspleging niet blijkt dat de raadkamer uitspraak heeft
gedaan binnen een maand vanaf het arrest waarbij de voorlopige hechtenis wordt
gehandhaafd ten gevolge van het hoger beroep tegen een beschikking die met
toepassing van art. 21 Wet Voorlopige Hechtenis is gewezen, kan het Hof niet nagaan of
de beslissing tot handhaving van de voorlopige hechtenis overeenkomstig de wet is
gewezen.
(S.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.07.0639.F)
1 Zie D. VANDERMEERSCH, "La détention préventive revisitée", J.T., 2005, p. 477.
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I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 2 mei 2007, onder het nummer 1281 van het repertorium, gewezen door het Hof van Beroep te Luik, kamer
van inbeschuldigingstelling.
De eiser voert een middel aan in een memorie die op 9 mei 2007 ter griffie van
het Hof is ingekomen.
Raadsheer Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. FEITEN
Uit de stukken die het Hof zijn overgelegd blijkt het volgende.
De eiser werd op 16 januari 2007 aangehouden wegens moord, als dader of
mededader.
Bij beschikking van 19 januari 2007 heeft de raadkamer de hechtenis voor een
maand gehandhaafd.
Op het hoger beroep van de eiser heeft de kamer van inbeschuldigingstelling
bij arrest van 1 februari 2007 de voormelde beschikking bevestigd en op haar
beurt de handhaving van de hechtenis voor een maand bevolen.
De vrijheidsberoving die uit het voormelde bevel tot aanhouding voortvloeit
blijkt vervolgens slechts op 16 april 2007 te zijn onderzocht, dag waarop een beschikking werd gewezen die de voorlopige hechtenis van de eiser voor de duur
van drie maanden heeft gehandhaafd.
De eiser heeft tegen deze beschikking hoger beroep ingesteld. Hij heeft een
conclusie neergelegd waarin hij de raadkamer in hoofdzaak verwijt dat zij buiten
termijn heeft beslist.
Het bestreden arrest vermeldt "dat naar aanleiding van de onderhavige rechtspleging, noch de raadkamer, zetelend op 16 april 2007, noch de kamer van inbeschuldigingstelling, zetelend op 2 mei 2007, beslissingen betreffende de voorlopige hechtenis die in een eerdere fase van de rechtspleging zijn gewezen moeten
toetsen of opnieuw onderzoeken, aangezien de hechtenis zonder onderbreking is
verlengd".
III. BESLISSING VAN HET HOF
Aangezien het cassatieberoep op 3 mei 2007 was ingesteld vermag het Hof
geen acht te slaan op de memorie die namens de eiser buiten de termijn van vijf
dagen, voorgeschreven bij artikel 31, §3, eerste lid, van de Wet van 20 juli 1990
betreffende de voorlopig hechtenis, is neergelegd.
Over het ambtshalve aangevoerde middel: schending van de artikelen 21, §6,
22, eerste en tweede lid, 30, §§1 en 4, van de Wet van 20 juli 1990 betreffende
de voorlopig hechtenis:
1. Krachtens artikel 22 van de Wet van 20 juli 1990 is, indien het feit dat bij de
raadkamer aanhangig is gemaakt een misdaad is waarvoor de wet geen correctionalisering met aanneming van verzachtende omstandigheden toestaat, de beschikking tot handhaving van de voorlopige hechtenis geldig voor drie maanden
vanaf de dag waarop ze wordt gegeven.
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Dit driemaandelijks toezicht begint pas te lopen vanaf de tweede beschikking
van de raadkamer. Deze welke binnen vijf dagen die volgen op de uitvaardiging
van het bevel tot aanhouding is gegeven, is slechts één maand geldig zoals bepaald bij artikel 21, §6, van de Wet van 20 juli 1990.
2. Indien de kamer van inbeschuldigingstelling beslist dat de voorlopige hechtenis gehandhaafd blijft, levert het arrest een titel van vrijheidsbeneming op voor
drie maanden te rekenen van de beslissing, indien het hoger beroep wordt ingesteld tegen de bij artikel 22, tweede lid, en 22bis bedoelde beschikking. Artikel
30, §4, dat deze regel vermeldt, breidt het driemaandelijks toezicht niet uit tot het
geval van het hoger beroep tegen een beschikking die met toepassing van artikel
21 is gewezen.
3. Door het hoger beroep van de inverdenkinggestelde tegen een beschikking
van de raadkamer die uitspraak doet over de voorlopige hechtenis, neemt de kamer van inbeschuldigingstelling kennis van de onwettigheden waardoor volgens
de appellant deze beschikking zou zijn aangetast.
4. De beschikking van 19 januari 2007 die met toepassing van artikel 21 van
de Wet van 20 juli 1990 is gewezen had, zoals zij vermeldt, een geldigheidsduur
van een maand.
Het arrest van 1 februari 2007 dat uitspraak doet over het hoger beroep dat
door de eiser tegen de voormelde beschikking is ingesteld leverde, zoals daarin is
aangegeven, een titel van vrijheidsbeneming van een maand op, te rekenen van
de beslissing.
Daaruit volgt dat de eiser ten laatste opnieuw voor de raadkamer diende te verschijnen op 1 maart 2007. De beroepen beschikking werd eerst op 16 april 2007
gewezen. Het stond aan de kamer van inbeschuldigingstelling om de rechtspleging dienaangaande na te gaan, wat het arrest met de hierboven weergegeven uiteenzetting niet doet.
5. Uit de stukken van de rechtspleging blijkt niet dat de raadkamer tussen 1 februari en 1 maart 2007 uitspraak heeft gedaan over de eventuele handhaving van
de voorlopige hechtenis die naar aanleiding van het bevel tot aanhouding dat op
16 januari 2007 tegen de eiser wegens moord is uitgevaardigd, is bevolen.
Het dossier bevat weliswaar het afschrift van een beschikking van de raadkamer van 16 februari 2007 die de voorlopige hechtenis van de eiser handhaaft
(stuk 6), maar deze beschikking betreft niet hetzelfde bevel tot aanhouding.
6. Noch de stukken van de rechtspleging, noch het arrest stellen het Hof dus in
staat om na te gaan of de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.
Beveelt dat melding van dit arrest zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde arrest.
Laat de kosten ten laste van de Staat.
Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Luik, kamer van inbeschuldiging-
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stelling, anders samengesteld.
16 mei 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:
de h. de Codt – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-generaal –
Advocaat: mr. Ch. Halet, Luik.

Nr. 257
1° KAMER - 18 mei 2007

1º OPSTAL (RECHT VAN) - BEGRIP
2º OPENBAAR DOMEIN - GOED VAN HET OPENBAAR DOMEIN - BEGRIP
3º OPENBAAR DOMEIN - GOED VAN HET OPENBAAR DOMEIN - GEVOLG
4º OPENBAAR DOMEIN - GOED VAN HET OPENBAAR DOMEIN - VESTIGING VAN EEN RECHT
VAN OPSTAL - WETTIGHEID
5º OPSTAL (RECHT VAN) - VESTIGING - OP GOED VAN HET OPENBAAR DOMEIN WETTIGHEID
1º Het recht van opstal is een tijdelijke afwijking van de artikelen 552 en 553, B.W. inzake
het recht van natrekking, die als regel stellen dat gebouwen, werken en beplantingen aan
de grondeigenaar toebehoren1. (Artt. 1, 5 en 6, Opstalwet)
2º Een goed behoort tot het openbaar domein doordat het, hetzij door een uitdrukkelijke
hetzij door een impliciete beslissing van de overheid wordt bestemd tot het gebruik van
allen, zonder onderscheid van de persoon2. (Artt. 537 en 538, B.W.)
3º Behoort een goed tot het openbaar domein en is het zodoende bestemd tot het gebruik
van allen, dan kan niemand een privaat recht verwerven dat het bedoelde gebruik zou
kunnen belemmeren en dat afbreuk zou kunnen doen aan het recht van de overheid om
het te allen tijde, gelet op dat gebruik, te regelen3 4. (Artt. 537, 538 en 1128, B.W.)
4º en 5º Voor zover een privaat recht van opstal de bestemming tot gebruik van allen niet
verhindert, kan het gevestigd worden op een goed van het openbaar domein5. (Artt. 537
en 538, B.W.; Artt. 1, 5 en 6, Opstalwet)
(VLAAMS GEWEST, MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR T. HESSENOORDNATIE)

1 Het O.M. concludeerde tot verwerping. Met betrekking tot het eerste onderdeel was het van oordeel
dat het niet ontvankelijk was nu het opkwam tegen een overtollige reden en aldus niet tot cassatie kon
leiden, vermits de appelrechters hun beslissing ook lieten steunen op de zelfstandige nietbekritiseerde reden dat eiser geen afstand heeft gedaan van zijn recht van natrekking, bij gebreke aan
zekere en expliciete wilsuiting ter zake.
2 Ibid.
3 Ibid.
4 Zie Cass. 25 sept. 2000, AR C.99.0385.F, nr. 491.
5 Het O.M. concludeerde tot verwerping. Met betrekking tot het eerste onderdeel was het van oordeel
dat het niet ontvankelijk was nu het opkwam tegen een overtollige reden en aldus niet tot cassatie kon
leiden, vermits de appelrechters hun beslissing ook lieten steunen op de zelfstandige nietbekritiseerde reden dat eiser geen afstand heeft gedaan van zijn recht van natrekking, bij gebreke aan
zekere en expliciete wilsuiting ter zake.
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ARREST

(A.R. C.06.0086.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 6 juni 2005 gewezen door het
Hof van Beroep te Antwerpen.
Afdelingsvoorzitter Ernest Waûters heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 538 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 552 en 555 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 1, 4 en 6 van de wet van 10 januari 1824 op het recht van opstal;
- artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet.
Aangevochten beslissingen
Het eindarrest van het Hof van Beroep te Antwerpen van 6 juni 2005 dat het hoger beroep van de verweerster gegrond verklaart en de eiser veroordeelt tot een bedrag van
1.304.361,98 euro te vermeerderen met de interesten en de kosten, op grond onder meer
van de volgende overwegingen:
"I. Grond van de vordering (vervolg)
- Beoordeling naar de ingeroepen rechtsgronden
1.
Van de door (de verweerster) ingeroepen rechtsgronden blijft nog enkel de onroerende
natrekking te onderzoeken.
2.
Het hof van beroep heeft in verband met deze rechtsgrond een aantal vragen gesteld in
het tussenarrest:
Vraag 1: werd de ro-ro steiger, volgens partijen, bij de oprichting ervan gebouwd op
grond welke door de Stad Antwerpen in concessie was gegeven aan (de verweerster) of
gebeurde de oprichting in de Schelde?
Vraag 2: kon, volgens partijen, de Stad Antwerpen eventueel ook een deel van de
Schelde in concessie geven?
Vraag 3: in het stuk nummer 3 van (de verweerster) is er sprake van: 'een precaire vergunning af te leveren door het Gewest als eigenaar van de rivier waarin onder andere begrepen zal zijn dat de (vaste) inrichtingen automatisch na oprichting eigendom worden
van het Gewest'; is deze vergunning afgeleverd en wat staat er dan in?
Vraag 4: kan volgens partijen een 'verzaking' gedaan worden met betrekking tot 'natrekking' in verband met onroerende goederen gelegen op openbaar domein?
3.
Partijen hebben daarop geantwoord in bijkomende conclusies.
3.1.
Op vraag 1 kwamen de volgende antwoorden:
Van (de verweerster):
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Het vast gedeelte van de ro-ro steiger (de dwarskade) werd destijds (onder gelding van
de eerste concessie) gebouwd in de Schelde en dus niet op gronden die aan concluante in
concessie waren gegeven.
Ditzelfde vast gedeelte van de ro-ro steiger werd echter bij de 2de concessie-verlening
(nadat de eerste door de Raad van State was vernietigd) formeel wel mee in concessie gegeven.
Met andere woorden hoewel opgericht op grond die aanvankelijk niet mee in concessie
werden gegeven, beschouwde de concessiegever deze steiger wel als door haar te beheren
goed bij verlening van de 2de concessie.
Van (de eiser):
De steiger is gebouwd op de Schelde zelf, namelijk als drijvend vlot dat verankerd is
met de kaaimuur.
3.2.
Op vraag 2 kwamen de volgende antwoorden:
Van (de verweerster):
Ja, voor zover ervan uit gegaan wordt dat dit gedeelte onlosmakelijk verbonden is en
deel uitmaakt van de containerterminal in kwestie.
In de beheersovereenkomst tussen het Vlaams Gewest (eigenaar) en de Stad Antwerpen
(uitbater) van de containerterminal is er geen sprake van de ro-ro steiger. Dit kan ook niet
omdat, op het ogenblik van het sluiten van deze beheersovereenkomst, de ro-ro steiger
nog niet was opgericht.
Uit de 2de concessie blijkt dat de Stad Antwerpen de ro-ro steiger (het vast gedeelte) in
de praktijk wel degelijk mee in concessie heeft gegeven. Dit kan alleen verklaard worden
door er van overheidswege vanuit gegaan wordt dat deze steiger eveneens eigendom is
van het Vlaams Gewest en derhalve ressorteert onder de beheersovereenkomst.
In ontkennend geval had de Stad inderdaad dit gedeelte van de terminal niet in concessie kunnen geven.
Van (de eiser):
Neen, het Vlaams Gewest is eigenaar en beheerder van de Schelde. Bijgevolg kan de
Stad Antwerpen of het Havenbedrijf een deel ervan niet in concessie geven.
3.3.
Op vraag 3 kwamen de volgende antwoorden:
Van (de verweerster):
Een dergelijke vergunning werd inderdaad nooit afgeleverd.
Van (de eiser):
M.i. wordt hier bedoeld bijlage bij stuk 2 van het stukkenbundel van (de verweerster).
Er werd geen precaire vergunning afgeleverd. Er is in het dossier enkel sprake van het
afleveren van een precaire vergunning, die de modaliteiten voor exploitatie van de installatie zal vastleggen, in een brief van de Antwerpse Zeediensten aan Hessenatie, d.d.
14.06.1990 (stuk 5 van de stukken van (de verweerster)).
Deze precaire vergunning zou worden afgeleverd nadat Hessenatie een bouwvergunning had aangevraagd en bekomen. De precaire vergunning is nooit verleend.
3.4.
Op vraag 4 kwamen de volgende antwoorden:
Van (de verweerster):
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In hoofdorde moet opgemerkt worden dat naar het oordeel van (de verweerster) dit niet
kan.
Volgens het Hof van Cassatie impliceert iedere afstand van het recht van natrekking
immers de vestiging van een recht van opstal.
Welnu, nog volgens het Hof van Cassatie kan er op onroerende goederen behorend tot
het openbaar domein geen recht van opstal gevestigd worden en dit omwille van het bijzonder juridisch statuut van dergelijke goederen.
Aldus moet dan ook geconcludeerd worden dat er geen afstand van het recht van natrekking mogelijk is met betrekking tot onroerende goederen gelegen op het openbaar domein.
In ondergeschikte orde moet opgemerkt worden dat geïntimeerde geenszins afstand
heeft gedaan van haar recht tot natrekking.
Een dergelijke afstand moet immers expliciet gebeuren. Zij moet berusten op een expliciete en zekere wilsuitdrukking van degene die verzaakt. Niet elke eenvoudige toelating
vanwege de grondeigenaar om op zijn grond een gebouw op te richten kan dan ook gezien
worden als een afstand van natrekking.
Integendeel heeft geïntimeerde steeds vastgehouden aan haar standpunt dat zij door de
oprichting zelf eigenaar zou worden (stukken 2, 10, 11 en 27).
1. Cass. 19 mei 1988, Arr. Cass. 1987-88, 1230, A. Van Muylder en J. Verstappen, 'Actuele problemen inzake het recht van natrekking, de verzaking daaraan, en het recht van
opstal', T. Not. 1992, 281 e.v.
2. o.m Cass. 10 maart 1892, Pas. 1892, 1, 213,; Cass. 18 maart 1926, Pas. 1926, 1, 307.
3. F. Van Neste en S. Snaet, 'Natrekking' in 'Het onroerend goed in de praktijk', Kluwer, losbl. I.G.3-15.
4. Ibid.
Van (de eiser):
Ja, dat kan.
In ondergeschikte orde houdt concluante dat argument aan - indien het hof de rechtsfiguur 'natrekking' zou hanteren - dat zij afstand heeft gedaan van de natrekking door toelating te geven om op haar grond de steiger aan te leggen.
Dat immers de grondeigenaar aan zijn recht kan verzaken en een derde kan toelaten een
gebouw op te richten dat gedurende enige tijd de eigendom van deze derde zal blijven.
Dit wordt ook bevestigd in de rechtspraak: vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg
te Brugge dd. 20.12.1993 (Act. Dr. 1996, 807, ev).
3.5.
De benadrukking in deze teksten is van het hof.
4.
Het hof van beroep neemt aan dat de ro-ro steiger niet gebouwd werd op grond die
reeds door de Stad Antwerpen in concessie was gegeven aan (de verweerster) en dat de
oprichting gebeurde in de Schelde.
Het hof van beroep neemt aan dat de Stad Antwerpen geen deel van de Schelde in concessie kon geven om de ro-ro steiger erop te laten bouwen.
Het hof van beroep neemt aan dat de 'precaire vergunning' niet werd verleend (met specificatie dat het stuk 3 bedoeld in het tussenarrest, thans de bijlage vormt aan stuk 2 van
(de verweerster)).
Het hof van beroep neemt de stelling van (de verweerster) aan, dat er geen 'verzaking'
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kan gedaan worden met betrekking tot 'natrekking' in verband met onroerende goederen
gelegen op openbaar domein.
5.
Dit alles laat toe te besluiten, dat de ro-ro steiger werd opgericht door (de verweerster)
op grond van (de eiser).
Artikel 555 Burgerlijk Wetboek is hier van toepassing: er werd gebouwd door een derde met eigen materialen op andermans grond.
(De eiser) heeft aan (de verweerster) niet verplicht de steiger af te breken op diens kosten.
(De eiser) heeft besloten de steiger te laten staan en is daardoor er eigenaar van geworden: door natrekking.
Er kan geen sprake zijn van een afstand van dit recht van natrekking in hoofde van het
(de eiser) (zie hoger stelling (de verweerster) en de door deze geciteerde rechtspraak en
rechtsleer).
(De eiser) dient de kosten gemaakt door (de verweerster) aldus te vergoeden".
Grieven
Het bestreden arrest oordeelt dat de eiser niet kon verzaken aan de natrekking van de
steiger omdat dergelijke verzaking noodzakelijkerwijze tot gevolg zou hebben dat een
recht van opstal werd toegekend hetgeen volgens het arrest niet mogelijk is.
Vooreerst moet opgemerkt worden dat de verzaking aan natrekking niet per se een
recht van opstal insluit. Men zou bijvoorbeeld evenzeer kunnen spreken van een erfpacht.
Deze overweging is dus niet naar recht verantwoord (schending van de artikelen 552 en
555 van het Burgerlijk Wetboek en de artikelen 1, 4 en 6 van de wet van 10 januari 1824
op het recht van opstal).
Het arrest oordeelt dat een recht van opstal niet mogelijk is op het openbaar domein.
Eerste onderdeel
Indien vroeger een zeer strikte opvatting werd gehanteerd met betrekking tot het vestigen van zakelijke rechten op het openbare domein, dan is deze situatie grondig veranderd.
Met het oog op de valorisatie van het openbaar domein en de economische expansie,
wordt door de overheidsinstanties zeer frequent een beroep gedaan op de rechtsfiguur van
opstal.
Een van de voordelen van opstal - en trouwens ook van erfpacht - is soepelheid in het
juridisch kader, van de domanialiteit, te brengen, waarbij een privé-persoon, de concessionaris, de mogelijkheid heeft een zakelijk recht te verkrijgen op het openbare domein.
Op voorwaarde dat de fundamentele beginselen i.v.m. het openbaar domein (verenigbaar met de openbare bestemming, precariteit ...) worden eerbiedigd kunnen wel degelijk
zakelijke rechten gevestigd worden op het openbaar domein, waaronder een recht van opstal.
Door te oordelen in algemene bewoordingen dat dergelijk op opstalrecht niet mogelijk
is, is het bestreden arrest derhalve niet naar recht verantwoord (schending van alle in het
middel aangehaalde bepalingen, behalve artikel 149 van de Grondwet).
(...)

II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste onderdeel
1. Luidens artikel 1 van de Opstalwet van 10 januari 1824 is het recht van op-
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stal een zakelijk recht om gebouwen, werken of beplantingen op andermans
grond te hebben.
Luidens artikel 4 van dezelfde wet kan het recht van opstal voor geen langere
tijd dan van vijftig jaren worden bepaald, behoudens de bevoegdheid om hetzelve te vernieuwen.
Luidens artikel 6 van dezelfde wet treedt, bij het eindigen van het recht van
opstal de grondeigenaar in de eigendom van de gebouwen, werken en beplantingen, met de onder gehoudenis om de waarde daarvan op die tijd te betalen aan
degene die het recht van opstal had, welke laatste recht van terughouding zal
hebben, totdat die betaling zal voldaan zijn.
2. Het recht van opstal is in de zin van voormelde wet een tijdelijke afwijking
van de artikelen 552 en 553 van het Burgerlijk Wetboek inzake het recht van natrekking dat als regel stelt dat gebouwen, werken en beplantingen aan de grondeigenaar toebehoren.
3. Een goed behoort tot het openbare domein doordat het, hetzij door een uitdrukkelijk hetzij door een impliciete beslissing van de overheid wordt bestemd
tot het gebruik van allen, zonder onderscheid van de persoon.
Aldus worden, krachtens artikel 538 van het Burgerlijk Wetboek, de wegen,
banen en straten die ten laste zijn van de Staat, de bevaarbare of vlotbare stromen
en rivieren, de stranden, aanwassen en gorzingen van de zee, de havens, ook getijhavens, de reden en, in het algemeen, alle gedeelten van het Belgische grondgebied die niet vatbaar zijn voor bijzondere eigendom, beschouwd als behorend
tot het openbare domein.
4. Behoort een goed tot het openbare domein en is het zodoende bestemd tot
het gebruik van allen, dan kan niemand een privaat recht verwerven dat het bedoelde gebruik zou kunnen belemmeren en dat afbreuk zou kunnen doen aan het
recht van de overheid om het te allen tijde, gelet op dat gebruik, te regelen.
5. Voor zover evenwel een privaat recht van opstal voormelde bestemming
niet verhindert, kan het worden gevestigd op een goed van het openbare domein.
6. De appelrechters die zonder enig onderscheid oordelen dat een recht van opstal op het openbaar domein onmogelijk is, verantwoorden hun beslissing niet
naar recht.
7. Het onderdeel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
over.
Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.
18 mei 2007 – 1° kamer – Voorzitter en verslaggever: de h. Waûters, afdelingsvoorzit-
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ter – Andersluidende conclusie van de h. Vandewal, advocaat-generaal – Advocaten: mrs.
Simont en Verbist.

Nr. 258
1° KAMER - 18 mei 2007

1º DESKUNDIGENONDERZOEK - BURGERLIJKE ZAKEN - GERECHTSDESKUNDIGE BOUWZAKEN - KWALIFICATIE
2º ARCHITECT (TUCHT EN BESCHERMING VAN DE TITEL) - BOUWZAKEN AANSTELLING ALS GERECHTSDESKUNDIGE - GEVOLG
1º en 2º Uit de wettelijke bepalingen die voorzien dat de rechter deskundigen kan gelasten
vaststellingen te doen of een technisch advies te geven en dat niemand de titel mag
voeren van architect noch het beroep ervan mag uitoefenen indien hij niet aan de
wettelijke voorwaarden voldoet, volgt niet dat de gerechtsdeskundige die door de rechter
wordt aangesteld in bouwzaken noodzakelijkerwijze het beroep van architect uitoefent.
(Art. 962, Ger.W.; Art. 1, §1, Wet 20 feb. 1939; Art. 5, Architectenwet)
(CHAPEBEDRIJF VERHELST & CIE nv T. TYBO nv e.a.)

ARREST

(A.R. C.06.0287.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 24 februari 2006 gewezen
door het Hof van Beroep te Gent.
Raadsheer Beatrijs Deconinck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert in haar verzoekschrift twee middelen aan.
Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht en maakt er deel van uit.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
(...)
Tweede middel
8. Krachtens artikel 962 van het Gerechtelijk Wetboek kan de rechter, ter oplossing van een voor hem gebracht geschil of ingeval een geschil werkelijk en
dadelijk dreigt te ontstaan, deskundigen gelasten vaststellingen te doen of een
technisch advies te geven.
Krachtens artikel 1, §1, van de wet van 20 februari 1939 op de bescherming
van de titel en van het beroep van architect, mag niemand de titel voeren van architect, noch het beroep ervan uitoefenen indien hij niet in het bezit is van een
diploma, waaruit blijkt dat hij met goed gevolg de examenproeven heeft afgelegd
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welke vereist zijn voor het verkrijgen van het diploma.
Krachtens artikel 5 van de wet van 26 juni 1963 tot instelling van een Orde
van architecten, mag niemand in België het beroep van architect in welke hoedanigheid ook uitoefenen als hij niet op één van de tabellen van de Orde of op een
lijst van stagiairs is ingeschreven of indien hij niet heeft voldaan aan de bepalingen van het tweede en derde lid van artikel 8.
9. Uit het voorgaande volgt niet dat een gerechtsdeskundige die door de rechtsinstanties wordt aangesteld in bouwzaken noodzakelijkerwijze het beroep van architect uitoefent.
10. Het middel dat van een andere rechtsopvatting uitgaat, faalt naar recht (zoals verbeterd door Cass., 29 juni 2007, AR C.07.0257.N).
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.
18 mei 2007 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Waûters, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: mevr. Deconinck – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandewal, advocaat-generaal
– Advocaat: mr. van Eeckhoutte.

Nr. 259
1° KAMER - 18 mei 2007

VERVOER — GOEDERENVERVOER — SPOORVERVOER - INTERNATIONAAL
SPOORWEGVERVOER VAN GOEDEREN - VORDERING VAN DE AFZENDER TEGEN DE VERVOERDER VRACHTBRIEF - VERPLICHTING TOT OVERLEGGING - TOEPASSINGSGEBIED
De verplichting tot het overleggen van de vrachtbrief door de afzender die een vordering in
rechte instelt tegen de vervoerder, geldt niet wanneer de spoorwegvervoerder het
vervoer niet heeft aangenomen en er dientengevolge geen vrachtbrief werd afgeleverd.
(Artt. 11, §1 en 54, §4, c, CIM-Verdrag)
(N.M.B.S. HOLDING, publiekrechtelijke vennootschap met rechtspersoonlijkheid T. BELGISCHE NAAMLOZE
VENNOOTSCHAP VOOR TRANSPORT DOOR MIDDEL VAN HET GECOMBINEERD RAIL-WEG SYSTEEM, agfekort
TRW, nv)

ARREST

(A.R. C.06.0435.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 6 maart 2006 gewezen door
het Hof van Beroep te Brussel.
Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
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De eiseres voert in haar verzoekschrift twee middelen aan.
(...)
Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de Grondwet;
- artikel 54, §3 en 4, van het Verdrag inhoudende uniforme regelen betreffende de overeenkomst van internationaal spoorwegvervoer van goederen, opgemaakt te Bern op 9 mei
1980, goedgekeurd bij Wet van 25 april 1983 (B.S. 7 september 1983).
Aangevochten beslissingen
De appelrechters verklaren het hoger beroep van de verweerster ontvankelijk en gegrond en veroordelen de eiseres tot betaling van 10.246,18 euro, méér aankleven, op
grond van volgende overweging (arrest, p. 6):
"Ten onrechte tracht (de eiseres) in ondergeschikte orde op grond van de afwezigheid
van vrachtbrief te stellen dat er geen vervoerovereenkomst per spoor zou zijn, zodat (de
verweerster) niet zou aantonen de hoedanigheid te bezitten om de contractuele vordering
in te stellen.
Dat er geen vrachtbrief werd opgesteld vindt zijn oorzaak in het feit dat de te vervoeren
lading reeds bij de belading werd beschadigd en daarna niet verder per spoor werd vervoerd maar teruggezonden per vrachtwagen naar de fabrikant ALZ in Genk.
De uitgifte van een vrachtbrief bewijst de vervoerovereenkomst doch is geen essentiële
voorwaarde voor het bewijs van de vervoerovereenkomst, die principieel een consensueel
contract vormt (J. Van Ryn en J. Heenen, o. c., nr. 758).
Trouwens, het CIM-Verdrag voorziet niet in een sanctie voor het ontbreken van een
vrachtbrief".
Grieven
Artikel 54 van het CIM-Verdrag luidt:
"Art. 54 Personen die een vordering in rechte tegen de spoorweg kunnen instellen.
§1.
Een vordering in rechte tot terugbetaling van een ingevolge de vervoerovereenkomst
betaald bedrag, kan slechts worden ingesteld door degene, die de betaling heeft gedaan.
§2.
Een vordering in rechte met betrekking tot een in artikel 17 bedoeld remboursement
kan slechts worden ingesteld door de afzender.
§3.
Andere vorderingen in rechte uit de vervoerovereenkomst kunnen worden ingesteld
door:
a) De afzender, tot het tijdstip waarop de geadresseerde:
1. De vrachtbrief in ontvangst heeft genomen,
2. Het goed heeft aangenomen, of
3. De hem ingevolge artikel 28, §4, of artikel 31 toekomende rechten heeft doen gelden;
b) De geadresseerde, vanaf het tijdstip waarop hij:
1. De vrachtbrief in ontvangst heeft genomen,
2. Het goed heeft aangenomen,
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3. De hem ingevolge artikel 28, §4, toekomende rechten heeft doen gelden, of
4. De hem ingevolge artikel 31 toekomende rechten heeft doen gelden; het recht om
deze vordering in te stellen vervalt evenwel, zodra de overeenkomstig artikel 31, §1, c,
door de geadresseerde aangewezen persoon de vrachtbrief in ontvangst heeft genomen,
het goed heeft aangenomen of de hem ingevolge artikel 28, §4, toekomende rechten heeft
doen gelden.
§4.
De afzender, die een vordering in rechte instelt, moet de duplicaat-vrachtbrief overleggen. Bij gebreke daarvan moet hij ter zake van de §3, a, bedoelde vorderingen een machtiging van de geadresseerde overleggen of bewijzen, dat deze de zending heeft geweigerd.
De geadresseerde, die een vordering in rechte instelt, moet de vrachtbrief overleggen,
indien deze aan hem is afgegeven".
Artikel 54, §3 en 4, van het CIM-Verdrag bepaalt aldus voor het stellen van een ontvankelijke vordering tegen eiseres op grond van de vervoerovereenkomst dat de vorderende partij op de vrachtbrief figureert als afzender of - in sommige gevallen - als bestemmeling.
Met andere woorden, waar de appelrechters oordelen dat verweerster een ontvankelijke
rechtsvordering kan instellen tegen de NMBS-HOLDING op grond van de vervoerovereenkomst en het CIM-Verdrag, zonder nochtans vast te stellen dat verweerster op de
vrachtbrief voorkomt als afzender of geadresseerde in de zin van artikel 54, §3 en 4, van
het CIM-Verdrag, is hun beslissing niet naar recht verantwoord en schenden zij voornoemde bepaling van het CIM-Verdrag (schending van artikel 149 van de Grondwet en
artikel 54, §3 en 4, van het Verdrag inhoudende uniforme regelen betreffende de overeenkomst van internationaal spoorwegvervoer van goederen, opgemaakt te Bern op 9 mei
1980, goedgekeurd bij Wet van 25 april 1983).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
(...)
Tweede middel
3. Artikel 149 van de Grondwet dat een motiveringsverplichting oplegt, is
vreemd aan de in het middel aangevoerde onwettigheid.
In zoverre het middel artikel 149 van de Grondwet als geschonden aanwijst, is
het middel aldus niet ontvankelijk.
4. Artikel 11, §1, van het CIM-Verdrag bepaalt dat de vervoerovereenkomst is
gesloten, zodra de spoorweg van afzending het goed met de vrachtbrief ten vervoer heeft aangenomen. De aanneming wordt vastgesteld door op de vrachtbrief
het stempel van het station van afzending of een aanduiding door de boekhoudmachine met datum-vermelding af te drukken. Luidens paragraaf 3 van dit artikel dient de van het stempel of de aanduiding van de boekhoudmachine voorziene vrachtbrief als bewijs van het sluiten en de inhoud van de vervoerovereenkomst.
Artikel 54, §4, c), van het CIM-Verdrag bepaalt dat de afzender die een vordering in rechte instelt tegen de vervoerder, de duplicaatvrachtbrief moet overleggen en dat wanneer de vordering wordt ingesteld door de geadresseerde, deze de
vrachtbrief moet overleggen, indien die aan hem is afgegeven.
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De verplichting tot het overleggen van de vrachtbrief door de eiser geldt niet
wanneer de spoorwegvervoerder het vervoer niet heeft aangenomen en er dientengevolge geen vrachtbrief werd afgeleverd.
5. De appelrechters stellen vast dat het feit dat "er geen vrachtbrief werd opgesteld (zijn) oorzaak vindt in het feit dat de te vervoeren lading reeds bij de belading werd beschadigd en daarna niet verder per spoor werd vervoerd maar teruggezonden per vrachtwagen naar de fabrikant ALZ in Genk".
6. Door te oordelen dat de verweerster waarvan de appelrechters de contractuele band met de eiseres bewezen achten, gerechtigd is de vordering tot schadevergoeding tegen de eiseres in te stellen ook al wordt geen vrachtbrief overgelegd, verantwoorden de appelrechters hun beslissing naar recht.
In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.
18 mei 2007 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Waûters, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Dirix – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandewal, advocaat-generaal – Advocaat: mr. Maes.

Nr. 260
1° KAMER - 18 mei 2007

1º STEDENBOUW — HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT.
BETALING VAN EEN MEERWAARDE - HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT VONNIS DAT HET HERSTEL BEVEELT - UITVOERING - BEVEL TOT STAKING
2º STEDENBOUW — SANCTIES - BEVEL TOT STAKING - BEGRIP
3º STEDENBOUW — SANCTIES - BEVEL TOT STAKING - DOEL
1º, 2º en 3º Het bevel tot onmiddellijke staking van het werk, van de handelingen of van het
gebruik dat door de bevoegde ambtenaren, agenten of officieren van gerechtelijke politie
mondeling ter plaatse kan worden gegeven wanneer zij vaststellen dat dit werk, deze
handelingen of de wijzigingen een inbreuk vormen zoals bedoeld in artikel 146,
Stedenbouwdecreet 1999, is een preventieve maatregel; de enkele reden dat een herstel
voordien met het oog op de goede ruimtelijke ordening bij vonnis werd bevolen, kan het
bevelen van de staking ter uitvoering van dit vonnis niet verantwoorden. (Art. 154, eerste
lid, Decr. Vl. R. 18 mei 1999)
(VLAAMS GEWEST, Vlaamse minister van Financiën en Begroting, Innovatie en Ruimtelijke Ordening T. W. e.a.)

ARREST

(A.R. C.06.0567.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
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Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 8 november 2005 gewezen
door het Hof van Beroep te Antwerpen.
Raadsheer Alain Smetryns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 159 van de Grondwet;
- de artikelen 149 en 154 van het decreet van 18 mei 1999 "houdende de organisatie
van de ruimtelijke ordening";
- artikel 65 van de wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van de stedebouw, zoals van toepassing vóór de coördinatie door het decreet
van 22 oktober 1996;
- de artikelen 1039 en 1042 van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
De eiser komt op tegen de bestreden beslissing in de mate dat de appelrechters daarin
zijn hoger beroep ongegrond verklaren en het beroepen vonnis bevestigen, en aldus de
oorspronkelijke vordering van de verweerders gegrond verklaren en de opheffing van het
stakingsbevel bevelen. De appelrechters stoelen hun beslissing op volgende gronden:
"Voorafgaande feiten en procedure:
Bij vonnis van 22 april 1983 van de Correctionele Rechtbank te Tongeren - dat kracht
van gewijsde heeft - werd de heer J. B., rechtsvoorganger van (de verweerders) overeenkomstig artikel 65 van de Stedenbouwwet van 29 maart 1962 veroordeeld tot een geldboete van 50 BEF voor de oprichting en de instandhouding zonder bouwvergunning van
een chalet en van een vergrote visvijver in een natuurgebied (te Zutendaal). Tevens werd
het herstel van de plaats in de vorige staat bevolen binnen een termijn van één jaar en
werden de gemachtigde ambtenaar en het college van burgemeester en schepenen gemachtigd om zo nog ambtshalve de plaats in de vorige staat te herstellen.
Dit vonnis werd nooit uitgevoerd.
De chalet (cafetaria), het intussen nog vergrote terras en de visvijver zijn thans de onverdeelde mede-eigendom van (de verweerders) en worden uitgebaat door tweede en vierde (verweerders).
Op 10 september 2003 wordt door de hoofdmedewerker van de dienst Ruimtelijke Ordening van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap een proces-verbaal van vaststelling opgesteld ten laste van (de verweerders) wegens het oprichten (en/of instandhouden)
van cafetaria met dichtgebouwd terras en het wederrechtelijk instandhouden van een visvijver in natuurgebied (gemeente Zutendaal, Schansstraat, perceel gekadastreerd afdeling
2, sectie D, perceel nummers 825 H, 825 K).
Dit proces-verbaal wordt ter kennisgeving gezonden aan de procureur des Konings te
Tongeren en aan het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Zutendaal.
Bij schrijven van 30 november 2004 aan de procureur des Konings te Tongeren vordert
de gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur op basis van artikel 149 van het decreet van
18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening, gewijzigd bij latere decreten (hierna DRO), het herstel binnen een termijn van maximum één jaar in de oorspronkelijke toestand en dit onder verbeurte van een dwangsom van 125,000 euro per dag
bij niet uitvoering van het vonnis binnen de gestelde termijn.
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Dit impliceert:
- de afbraak (inclusief vloerplaat) van de oorspronkelijke chalet in hout;
- de afbraak van de uitbreiding van cafetariagedeelte;
- de verwijdering van de oevers van de vijvers zodat de oevers een natuurlijk, zocht hellend profiel krijgen;
- het verwijderen van de kiezel- en grindverharding rondom de vijver;
- het verwijderen van de electriciteitspalen en vlaggenmasten naast de vijver.
Bij schrijven van 31 maart 2005 deelt de procureur des Konings te Tongeren aan de gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur mee dat het dossier geseponeerd werd omdat
reeds bij vonnis van 22 april 1983 de afbraak van de chalet en het dempen van de vijver
werd bevolgen.
Op 24 mei 2005 wordt door een beëdigd medewerker van de dienst Ruimtelijke Ordening van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap een nieuw proces-verbaal van vaststelling opgesteld, waarin onder meer gesteld wordt dat gelet op de lopende contracten die
(de tweede verweerder) (uitbater) afsloot met meerdere firma's ter verhuring van de vijver
en kantine in de maand juni, besloten werd te wachten om een staking van het gebruik uit
te stellen tot 1 juli 2005 (uiterste datum) en dat de uitbater daarmee akkoord is.
In antwoord op een schrijven van 1 juni 2005 van de raadsman van (de verweerders)
stelt de gewestelijke stedenbouwkundig inspecteur in een schrijven van 9 juni 2005 onder
meer dat de staking van het gebruik thans meer en meer wordt gebruikt om toch nog uitvoering te bekomen van vonnissen en arresten zonder dat hierbij een dwangsom werd uitgesproken.
Op 29 juni 2005 beveelt de technicus bevoegd voor het opsporen en vaststellen van
misdrijven in het kader van artikel 146 en volgende DRO mondeling de onmiddellijke
stopzetting van het strijdig gebruik.
Tevens wordt er op gewezen dat het voortzetten van het gebruik in strijd met dit stakingsbevel een afzonderlijk misdrijf is en strafbaar wordt gesteld door artikel 146, tweede
lid, DRO; dat het voortzetten van het gebruik in strijd met dit stakingsbevel daarnaast aanleiding geeft tot het opleggen van een administratieve geldboete van 5000 euro (artikel
156, §1, eerste lid, DRO); dat het voor(t)zetten van het gebruik in strijd met dit stakingsbevel tot slot als gevolg heeft dat in geval van een eventuele gerechtelijke vervolging de
meerwaarde als herstelmaatregel uitgesloten is (artikel 149, §1, tweede lid, 2°, DRO).
De gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur heeft het mondeling bevel bekrachtigd en
het samen met het proces-verbaal van 29 juni 2005 bij aangetekend schrijven van 1 juli
2005 aan elk van de (verweerders) toegezonden.
Bij dagvaarding van 6 juli 2005 vorderen (de verweerders) te zeggen voor recht dat aan
het bevel tot onmiddellijke staking van het gebruik met betrekking tot de percelen gelegen
te Zutendaal, afdeling 2, sectie D, perceelnummers 825H, 825K, dat mondeling werd gegeven, opgeheven wordt en te zeggen dat dit bevel geen rechtsgevolgen zal kennen.
De bestreden beschikking verklaart de vordering van (de verweerders) ontvankelijk en
gegrond; beveelt op grond van artikel 154, al. 6, van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening, zoals gewijzigd bij artikel 34 van de decreet van 25 april 2000, de opheffing van het bevel tot staking van het gebruik van een cafetaria, van een uitgebouwd terras en van een (forellen)vijver, gelegen te 3690 Zutendaal,
2de afdeling, 'Stalkerwijer', sectie D, percelen nummer 825/H (drankhuis) en 825/K (vijver), dat de technicus (beëdigd ambtenaar) op 29 juni 2005 heeft gegeven en dat de gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur op 1 juli 2005 heeft bekrachtigd, veroordeel(t) (de
eiser) tot de kosten van het geding.
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Het hoger beroep van (de eiser) strekt ertoe de bestreden beschikking te vernietigen, de
oorspronkelijke vordering minstens ongegrond te verklaren; dienvolgens te zeggen voor
recht dat het bevel tot onmiddellijke staking van het gebruik met betrekking tot de percelen gelegen te Zutendaal, afdeling 2, sectie D, perceelnummers 825 H, 825 K, dat mondeling werd gegeven op 29 juni 2005 en werd bekrachtigd bij aangetekend schrijven van 1
juli 2005, rechtsgeldig werd genomen; (de verweerders) te veroordelen tot de kosten van
het geding.
(De verweerders) concluderen tot de ongegrondheid van het hoger beroep en de bevestiging van de bestreden beschikking en tot de veroordeling van (de eiser) tot de kosten.
In rechte:
(...)
Artikel 154 DRO biedt de bijzondere ambtenaren en politieambtenaren de mogelijkheid
om mondeling ter plaatse de onmiddellijke staking te bevelen van het wederrechtelijk uitgevoerde werk, handelingen of gebruik.
(De eiser) stelt terecht dat het niet aan de voorzitter behoort om de opportuniteit van het
gegeven bevel te beoordelen, doch dat de voorzitter enkel en alleen bevoegd is om te oordelen of het gegeven bevel rechtmatig is.
Het behoort enkel tot de bevoegdheid van de voorzitter om het bevel te staking op zijn
externe en interne wettigheid te beoordelen en te onderzoeken of het strookt met de wet
dan wel berust op machtsoverschrijding of machtsafwending, meer bepaald of het uitsluitend met het oog op de goede ruimtelijke ordening is genomen.
Er dient derhalve onderzocht te worden of te dezen het bevel tot staking uitsluitend met
het oog op de goede ruimtelijk ordening is gegeven.
In het antwoord van de gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur van 9 juni 2005 op
het schrijven van de raadsman van (de verweerders) van 1 juni 2005 waarin gevraagd
werd naar de rechtsgrond van het aangekondigde bevel tot staking, worden volgende redenen aangehaald:
- reeds bij vonnis van 22 april 1983 van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Tongeren
werd de afbraak bevolen van de chalet. Tevens werd in ditzelfde vonnis het dempen van
de vijver bevolen;
- de feiten speelden en spelen zich af binnen de grenzen van een natuurgebied. Een dergelijke visvijver met kunstmatige vormen (rechthoekig) en een chalet dat gebruikt wordt
als een clubhuis kunnen ter plaatse onder geen enkele beding ruimtelijk aanvaard worden;
- de destijds bevolen herstelmaatregelen rusten op het onroerend goed;
- tijdens het plaatsbezoek dat een medewerker van onze afdeling op 25 mei jl. heeft gebracht werd ingestemd met de afspraak om de activiteiten te staken en dit met ingang van
1 juli e.k.;
- naar mijn mening hebben wij ons in deze redelijk opgesteld en hebben wij nog een
uitstel verleend gelet op de zogenaamde nog 'lopende contracten';
- de staking van het gebruik wordt thans meer en meer gebruikt om toch nog uitvoering
te bekomen van vonnissen en arresten zonder dat hierbij een dwangsom werd uitgesproken;
- het feit dat de overheid meer dan 22 jaar wacht om verdere uitvoering te geven aan
een gerechtelijke uitspraak kan niet ten onze laste gelegd worden. In een recent arrest van
het Hof van Cassatie van 4 maart 2005 werd vastgesteld dat men zich niet kan beroepen
op het vertrouwensbeginsel, zich baserend op het 'lange' stilzitten van de overheid om een
gekregen veroordeling als verwerkt te beschouwen. In de eerste plaats dient de veroordeelde of de nieuwe eigenaar uitvoering te geven aan het in kracht van gewijsde getreden

Nr. 260 - 18.5.07

HOF VAN CASSATIE

1059

vonnis of arrest. Bovendien hebben sommige politici in het verleden nagelaten om een
consequent handhavingsbeleid te voeren.
Uit dit schrijven blijkt duidelijk dat het bevel tot staking niet uitsluitend werd gegeven
met het oog op de goede ruimtelijke ordening, doch wel om alsnog uitvoering te bekomen
van het door de Correctionele Rechtbank te Tongeren op 22 april 1983 uitgesproken vonnis ten laste van de rechtsvoorganger van (de verweerders) en waarbij de afbraak van de
chalet en het dempen van de vijver werden bevolen.
Het bevel tot staking werd dan ook afgewend (van) zijn oorspronkelijk doel om alsnog
uitvoering te bekomen van een meer dan 22 jaar geleden bekomen gerechtelijk titel.
De eerste rechter heeft dan ook terecht de vordering van (de verweerders) gegrond verklaart.
Het hoger beroep van (de eiser) is derhalve ongegrond en (de eiser) dient veroordeeld te
worden tot de kosten van het hoger beroep, zoals hierna begroot" (pp. 2-7 van het bestreden arrest).
Grieven
Overeenkomstig het zesde lid van artikel 154 van het decreet van 18 mei 1999 kan de
betrokken n.a.v. een door de politiediensten bevolen en door de Gewestelijke Stedenbouwkundig Inspecteur bekrachtigde staking van wederrechtelijke werken of handelingen
in kort geding vorderen dat de opheffing zou worden bevolen van het stakingsbevel.
Dienaangaande vermag de rechter in kort geding evenwel niet de opportuniteit te beoordelen van het stakingsbevel, doch mag hij bij toepassing van artikel 159 van de Grondwet slechts de wettigheid en de rechtmatigheid ervan toetsen. Krachtens artikel 159 van
de Grondwet is de rechter immers bevoegd om besluiten en verordeningen van o.m. de
uitvoerende macht, waaronder te dezen het gewraakte stakingsbevel, op haar interne en
externe wettigheid te toetsen en te onderzoeken of ze conform de wet is dan wel op
machtsoverschrijding of machtsafwending berust.
De omstandigheid dat een beslissing in kort geding krachtens artikel 1039 van het Gerechtelijk Wetboek, dat met toepassing van artikel 1042 van hetzelfde wetboek op de
rechtsmiddelen toepasselijk is, in beginsel geen nadele mag toebrengen aan de zaak zelf,
doet hieraan geen afbreuk, nu de rechter die moet oordelen over een vordering die bij toepassing van het zesde lid van artikel 154 van het decreet van 18 mei 1999 wordt ingesteld,
hoe dan ook de gegrondheid van die vordering moet beoordelen.
Te dezen baseren de appelrechters zich in het bestreden arrest louter op het schrijven
van de gewestelijke stedenbouwkundige inspecteur van 9 juni 2005 (p. 6 van het bestreden arrest), waaromtrent het hof van beroep stelt dat "(u)it dit schrijven (...) duidelijk
(blijkt) dat het bevel tot staking niet uitsluitend werd gegeven met het oog op de goede
ruimtelijk ordening, doch wel om alsnog uitvoering te bekomen van het door de Correctionele Rechtbank te Tongeren op 22 april 1983 uitgesproken vonnis ten laste van de
rechtsvoorganger van (de verweerders) en waarbij de afbraak van de chalet en het dempen
van de vijver werden bevolen" en dat "het bevel tot staking (...) dan ook (werd) afgewend
(van) zijn oorspronkelijk doel om alsnog uitvoering te bekomen van een meer dan 22 jaar
geleden bekomen gerechtelijk titel" (p. 7 van het bestreden arrest).
Deze beslissing is evenwel niet naar recht verantwoord, aangezien aldus door het hof
van beroep uitdrukkelijk wordt vastgesteld dat het stakingsbevel strekte tot uitvoering van
een in kracht van gewijsde gegaan vonnis waarbij het herstel werd bevolen, te dezen het
in het vonnis van de correctionele rechtbank van 22 april 1983 bevolen herstel in de vorige staat.
Wanneer het herstel overeenkomstig artikel 149 van het decreet van 18 mei 1999, voorheen artikel 65 van de wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke or-
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dening en van de stedebouw, door een rechterlijke instantie werd bevolen, staat van
rechtswege vast dat dit herstel werd bevolen met het oog op de goede ruimtelijke ordening.
Als zodanig konden de appelrechters m.b.t. de staking die door de gewestelijke stedenbouwkundige inspecteur bij toepassing van artikel 154 van het decreet van 18 mei 1999
werd bevolen, niet naar recht oordelen dat dit stakingsbevel niet uitsluitend zou zijn gegeven met het oog op de goede ruimtelijke ordening en dat het aldus zou zijn "afgewend van
zijn oorspronkelijke doel" (schending van de artikelen 159 van de Grondwet en 154 van
het decreet van 18 mei 1999 "houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening" en
voor zoveel als nodig tevens van de artikelen 1039 en 1042 van het Gerechtelijk Wetboek). Tevens miskennen de appelrechters aldus de draagwijdte van de door de rechtbank
bevolen herstelmaatregel, die immers noodzakelijk moet worden geacht te zijn bevolen
met het oog op de goede ruimtelijke ordening, te dezen het door het vonnis van 22 april
1983 bevolen herstel in de vorige staat (schending van artikel 65 van de wet van 29 maart
1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van de stedebouw, zoals van
toepassing vóór de coördinatie door het decreet van 22 oktober 1996, en voor zoveel als
nodig tevens van artikel 149 van het decreet van 18 mei 1999 "houdende de organisatie
van de ruimtelijke ordening").

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1. Artikel 154, eerste lid, van het Decreet van het Vlaams Parlement van 18
mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening bepaalt dat de in
het artikel 148 van dit decreet bedoelde ambtenaren, agenten of officieren van
gerechtelijke politie mondeling ter plaatse de onmiddellijke staking van het
werk, van de handelingen of van het gebruik kunnen bevelen, wanneer zij vaststellen dat het werk, de handelingen of de wijzigingen een inbreuk vormen zoals
bedoeld in artikel 146 van hetzelfde decreet.
2. Het bevel tot staking is een preventieve maatregel.
De enkele reden dat een herstel voordien met het oog op de goede ruimtelijke
ordening bij vonnis werd bevolen, kan dan ook het bevelen van de staking ter
uitvoering van dit vonnis niet verantwoorden.
Het middel dat van een andere rechtsopvatting uitgaat, faalt naar recht.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
18 mei 2007 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Waûters, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Smetryns – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandewal, advocaat-generaal –
Advocaat: mr. Geinger.
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OVERHEIDSOPDRACHTEN (WERKEN. LEVERINGEN. DIENSTEN) - OFFERTE KORTING - OPENINGSZITTING - GEEN BEKENDMAKING OF VERMELDING VAN DE KORTING - GEVOLG
Zo vaststaat dat een korting is opgenomen in een regelmatig en tijdig ingediende offerte en
geen fraude is vastgesteld, is de loutere omstandigheid dat de voorzitter van de zitting
waarop de offertes worden geopend, nalaat deze korting bekend te maken en op te
nemen in het proces-verbaal, niet van aard de regelmatigheid van de gunningsprocedure
aan te tasten en de regelmatigheid van de offerte, met inbegrip van de erin opgenomen
korting, in het gedrang te brengen 1. (Art. 15, eerste lid, Overheidsopdrachtenwet 1993;
Artt. 106 en 107, K.B. 8 jan. 1996)
(GEMEENTE AS T. GEMOCO nv)

ARREST

(A.R. C.06.0581.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 23 mei 2006 gewezen door
het Hof van Beroep te Antwerpen.
Raadsheer Alain Smetryns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 15 van de Wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en
sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten (B.S., 22 januari
1994);
- de artikelen 106, vóór zijn wijziging door het koninklijk besluit van 18 februari 2004,
en 107 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten
voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken (B.S., 26 januari 1996).
Aangevochten beslissingen
Tot staving van zijn beslissing om de vordering van de verweerster "gegrond" te verklaren en dienvolgens de eiseres te veroordelen tot betaling aan de verweerster van de som
van 55.568,26 euro, te vermeerderen met de vergoedende intresten vanaf 22 november
2000, de gerechtelijke intresten en de kosten, heeft het aangevochten arrest o.a. wat volgt
geoordeeld (arrest, p. 5-7, nr. 2.2, 2.3 en 2.5.):
"Het wordt niet betwist dat (de verweerster) bij de opening van de offertes als laagste
regelmatige inschrijver werd afgelezen.
Zelfs na verbetering van de vastgestelde rekenfout voor post 3.7.1. waardoor het inschrijvingsbedrag van (de verweerster) verhoogd werd tot 27.123.632 BEF bleef zij de
laagste inschrijver.
(De eiseres), hierin gevolgd door de eerste rechter, stelt dat uit de offerte van de NV
SEGHERS blijkt dat op drie plaatsen werd vermeld dat een korting van 3 pct. zou gegeven worden op alle eenheidsprijzen, waardoor het inschrijvingsbedrag van de NV SEGHERS gewijzigd werd van 27.876.593 BEF naar 27.037.190 BEF, zodat zij de laagste in1 Art. 106, K.B. 8 jan. 1996, zoals van toepassing vóór de wijziging ervan door het K.B. van 18 feb.
2004.
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schrijver werd en de opdracht aan haar werd gegund.
Uit de voorgelegde inschrijving van de NV SEGHERS blijkt inderdaad dat op drie
plaatsen in deze offerte een korting van 3 pct. werd vermeld, met name:
- op bladzijde 1 onderaan bij de opgave van de totale inschrijvingsprijs: een met de
hand geschreven vermelding gedateerd 4 oktober 2000 en ondertekend door gedelegeerd
bestuurder W. S. 'alle eenheidsprijzen zijn nog de verminderen met 3 pct. (drie procent)';
- op het laatste blad onderaan: een met de hand geschreven vermelding gedateerd 4 oktober 2000 en ondertekend door gedelegeerd bestuurder W. S. 'alle eenheidsprijzen zijn
nog te verminderen met 3 pct. (drie procent)';
- aan het einde van de samenvattende opmetingsstaat die als bijlage bij de inschrijving
gevoegd is: een met de hand geschreven vermelding gedateerd 4 oktober 2000 en ondertekend door gedelegeerd bestuurder W. S. 'alle eenheidsprijzen zijn nog te verminderen met
3 pct. (drie procent)'.
Alle bladzijden van de offerte van de NV S. , met inbegrip van voormelde bladzijden
waarop melding wordt gemaakt van de korting, zijn geparafeerd door de burgemeester
van de gemeente As, door een vertegenwoordiger van de technische dienst van de gemeente As en door een vertegenwoordiger van het studiebureau Belgroma, waaruit blijkt
dat de korting vermeld stond op de inschrijving op het ogenblik van de opening van de
biedingen/inschrijvingen.
Het is aan een inschrijver niet verboden om op de door hem aangeboden prijzen kortingen toe te staan. De aanbestedende overheid is dan verplicht om met de op regelmatige
wijze aangegeven kortingen rekening te houden.
De korting op de aangeboden prijs dient ondertekend te worden door de inschrijver of
zijn gemachtigde, en dit uiterlijk voor de opening van de zitting waarop de inschrijvingen
worden geopend.
Zoals uiteengezet onder 2.3. blijkt dat de door de NV SEGHERS toegestane korting
vermeld stond op de inschrijving op het ogenblik van de opening van de inschrijvingen.
Nadat de voorzitter en de door de aanbestedende overheid aangewezen bijzitter de offertes blad per blad hebben ondertekend, waarbij de door de NV SEGHERS (op drie
plaatsen vermelde) toegestane korting hen niet kan ontgaan zijn, had de voorzitter deze
korting moeten bekend maken, zodat van deze korting melding zou zijn gemaakt in het
proces-verbaal van de opening van de offertes.
Het wordt niet betwist dat dit te dezen niet is gebeurd en dat de voorzitter de korting
niet heeft bekendgemaakt en dat er evenmin melding van is gemaakt in het proces-verbaal
van opening van de offertes.
(De NV Gemoco) voert dan ook terecht aan dat zij de laagste regelmatige inschrijver
was aan wie de werken hadden moeten toegewezen worden, op straffe van een schadevergoeding van 10 pct. van haar inschrijvingsbedrag".
Grieven
Schending van artikel 15 van de Wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten
(B.S., 22 januari 1994) en van de artikelen 106, vóór zijn wijziging door het koninklijk besluit van 18 februari 2004, en 107 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de
concessies voor openbare werken (B.S., 26 januari 1996).
1. Artikel 15 van de wet van 24 december 1993 bepaalt wat volgt:
"Indien de bevoegde overheid beslist de opdracht toe te wijzen dient deze bij openbare
en beperkte aanbesteding toegewezen te worden aan de inschrijver die de laagste regelma-
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tige offerte indiende, op straffe van een forfaitaire schadeloosstelling vastgesteld op 10
pct. van het bedrag zonder belasting op de toegevoegde waarde van deze offerte".
Wat de opening van offertes betreft, bepaalt artikel 106 van het koninklijk besluit van 8
januari 1996, vóór zijn wijziging door het koninklijk besluit van 18 februari 2004, wat
volgt:
"De offertes worden geopend op de plaats, de datum en het uur bepaald in de aankondiging van de opdracht of in het bestek. De verrichtingen verlopen in volgende orde:
1° alvorens het publiek tot het aangeduide lokaal toe te laten, (plaatst de voorzitter van
de zitting er de reeds ontvangen niet elektronische verzonden offertes). Bij beperkte procedure worden alleen de inschrijvers of hun vertegenwoordigers tot het lokaal toegelaten;
2° zodra het lokaal voor het publiek toegankelijk is, worden de meegebrachte offertes
aan de voorzitter overhandigd;
3° de voorzitter opent de zitting; vanaf dat ogenblik mag geen enkele offerte nog worden aanvaard;
4° daarna wordt inzage genomen van alle ontvangen offertes.
5° de offertes, de op straffe van nietigheid voorgeschreven bijhorende documenten, de
bescheiden tot wijziging en de intrekkingen worden blad per blad door de voorzitter of
een bijzitter geparafeerd. De voorzitter leest de naam van de inschrijvers, hun woonplaats
en de intrekkingen voor.
Bij openbare of beperkte aanbesteding leest de voorzitter eveneens de aangeboden prijzen voor, ook voor de eventuele varianten en de prijswijzigingen. Indien de aanbesteding
evenwel op een groot aantal percelen betrekking heeft, kan de voorlezing van de prijzen
door een ander middel van openbaarmaking vervangen worden, waarvan de aard en de
vorm in het bestek worden bepaald".
Ten slotte bepaalt artikel 107 van voormeld koninklijk besluit wat volgt:
"De gegevens voorgelezen door de voorzitter bij toepassing van artikel 106, 5°, alsook
de incidenten die zich tijdens het verloop van de zitting voor de opening van de offertes
voordeden worden in een proces-verbaal opgenomen, dat zonder verwijl wordt ondertekend door de voorzitter en door een bijzitter aangewezen door de aanbestedende overheid
alsook door de aanwezigen die zulks verlangen".
2. Het bestreden arrest stelt daarover in feite vast dat "na verbetering van de vastgestelde rekenfout voor post 3.7.1.", "het inschrijvingsbedrag van (de verweerster) tot
27.123.632 BEF (werd verhoogd) " (aangevochten arrest, p. 5, nr. 2.2.).
De appelrechter stelt daarnaast in feite vast dat "uit de voorgelegde inschrijving van de
NV SEGHERS inderdaad (blijkt) dat op drie plaatsen in deze offerte een korting werd
vermeld", dat het "een met de hand geschreven vermelding gedateerd 4 oktober 2000 en
ondertekend door gedelegeerd bestuurder W. S. " is en dat "de korting vermeld stond op
de inschrijving op het ogenblik van de opening van de biedingen/inschrijvingen" (aangevochten arrest, p. 5-6, nrs. 2.3. en 2.5.).
Ten slotte betwist het arrest niet dat "het inschrijvingsbedrag van de NV SEGHERS
(met de korting rekening gehouden) van 27.826.593 BEF naar 27.037.190 BEF (gewijzigd zou zijn)" (aangevochten arrest, p. 5, nr. 2.2., derde lid).
Uit deze feitelijke vaststellingen heeft het arrest niet wettelijk afgeleid dat de verweerster "terecht" aanvoert "dat zij de laagste regelmatige inschrijver was aan wie de werken
hadden moeten toegewezen worden, op straffe van een schadevergoeding van 10 pct. van
haar inschrijvingsbedrag" (aangevochten arrest, p. 7, nr. 2.5.).
3. Zoals erkend in het aangevochten arrest, is de toekenning van een korting inderdaad
geoorloofd (R.v.St., NV Entreprises Louis de Waele, 1 april 1987, nr. 27.764) in zoverre
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het aanbod van korting op het tijdstip van de opening van de biedingen/inschrijvingen ondertekend is (R.v.St., S.P.R.L. Entreprises Hons et Cie / Etat belge, 22 januari 1986, nr.
26.094).
De Raad van State is daarnaast de mening toegedaan dat de niet-voorlezing van de prijzen van varianten geen substantiële onregelmatigheid oplevert wanneer niet blijkt dat
daardoor de basisdoelstelling van de voorlezing, nl. de bescherming tegen de aanvaarding
van laattijdige inschrijvingen, in het gedrang is gebracht (R.v.St., Vennootschap naar
Frans Recht Tunzini Nessi en Spie Batignolles, 3 maart 1993, nr. 42.129; D. D'Hooghe,
De gunning van overheidsopdrachten en overheidsopdrachten, Brugge, Die Keure, 1997,
p. 452, nr. 1183, voetnoot nr. 1549).
Bovendien is de voorlezing van de prijzen - of wijzigingen van de prijzen - alleen maar
indicatief in zoverre de definitieve rangschikking van de biedingen afhangt van hun onderzoek naargelang de regelmatigheid, de eventuele rectificatie van vergissingen in de
aritmetische operaties, de eventuele correctie van de hoeveelheden of nog van het eenvoudig materieel herstel van verzuimen (D. Batselé e.a., Initiation aux marchés publics,
Bruxelles, Bruylant, 2001, p. 236).
In zoverre het arrest te dezen, enerzijds, niet vaststelt dat de niet-voorlezing en de nietinschrijving van de korting in het proces-verbaal van opening van de biedingen, de bescherming tegen de aanvaarding van laattijdige inschrijvingen in het gedrang hebben gebracht, en, anderzijds, daarentegen in feite vaststelt dat "de korting op de inschrijving op
het ogenblik van de opening van de biedingen/inschrijvingen (vermeld stond)" (arrest, p.
5-6, nrs 2.3. en 2.5.), heeft het arrest niet wettelijk kunnen oordelen dat de verweerster "de
laagste regelmatige inschrijver was aan wie de werken hadden moeten toegewezen worden".
Zodoende heeft het arrest immers impliciet maar zeker het aanbod van korting van de
NV SEGHERS niet wettig als onregelmatig beschouwd en derhalve de wetsbepalingen
vermeld in het middel geschonden.
1. D. D'Hooghe ( "De gunning van overheidscontracten en overheidsopdrachten", Die
Keure 1997, nrs. 1173 en 1550) benadrukt dat de openbare opening van de offertes in de
eerste plaats bedoeld is als waarborg voor de regelmatigheid van de gunningsprocedure,
zodat, wanneer de mogelijkheid bestaat dat fraude werd gepleegd, tot een nieuwe gunningsprocedure zal dienen te worden overgegaan. Zelfde auteur benadrukt evenwel dat,
indien in feite komt vast te staan dat geen bedrog heeft kunnen plaatshebben, een soepeler
opstelling wellicht gerechtvaardigd is.
In het "Praktische Commentaar bij de Reglementering van de Overheidsopdrachten",
zesde uitgave, p. 1038, wordt door M.A. Flamme, Ph. Matheï, Ph. Flamme, A. Delvaux
en C. Dardenne benadrukt dat zo "met zekerheid bewezen was dat de overgeslagen variant
te gepasten tijde werd ingediend, vermits ze ingeschreven stond op hetzelfde formulier als
een ander variant van dezelfde inschrijver dat wel genoteerd werd in het proces-verbaal"
een verbetering van het proces-verbaal mogelijk moet zijn.
Tenslotte kan verwezen worden naar het arrest van de Raad van Staat van 3 maart 1993
nr. 42.129, weliswaar gewezen in het kader van een offerte-aanvraag.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1. Overeenkomstig artikel 15, eerste lid, van de Wet van 24 december 1993
betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van
werken, leveringen en diensten, dient, bij openbare of beperkte aanbesteding, de
opdracht, indien de bevoegde overheid beslist de opdracht toe te wijzen, op straf-
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fe van forfaitaire schadeloosstelling, te worden toegewezen aan de inschrijver die
de laagste regelmatige offerte indiende.
2. Artikel 106 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de
overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de
concessies voor openbare werken, zoals van toepassing voor de wijziging door
het koninklijk besluit van 18 februari 2004, bepaalt dat:
- de offertes worden geopend op de plaats, de datum en het uur bepaald in de
aankondiging van de opdracht of in het bestek;
- nadat de voorzitter van de openingszitting deze heeft geopend, geen enkele
offerte nog mag worden aanvaard;
- vervolgens inzage wordt genomen van alle ontvangen offertes;
- de offertes, de op straffe van nietigheid voorgeschreven bijhorende documenten, de bescheiden tot wijziging en de intrekkingen blad per blad door de voorzitter of een bijzitter worden geparafeerd;
- de voorzitter de naam van de inschrijvers, hun woonplaats en de intrekkingen
voorleest;
- bij openbare of beperkte aanbesteding, de voorzitter ook de aangeboden prijzen, met inbegrip van deze voor de varianten, alsmede de prijswijzigingen voorleest.
Ingevolge artikel 107 van dit koninklijk besluit worden de aldus door de voorzitter van de zitting voorgelezen gegevens, alsook de incidenten die zich tijdens
het verloop van de zitting voor de opening van de offertes voordeden, opgenomen in een proces-verbaal.
Deze bepalingen strekken ertoe fraude te verhinderen en aldus de regelmatigheid van de gunningsprocedure te waarborgen.
3. Zo vaststaat dat een korting is opgenomen in een regelmatig en tijdig ingediende offerte en geen fraude is vastgesteld, is de loutere omstandigheid dat de
voorzitter van de zitting nalaat deze korting bekend te maken en op te nemen in
het proces-verbaal, niet van aard de regelmatigheid van de gunningsprocedure
aan te tasten.
De regelmatigheid van de offerte, met inbegrip van de erin opgenomen korting, kan hierdoor evenmin in het gedrang komen.
4. Door de appelrechter werd in het arrest vastgesteld dat:
- de verweerster de tweede laagste offerte indiende;
- de opdracht door de eiseres werd gegund aan de aannemer die, ingevolge de
door hem toegestane korting, de laagste offerte indiende;
- ingevolge de feitelijke elementen van de zaak moet worden aangenomen dat
deze korting reeds vermeld stond in de offerte van zelfde aannemer op het ogenblik van de opening ervan.
Op grond van de enkele vaststelling dat de voorzitter de korting niet bekend
maakte tijdens de openingszitting en hiervan geen melding maakte in het procesverbaal van de opening van de offertes, heeft de appelrechter, die als vaststaand
aanzag dat de korting was opgenomen in de offerte op het ogenblik van de ope-
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ning ervan en die geen fraude heeft vastgesteld, niet zonder schending van artikel
15, eerste lid, van de Wet van 24 december 1993, kunnen beslissen dat de werken, op straffe van schadevergoeding, aan de verweerster hadden dienen te worden toegewezen.
Het middel is in zoverre gegrond.
Overige grieven
5. De overige grieven kunnen niet tot ruimere cassatie leiden.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre dit het hoger beroep ontvankelijk verklaart.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Gent.
18 mei 2007 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Waûters, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Smetryns – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandewal, advocaat-generaal –
Advocaat: mr. Maes.

Nr. 262
3° KAMER - 21 mei 2007

1º VERZEKERING — W.A.M.-VERZEKERING - INTERNATIONAAL VERZEKERINGSBEWIJS GROENE KAART - AFGIFTE - GEVOLG - BEWIJSLAST
2º VERZEKERING — W.A.M.-VERZEKERING - INTERNATIONAAL VERZEKERINGSBEWIJS GROENE KAART - AFGIFTE NA HET ONGEVAL - GEVOLG - VERMOEDEN VAN HET BESTAAN VAN EEN
W.A.M.-VERZEKERING
3º VERZEKERING — ALGEMEEN - VERZEKERINGSOVEREENKOMST - NIETIGHEID VOORWAARDEN - UITSPRAAK DOOR DE RECHTER
1º Het internationaal verzekeringsbewijs, de groene kaart, houdt het vermoeden in van het
bestaan van een verzekering die in dekking van het risico voorziet vanaf de datum
vermeld op de groene kaart; niettegenstaande de afgifte van de groene kaart, behoudt de
verzekeraar het recht te bewijzen dat hij geen verzekering heeft gesloten die in dekking
voorziet vanaf de erop vermelde datum1.
2º Het vermoeden van het bestaan van een W.A.M.-verzekering wordt niet weerlegd door
de vaststelling dat de groene kaart is uitgeschreven na het ongeval.
3º De verzekeringsovereenkomst is nietig, wanneer het risico zich heeft verwezenlijkt voor
het sluiten van de overeenkomst en wanneer de verzekeringnemer de verzekeraar heeft
1 Zie Cass. 26 april 1990, A.R. 8309, nr. 501 met concl. adv.-gen. J ANSSENS DE BISTHOVEN; G. JOCQUE,
"Controle en bewijs in de W.A.M.-verzekering", De Verz., 2002, p. 463, nr. 14.
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misleid bij de beoordeling van het risico door het schadegeval dat zich reeds heeft
voorgedaan voor het sluiten van het contract te verzwijgen; deze nietigheid houdt
evenwel alleen in dat de verzekeraar de nietigverklaring van de overeenkomst kan
vorderen. Zolang deze vernietiging, die ex tunc uitwerking heeft, niet door de rechter is
uitgesproken,
bestaat
de
overeenkomst.
(Artt.
6
en
24,
Wet
Landverzekeringsovereenkomst)
(A.G.F. BELGIUM INSURANCE nv T. I.N.G. INSURANCE nv e.a.)

ARREST

(A.R. C.06.0140.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 25 maart 2005 in hoger beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Turnhout.
De zaak is bij beschikking van de eerste voorzitter van 12 maart 2007 verwezen naar de derde kamer.
Afdelingsvoorzitter Robert Boes heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Pierre Cornelis heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 6, 24, eerste lid, en 87, §1, eerste en tweede lid, van de wet van 25 juni
1992 op de landverzekeringsovereenkomsten;
- de artikelen 2, 7, eerste lid, en 16 van de wet van 21 november 1989 betreffende de
verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen (WAM-Wet), artikel 16
vóór zijn wijziging bij wet van 22 augustus 2002;
- artikel 5 van het koninklijk besluit van 13 februari 1991 houdende de inwerkingtreding en uitvoering van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen;
- de artikelen 1134, 1349, 1350 en 1352 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissing
Het bestreden vonnis verklaart de vorderingen van de tweede verweerder en derde verweerster ongegrond opzichtens de eerste verweerster en gegrond opzichtens de eiseres,
dienvolgens veroordeelt de rechtbank de eiseres tot betaling aan de tweede verweerder
van een bedrag van 6.000,00 euro, meer de interesten, en tot betaling aan de derde verweerster van een bedrag van 5.750,68 euro , meer de interesten; de vierde verweerder
werd buiten zake gesteld en de zaak werd verzonden naar de eerste rechter.
De beslissing dat de Ford Fiësta op het ogenblik van het ongeval niet was verzekerd bij
de eerste verweerster omdat ook de tweede groene kaart niet aanvaard kon worden als geldig bewijs van een verzekering, zodat de eiseres, op grond van artikel 4.1°.b van de Modelpolis, zijn tussenkomst diende te verlenen en tot schadeloosstelling van de benadeelden
was gehouden, werd op de volgende overwegingen geschraagd:
"Het bezit van een groene kaart geldt als vermoeden van het bestaan van een geldige
verzekeringsovereenkomst, maar dit vermoeden kan door de verzekeraar worden weerlegd;(arrest 4.2.2. p. 17)
4.2.2.2. De tweede groene kaart:
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Twee dagen na het ongeval, met name op 8 september 1997 overhandigde A.H. aan de
verbalisanten deze groene kaart afgeleverd door NV De Vaderlandsche thans na naamswijziging (de eerste verweerster). Het betrof een groene kaart op naam van A.H., voor een
voertuig Ford Fiesta met nummerplaat XXXX geldig van 1 september 1997 tot 1 december 1997 - polisnummer XXXXXXXXXXX. A.H. bevestigde zelf in zijn schriftelijke en
ondertekende verklaring van 30 september 1998 dat hij zich na het ongeval een groene
kaart met terugwerkende kracht liet uitschrijven. Gelet op deze eigen verklaring dat hij
deze groene kaart op onregelmatige wijze liet afleveren, kan deze tweede groene kaart
niet aanvaard worden als bewijs van geldige verzekering van zijn Ford Fiesta op datum
van het ongeval.
Op datum van het ongeval bestond deze groene kaart nog niet. (arrest p. 18)
4.2.2.4.
(...)
Gezien niet bewezen is dat op het ogenblik van het ongeval van 6 september 1997, het
in het ongeval betrokken voertuig Ford Fiesta van A.H. geldig verzekerd was bij (de eerste verweerster), dienen alle vorderingen opzichtens deze partij gesteld te worden afgewezen. Het eerste vonnis dient te worden hervormd.
4.2.3. Gehoudenheid van (de eiseres)
Daar de gehoudenheid van (de eerste verweerster) in casu niet is aangetoond, en de partijen die vergoeding vorderen zich in ondergeschikte orde richten opzichtens (de eiseres),
dient de eventuele gehoudenheid van deze partij in tweede instantie te worden onderzocht.
(...)
In casu dient d.M.G. beschouwd te worden als toevallige bestuurder in de zin van artikel 4.1°, b, van de modelpolis, zodat (de eiseres) conform dat artikel de verzekeraar is die
haar dekking dient uit te breiden naar het door haar verzekerde toevallig bestuurde voertuig Ford Fiesta, betrokken in een verkeersongeval op 6 september 1997.
4.2.4. De gehoudenheid van (de vierde verweerder)
Zoals hoger blijkt dient in casu (de eiseres) haar tussenkomst te verlenen, zodat alle
vorderingen in zoverre zij zijn gesteld opzichtens (de vierde verweerder) ongegrond zijn.
4.2.4. De aanspraakgerechtigden en de door hen gevorderde sommen
4.2.4.1. (de tweede verweerder)
Er is geen discussie over de hoedanigheid van (de tweede verweerder) van zwakke
weggebruiker in de zin van artikel 29bis van de WAM-Wet. Zijn lichamelijke schade
dient dan ook door (de eiseres) te worden vergoed.
4.2.4.2. (De derde verweerster)
(De derde verweerster) ging in het kader van ongevallenverzekering over tot vergoeding van lichamelijke schade aan (de tweede verweerder).
Zij toont wel degelijk aan dat zij gesubrogeerd werd in de rechten van (de tweede verweerster) om de door haar betaalde uitgaven te verhalen op (de eiseres) op grond van artikel 29bis WAM-Wet." (arrest pagina's 19 tot 21).
Grieven
Eerste onderdeel
Tot het verkeer op de openbare weg en op terreinen die toegankelijk zijn voor het publiek of slechts voor een zeker aantal personen die het recht hebben om er te komen, worden motorrijtuigen alleen toegelaten indien de burgerrechtelijke aansprakelijkheid waartoe
zij aanleiding kunnen geven, gedekt is door een verzekeringsovereenkomst die aan de bepalingen van deze wet voldoet en waarvan de werking niet is geschorst (zie artikel 2, §1,
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eerste alinea, WAM-Wet).
De verzekeraar geeft aan de verzekeringsnemer een bewijs af van het bestaan van de
verzekeringsovereenkomst bedoeld in artikel 2 (artikel 7, eerste lid, WAM-Wet).
Het bewijs bedoeld in artikel 7, eerste lid, WAM-Wet is het internationale verzekeringsbewijs ("groene kaart"), dat door het Belgisch Bureau van de Autoverzekeraars in het
kader van de interbureauovereenkomsten wordt uitgegeven en aan de verzekerden bezorgd wordt door de toegelaten of de van toelating vrijgestelde verzekeraars op grond van
de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen.
Het bezit van een groene kaart geldt als vermoeden van het bestaan van een geldige
verzekeringsovereenkomst (artikelen 1349, 1350 en 1352 van het Burgerlijk Wetboek),
doch de verzekeraar behoudt het recht om te bewijzen dat, niettegenstaande de afgifte van
de groene kaart, het schadegeval niet is gedekt.
De verzekeringsovereenkomst, die wettig is aangegaan, strekt niettemin, overeenkomstig artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek, tot wet jegens diegenen die ze hebben aangegaan.
Wanneer de verzekeraar aan de verzekeringsnemer een groene kaart heeft afgeleverd
waarvan de dekkingsperiode ingaat op een tijdstip dat de afgifte van die kaart voorafgaat,
dan is de verzekeringsovereenkomst wettig aangegaan vanaf het op de groene kaart vermelde tijdstip en strekt de verzekeringsovereenkomst ook tot dekking van schadegevallen
die zich hebben voorgedaan vóórdat de groene kaart werd afgeleverd, voor zover ze binnen de dekkingsperiode vallen die retroactief in werking is getreden.
Geen enkele wettelijke bepaling verbiedt de verzekeraar immers om ten gunste van derden op retroactieve wijze de burgerrechtelijke aansprakelijkheid te dekken van de verzekeringsnemer.
Ook de artikelen 6 en 24 van de wet van 25 juni 1992, die de nietigheid voorschrijven
van de verzekeringsovereenkomst respectievelijk wanneer gegevens over het risico opzettelijk worden verzwegen of wanneer het risico zich bij het aangaan van de overeenkomst
reeds heeft verwezenlijkt, staan er niet aan in de weg dat een verzekeraar de inwerkingtreding van de polis retroactief doet ingaan, zelfs wanneer hij hierdoor dekking moet verlenen voor een schadegeval dat zich heeft voorgedaan voor het sluiten van die polis.
Het tijdstip van de afgifte van de groene kaart doet bijgevolg, als zodanig, niet ter zake
voor het bepalen van de dekkingsplicht van de verzekeraar. Van belang is het tijdstip
waarop de verzekeringsovereenkomst, volgens de vermeldingen op de groene kaart, in
werking is getreden nu de verzekeraar er zich vanaf dat ogenblik toe verbindt om zijn
dekking te verlenen, weze het retroactief.
De verplichting in hoofde van de WAM-verzekeraar om zijn waarborg te verstrekken is
derhalve niet onderworpen aan het bestaan van een groene kaart op de datum van het
schadegeval zelf.
Het bestreden arrest oordeelde derhalve ten onrechte dat de tweede groene kaart, die de
eerste verweerster zelf na het ongeval met terugwerkende kracht had uitschreven met ingang van 1 september 1997, niet als bewijs van een geldige verzekering voor de Ford Fiësta kan worden aanvaard op grond dat deze kaart op datum van het ongeval van 8 september 1997 nog niet bestond.
Hieruit volgt dat het bestreden vonnis niet wettig heeft kunnen oordelen dat de tweede
groene kaart op onregelmatige wijze was afgeleverd, noch wettig, zonder schending van
de verbindende kracht van de verzekeringsovereenkomst en van het wettelijk vermoeden
klevend aan de groene kaart, heeft kunnen beslissen dat deze tweede groene kaart niet het
bewijs inhield dat de Ford Fiësta op het ogenblik van het ongeval geldig was verzekerd bij
de eerste verweerster (schending van de artikelen 1134, 1349, 1350 en 1352 van het Bur-

1070

HOF VAN CASSATIE

21.5.07 - Nr. 262

gerlijk Wetboek, 2, 7, eerste lid, WAM-Wet, 6, 24 van de wet van 25 juni 1992 en 5 van
het koninklijk besluit van 13 februari 1991).
(...)

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Ontvankelijkheid van het middel
1. De vierde verweerder werpt op dat het middel niet ontvankelijk is omdat artikel 1 van het koninklijk besluit van 14 december 1992 betreffende de modelovereenkomst voor de verplichte aansprakelijkheidsverzekering voor motorvoertuigen en artikel 4, 1°, b, van de modelpolis in bijlage aan dit koninklijk besluit,
in het verzoekschrift tot cassatie niet als geschonden zijn aangewezen:
Het verzoekschrift tot cassatie kan zonder de aanwijzing van voormeld artikel
4, 1°, b, tot cassatie leiden nu het opkomt tegen haar eigen veroordeling op grond
van het oordeel dat de eerste verweerster niet gehouden is tot vergoeding. Indien
de eerste verweerster wel gehouden is tot vergoeding kan de eiseres niet worden
veroordeeld en is voormeld artikel 4, 1°, b, niet toepasselijk.
De grond van niet-ontvankelijkheid moet worden verworpen.
Het middel zelf
Ontvankelijkheid van het eerste onderdeel
2. De eerste verweerster werpt op dat het onderdeel niet ontvankelijk is in zoverre dit het Hof verplicht tot een onderzoek van het feit of A. zich de groene
kaart onregelmatig heeft laten overhandigen.
Het onderdeel komt niet op tegen een onregelmatigheid van de overhandiging
van de groene kaart.
De grond van niet-ontvankelijkheid moet worden verworpen.
Het onderdeel zelf
3. Het recht op vergoeding van de slachtoffers en hun rechthebbenden jegens
de verzekeraar van het bij het ongeval betrokken motorrijtuig op grond van artikel 29bis van de WAM-Wet is afhankelijk van het bestaan van een verzekering
die in dekking van het risico voorziet op het ogenblik van het ongeval.
4. Het internationaal verzekeringsbewijs, de groene kaart, houdt het vermoeden in van het bestaan van een verzekering die in dekking van het risico voorziet
vanaf de datum vermeld op de groene kaart. Niettegenstaande de afgifte van de
groene kaart, behoudt de verzekeraar het recht te bewijzen dat hij geen verzekering heeft gesloten die in dekking voorziet vanaf de erop vermelde datum.
5. Het vermoeden van het bestaan van een verzekering wordt niet weerlegd
door de vaststelling dat de groene kaart is uitgeschreven na het ongeval, aangezien hiermee niet is aangetoond dat de verzekeraar geen verzekeringsovereenkomst zou hebben gesloten die in de dekking voorziet vanaf de datum vermeld
op de groene kaart.
6. Weliswaar is de verzekeringsovereenkomst nietig, overeenkomstig artikel
24 van de Landverzekeringsovereenkomstenwet, wanneer het risico zich heeft
verwezenlijkt voor het sluiten van de overeenkomst, en, krachtens artikel 6 van
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diezelfde wet, wanneer de verzekeringnemer de verzekeraar heeft misleid bij de
beoordeling van het risico door het schadegeval dat zich reeds heeft voorgedaan
voor het sluiten van het contract te verzwijgen.
Deze nietigheid houdt evenwel alleen in dat de verzekeraar de nietigverklaring
van de overeenkomst kan vorderen. Zolang deze vernietiging, die ex tunc uitwerking heeft, niet door de rechter is uitgesproken, bestaat de overeenkomst.
7. Het bestreden vonnis stelt vast dat:
- H.A. twee dagen na het ongeval, met name op 8 september 1997, aan de verbalisanten een groene kaart met de eerste verweerster als verzekeraar overhandigde;
- het een groene kaart betrof op naam van H.A., voor een voertuig Ford Fiesta
met kenteken XXXXXX, geldig van 1 september 1997 tot 1 december 1997.
- H.A. zelf bevestigde in zijn schriftelijke en ondertekende verklaring van 30
september 1998, dat hij zich na het ongeval die groene kaart met terugwerkende
kracht liet uitschrijven.
8. Door op grond van deze vaststellingen te oordelen dat deze groene kaart, die
op het ogenblik van het ongeval nog niet bestond, niet kan worden aanvaard als
bewijs van een verzekering door de eerste verweerster van het betrokken voertuig op datum van het ongeval, schendt het vonnis de artikelen 1349, 1350 en
1352 van het Burgerlijk Wetboek.
Het onderdeel is in zoverre gegrond.
Overige grieven
9. De overige grieven kunnen niet tot een ruimere cassatie leiden.
Omvang van de cassatie
10. De vernietiging van de beslissingen over de vorderingen van de tweede en
derde verweerders tegen de eerste verweerster en de eiseres dient te worden uitgebreid tot de beslissing over de vordering van de tweede en de derde verweerders tegen de vierde verweerder, nu de appelrechters tussen de voormelde beslissingen een nauw verband hebben gelegd.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het uitspraak doet over de vorderingen van de tweede en derde verweerders tegen de eiseres, de eerste verweerster
en de vierde verweerder en uitspraak doet over de kosten in dit verband.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen, zitting houdende in hoger beroep.
21 mei 2007 – 3° kamer – Voorzitter en verslaggever: de h. Boes, afdelingsvoorzitter –
Gelijkluidende conclusie van de h. Cornelis, advocaat-generaal met opdracht – Advoca-
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ten: mrs. De Bruyn, van Eeckhoutte en Geinger.

Nr. 263
3° KAMER - 21 mei 2007

1º ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING VAN TAFEL EN BED — GRONDEN OVERSPEL - WERKLOOSHEIDSREGLEMENTERING - SAMENWONEN - BEGRIP - GEVOLG
2º WERKLOOSHEID — ALLERLEI - OVERSPEL - WERKLOOSHEIDSREGLEMENTERING SAMENWONEN - BEGRIP - GEVOLG
1º en 2º Uit artikel 229 van het Burgerlijk Wetboek en de Werkloosheidsreglementering
volgt dat het begrip samenwonen in deze reglementering enkel betekent dat de
betrokkene samenleeft met één of meer andere personen waarmee hij zijn huishoudelijke
aangelegenheden hoofdzakelijk gemeenschappelijk regelt; de vaststelling in het kader
van die reglementering, dat een werknemer samenwoont, houdt derhalve op zich niet in
dat de betrokkene in overspel samenwoont1. (Art. 229, B.W.; Art. 110, §1,
Werkloosheidsbesluit 1991; Art. 59, eerste lid, M.B. 26 nov. 1991)
(S. T. V.D.K.)

ARREST

(A.R. C.06.0290.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 25 januari 2006 gewezen
door het Hof van Beroep te Antwerpen.
De zaak is bij beschikking van de voorzitter van 27 maart 2007 verwezen naar
de derde kamer.
Afdelingsvoorzitter Robert Boes heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 229, 231, 301, 1349 en 1353, en voor zoveel als nodig 213, van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 27, 1°, b, 29, §2, 131bis, 110, §1, §2 en §3 van het koninklijk besluit van
25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering;
- artikel 59, eerste lid, van het ministerieel besluit van 26 november 1991, houdende de
1 Zie Cass. 17 dec. 1998, AR C.97.0259.N, nr. 527; uit de overwegingen waarop het oordeel van het
Hof berust dat overspel tussen personen van hetzelfde geslacht mogelijk is, blijkt dat overspel in de
zin van artikel 229 B.W. vereist dat een gehuwde persoon seksuele betrekkingen heeft met een
persoon (al dan niet van een andere geslacht) die niet zijn echtgeno(o)t(e) is. Voor het begrip
"samenwonen" in de zin van de werkloosheidsreglementering (K.B. 25 nov. 1991, art. 110 en M.B.
26 nov. 1991, art. 59), zie Cass. 7 okt. 2002, AR 01.0109.F, nr. 510, en de conclusie van eerste
advocaat-generaal LECLERCQ.
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toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering.
Bestreden beslissing
Het bestreden arrest verklaart het hoger beroep van de verweerder gegrond, doet het
vonnis a quo teniet in zoverre verweerders tegenvordering tot echtscheiding ongegrond
werd verklaard en eiseres' vordering tot een onderhoudsuitkering na echtscheiding gegrond, en opnieuw wijzend, spreekt de echtscheiding uit op grond van de artikelen 229 en
231 van het Burgerlijk Wetboek lastens de eiseres, en wijst eiseres' vordering tot een onderhoudsuitkering na echtscheiding af, en dit op volgende gronden:
"Overwegende dat (de verweerder) de echtscheiding vordert lastens (de eiseres) op
grond van overspel en ernstige beledigingen; dat uit een schrijven van 8 december 2004
met betrekking tot haar inkomensgarantieuitkering, dat (de eiseres) zelf voorlegt (stuk 13
dossier (eiseres)), blijkt dat haar rechten ingevolge haar eigen aanvraag of aangegeven
wijziging werden vastgesteld rekening houdend met haar gezinssituatie als 'samenwonende met gezinslast'; dat hieruit kan afgeleid worden dat (de eiseres) inderdaad in overspel
samenwoonde met een andere partner; dat zij dit wel ontkent maar zij geen enkele plausibele verklaring geeft voor de voormelde vaststelling die kennelijk het gevolg is van haar
eigen verklaring; dat de verklaring van 1 juni 2005 van de uitkeringsinstelling uitsluitend
betrekking heeft op de dan bestaande toestand maar er geenszins uit blijkt dat deze betrekking heeft op de geviseerde periode van voordien en het voormelde stuk van 8 december
2004 dan ook niet weerlegt; dat de voorgehouden overspelige relatie van (de eiseres) dan
ook afdoende is aangetoond;
Overwegende dat overspel vermoed wordt beledigend te zijn; dat het aan de echtgenoot
tegen wie het ingeroepen wordt behoort het bewijs te leveren dat het overspel geen beledigend karakter heeft; dat het feit dat (de verweerder) voordien de echtelijke woning verlaten heeft om met een andere vrouw te gaan samenleven en er inmiddels zelfs een kind
mee heeft op zich niet volstaat om het beledigend karakter te weerleggen; dat (de eiseres)
niet in het minst bewijst dat alle affectieve banden tussen partijen op het ogenblik van
haar eigen overspelige relatie waren teloorgegaan; dat er inzake echtscheiding geen compensatie van fouten is en de plicht tot getrouwheid in principe blijft bestaan tot op het
ogenblik van de echtscheiding;
Overwegende dat dit overspel van (de eiseres), waarvan het beledigend karakter niet
wordt weerlegd, dan ook de echtscheiding tussen partijen wettigt;
Overwegende dat, gezien de echtscheiding eveneens lastens (de eiseres) wordt uitgesproken, zij geen aanspraak kan maken op een uitkering na echtscheiding" (arrest p. 3).
Grieven
Eerste onderdeel
1. Luidens artikel 229 van het Burgerlijk Wetboek kan ieder der echtgenoten de echtscheiding vorderen op grond van overspel door de andere echtgenoot gepleegd.
Die sanctie voor het overspel is het gevolg van de bij artikel 213 van het Burgerlijk
Wetboek bepaalde plicht dat echtgenoten jegens elkaar getrouwheid verschuldigd zijn.
Die plicht van getrouwheid onderstelt ook dat echtgenoten slechts met elkaar seksuele
relaties hebben.
Uit dit alles volgt dat overspel, in de zin van artikel 229 van het Burgerlijk Wetboek,
vereist dat een gehuwde persoon geslachtsgemeenschap heeft met iemand die niet zijn
echtgenoot is.
2. Feitelijke vermoedens zijn gevolgtrekkingen die de rechter, onder de voorwaarden
van de artikelen 1349 en 1353 van het Burgerlijk Wetboek, uit een bekend feit kan afleiden om te besluiten tot een onbekend feit.
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Hoewel de rechter onaantastbaar het bestaan vaststelt van de feiten waarop hij steunt en
hoewel de gevolgtrekkingen, die hij daaruit als vermoeden afleidt, aan zijn oordeel en beleid worden overgelaten, mag hij het rechtsbegrip feitelijk vermoeden niet miskennen. Hij
mag uit de door hem vastgestelde feiten geen gevolgtrekkingen afleiden die, op grond van
die feiten, voor geen enkele verantwoording vatbaar zijn, of daarmee in geen enkel verband staan.
3. De "inkomensgarantie-uitkering" is, overeenkomstig de artikelen 27, 1°, b, 29, §2, en
131bis, van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheids-reglementering, een uitkering die de "deeltijdse werknemer met behoud van rechten" kan
genieten gedurende zijn deeltijdse tewerkstelling.
Het netto-bedrag van de inkomensgarantie-uitkering verschilt, overeenkomstig artikel
131bis, §2, van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, naargelang het een werknemer betreft bedoeld in de artikelen 110, §1, §2
of §3 van hetzelfde besluit, met name een "werknemer met gezinslast", een "alleenwonende werknemer", of een "samenwonende werknemer".
De "werknemer met gezinslast" is, blijkens artikel 110, §1, van het koninklijk besluit
van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering:
- ofwel een werknemer die samenwoont met een echtgeno(o)t(e) of een met echtgenote
gelijkgesteld persoon, met name, luidens artikel 110, §1, derde laatste lid, "(een) persoon
die met de werknemer een feitelijk gezin vormt en die financieel te zijnen laste is, in zoverre deze persoon geen bloed- of aanverwant is tot en met de derde graad, noch een kind
waarvoor de werknemer of een ander gezinslid aanspraak kan maken op gezinsbijslag",
die noch over beroepsinkomens, noch over vervangingsinkomens beschikt;
- ofwel een werknemer die niet samenwoont met een echtgenote of gelijkgesteld persoon, maar uitsluitend samenwoont met: "a) één of meerdere kinderen, op voorwaarde dat
hij aanspraak kan maken op gezinsbijslagen voor ten minste één ervan of dat geen onder
hen over beroeps- of vervangingsinkomens beschikt; b) één of meerdere kinderen en andere bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad, op voorwaarde dat hij aanspraak
kan maken op gezinsbijslagen voor ten minste één van die kinderen en dat de andere
bloed-of aanverwanten noch over beroeps- noch over vervangingsinkomens beschikken;
c) één of meerdere bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad, die noch over beroeps-, noch over vervangingsinkomens beschikken";
- ofwel een werknemer die alleen woont en "effectief onderhoudsuitkeringen betaalt: a)
op grond van een rechterlijke beslissing; b) op grond van een notariële akte in het kader
van een procedure tot echtscheiding door onderlinge toestemming of van een scheiding
van tafel en bed; c) op grond van een notariële akte ten voordele van zijn kind, hetzij aan
de persoon die het ouderlijk gezag uitoefent, hetzij aan het meerderjarig kind, indien de
staat van behoeftigheid voortduurt".
De werknemer met gezinslast, in de zin van artikel 110, §1, van het koninklijk besluit
van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, is derhalve, hetzij, een
"samenwonende met gezinslast", hetzij, een "alleen wonende met gezinslast". Tegenover
de "werknemer met gezinslast" in de zin van artikel 110, §1, van genoemd besluit, staat de
"alleenwonende werknemer" in de zin van artikel 110, §2, van hetzelfde besluit, zijnde de
werknemer die alleen woont met uitzondering van de werknemer bedoeld in §1, 3° tot 6°,
en de "samenwonende werknemer" in de zin van artikel 110, §3, van hetzelfde besluit,
zijnde "de werknemer die noch bedoeld is in paragraaf 1, noch in paragraaf 2".
Voor de toepassing van de werkloosheidsreglementering betekent derhalve dat de vaststelling van de rechten van de betrokkene gebeurt op basis van zijn hoedanigheid van "samenwonende met gezinslast", dat de betrokkene samenwoont met een andere persoon of
andere personen die geen beroeps- of vervangingsinkomsten hebben, waarbij deze andere
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perso(o)n(en) een echtgeno(o)t(e) kan zijn, een met echtgeno(o)t(e) gelijkgesteld persoon,
kinderen, of andere bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad.
Artikel 59, eerste lid, van het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de
toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering, bepaalt dat onder samenwonen
wordt verstaan "het onder hetzelfde dak samenleven van twee of meer personen die hun
huishoudelijke aangelegenheden hoofdzakelijk gemeenschappelijk regelen".
Het samenwonen vereist dat twee of meer personen geregeld onder hetzelfde dak aanwezig zijn maar niet dat zij daar zonder onderbreking zijn.
4. De verweerder steunde zijn tegenvordering in echtscheiding op een beweerd overspel
van de eiseres met een zekere A.V..
Ter staving van diens stelling verwees de verweerder onder meer naar een door de eiseres zelf overgelegd stuk, zijnde een brief van het ACV van 8 december 2004 (stuk 13 inventaris van eiseres' stukken) (syntheseberoepsbesluiten van de verweerder, p. 14, derde
laatste alinea).
Uit deze brief blijkt volgens de verweerder "dat (de eiseres) een uitkeringsaanvraag
heeft ingediend ingaand op 1 september 2004 en haar recht werd vastgesteld rekening
houdend met haar gezinssituatie als 'samenwonende met gezinslast'" (ibid. p. 14, voorlaatste alinea). De "gezinslast" verwijst volgens de verweerder op de kinderen, terwijl "de
kwalificatie van samenwonende slaat op het feit van effectieve samenwoonst met de heer
V." (ibid. p. 14, onderaan en p. 15, bovenaan).
De eiseres betwistte het bestaan van een relatie met de genaamde A.V.. Volgens de eiseres bleek uit het door haar overgelegd stuk 13 geenszins een overspelige relatie, en
diende achter de vermelding "samenwonende met gezinslast" niets te worden gezocht (samenvattende beroepsbesluiten van de eiseres, p. 7, derde laatste alinea). De eiseres bracht
bovendien een verklaring bij van het ACV-Hoboken van 1 juni 2005, waarbij werd gesteld: "(De eiseres) werkt deeltijds met een behoud van haar rechten en (is) gezinshoofd
en woont uitsluitend samen met haar kinderen die ten hare laste staan" (ibid. p. 7, laatste
alinea).
Verder benadrukte de eiseres ook in conclusie: "(De eiseres) ontvangt vanwege de
RVA geen werkloosheidsvergoeding als bijpassing. Op instigatie van de vakbond werd
wel een aanvraag ingediend op grond van gewijzigde omstandigheden (gezinshoofd).
Deze aanvraag werd goedgekeurd doch gezien het te hoge brutoloon van (cliënte) wordt
geen bijpassing betaald" (samenvattende beroepsbesluiten eiseres, p. 11, tweede alinea).
5. Het bestreden arrest leidt zijn beslissing dat de eiseres "inderdaad in overspel samenwoonde met een andere partner" af uit "een schrijven van 8 december 2004 met betrekking tot (eiseres') inkomensgarantieuitkering, dat (de eiseres) zelf voorlegt (stuk 13 dossier (eiseres)", en de omstandigheid dat uit dit schrijven blijkt "dat (eiseres') rechten ingevolge haar eigen aanvraag of aangegeven wijzigingen werden vastgesteld rekening houdend met haar gezinssituatie als 'samenwonende met gezinslast'".
Uit dit schrijven van 8 december 2004, gevoegd bij huidige voorziening (stuk nr.1),
blijkt dat het uitgaat van het Algemeen Christelijk Vakverbond (ACV), gericht is aan de
eiseres, de eiseres informeert over haar recht op uitkering als "deeltijds werknemer met
behoud van rechten met inkomensgarantie-uitkering", en eiseres' recht vaststelt "rekening
houdende met (haar) gezinssituatie als 'samenwonende met gezinslast'".
Uit de vaststellingen van het arrest blijkt dat uit het huwelijk van partijen drie kinderen
geboren zijn, I. (6 mei 1990), T. (7 januari 1992), en A. (19 augustus 1996).
Uit de conclusies van de partijen voor het hof van beroep blijkt dat bij beschikking, uitgesproken op 17 oktober 2003 door de voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg te
Antwerpen, werd geoordeeld dat het ouderlijk gezag over de kinderen gezamenlijk diende
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te worden uitgeoefend, dat de kinderen hun hoofdverblijf bij de eiseres hebben, dat de eiseres het kindergeld dient te ontvangen, en dat de kinderen afwisselend één week bij de
eiseres en één week bij de verweerder dienen te verblijven (tweede aanvullende en samenvattende beroepsbesluiten van de eiseres, p. 3, en syntheseberoepsbesluiten van de verweerder, p. 3, vierde alinea e.v.).
De eiseres is alleen reeds om reden dat zij samenwoont met de kinderen die hun hoofdverblijf bij haar hebben en dat zij het kindergeld ontvangt, "samenwonende met gezinslasten" in de zin van de werkloosheidsreglementering, zoals hiervoren toegelicht.
6. Nu de hoedanigheid van "samenwonende met gezinslast", voor de toepassing van de
werkloosheidsreglementering enkel betekent dat de betrokkene samenwoont met een andere persoon of andere personen die geen beroeps- of vervangingsinkomsten hebben,
weze het een echtgenoot, een persoon waarmee een feitelijk gezin wordt gevormd, een
kind, of een bloed- of aanverwant tot en met de derde graad, en het begrip "samenwonende" in het kader van de werkloosheidsreglementering niet betekent dat men geslachtsgemeenschap heeft met een andere persoon dan de echtgenoot, kon het bestreden arrest,
steunend op de vermelding van "samenwonende met gezinslast" in het genoemde schrijven van 8 december 2004, niet wettig oordelen dat de eiseres "inderdaad" samenwoonde
met een andere partner en dat de verklaring van de eiseres dat de vermelding "samenwonende" betrekking heeft op de kinderen niet plausibel is, en kon het bestreden arrest a fortiori uit de vaststellingen die het bevat niet wettig afleiden dat de eiseres in overspel samenwoonde met een andere partner.
Door aldus te oordelen schendt het bestreden arrest de artikelen 27, 1°, b, 29, §2, 131
bis, 110, §1, §2 en §3, van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de
werkloosheidsreglementering evenals artikel 59, eerste lid, van het ministerieel besluit
van 26 november 1991 houdende de toepassingsregels van de werkloosheids-reglementering, leidt het een gevolg af uit de vastgestelde feiten dat op grond daarvan niet kan verantwoord worden (schending van de artikelen 1349 en 1353 van het Burgerlijk Wetboek),
en kon het niet wettig besluiten dat verweerders echtscheidings-vordering gegrond is wegens het beledigend overspel van de eiseres (schending van de artikelen 229 en 231 van
het Burgerlijk Wetboek en voor zoveel als nodig artikel 213 van hetzelfde wetboek) en eiseres' vordering tot een onderhoudsuitkering na echtscheiding afwijzen (schending van artikel 301 van het Burgerlijk Wetboek).
(...)

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste onderdeel
1. Krachtens artikel 229 van het Burgerlijk Wetboek kan ieder der echtgenoten
de echtscheiding vorderen op grond van overspel door de andere echtgenoot gepleegd. Die sanctie is het gevolg van de bij artikel 213 van het Burgerlijk Wetboek bepaalde plicht dat echtgenoten jegens elkaar getrouwheid verschuldigd
zijn.
Voor overspel in de zin van artikel 229 van het Burgerlijk Wetboek is vereist
dat een gehuwde persoon seksuele betrekkingen heeft met een andere persoon,
die niet zijn echtgenoot is.
2. Krachtens artikel 110, §1, van het koninklijk besluit van 25 november 1991
houdende de werkloosheidsreglementering, wordt onder werknemer met gezinslast onder meer verstaan, de werknemer die:

Nr. 263 - 21.5.07

HOF VAN CASSATIE

1077

1°) samenwoont met een echtgeno(o)t(e) of een met de echtgeno(o)t(e) gelijkgestelde persoon, met name "de persoon die met de werknemer een feitelijk gezin vormt en die financieel te zijnen laste is, in zoverre deze persoon geen bloedof aanverwant is tot en met de derde graad, noch een kind waarvoor de werknemer of een ander gezinslid aanspraak kan maken op gezinsbijslag", die noch over
beroepsinkomens, noch over vervangingsinkomens beschikt;
2°) niet samenwoont met een echtgeno(o)t(e) of een met de echtgeno(o)t(e) gelijkgestelde persoon, doch uitsluitend samenwoont met:
a) één of meerdere kinderen, op voorwaarde dat hij aanspraak kan maken op
gezinsbijslagen voor ten minste één ervan of dat geen onder hen over beroeps- of
vervangingsinkomens beschikt;
b) één of meerdere kinderen en andere bloed- of aanverwanten tot en met de
derde graad, op voorwaarde dat hij aanspraak kan maken op gezinsbijslagen voor
ten minste één van die kinderen en dat de andere bloed- en aanverwanten noch
over beroeps- noch over vervangingsinkomens beschikken;
c) één of meerdere bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad, die noch
over beroeps-, noch over vervangingsinkomens beschikken.
3. Artikel 59, eerste lid, van het ministerieel besluit van 26 november 1991
houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering, bepaalt
dat onder samenwonen wordt verstaan het onder hetzelfde dak samenleven van
twee of meer personen die hun huishoudelijke aangelegenheden hoofdzakelijk
gemeenschappelijk regelen.
Het samenwonen in de zin van deze bepaling, vereist dat twee of meer personen geregeld onder hetzelfde dak aanwezig zijn, maar niet dat zij daar ononderbroken zouden zijn.
4. Uit deze bepalingen volgt dat het begrip samenwonen in de werkloosheidsreglementering enkel betekent dat de betrokkene samenleeft met één of meer andere personen waarmee hij zijn huishoudelijke aangelegenheden hoofdzakelijk
gemeenschappelijk regelt.
Dit kan onder meer betrekking hebben op het samenwonen van een werknemer
met zijn kinderen, zelfs wanneer die kinderen niet ononderbroken onder hetzelfde dak zouden verblijven als hun ouder.
5. De vaststelling in het kader van de werkloosheidsreglementering, dat een
werknemer samenwoont, houdt derhalve op zich niet in dat de betrokkene in
overspel samenwoont.
6. Uit de vaststellingen van het bestreden arrest en uit de stukken waarop het
Hof vermag acht te slaan, blijkt dat uit het huwelijk van de partijen drie kinderen
geboren zijn en dat bij beschikking, uitgesproken op 17 oktober 2003 door de
Voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen, geoordeeld werd
dat de kinderen hun hoofdverblijfplaats bij de eiseres dienen te hebben, dat de eiseres het kinderbijslag dient te ontvangen en dat de kinderen afwisselend één
week bij de eiseres en één week bij de verweerder dienen te verblijven.
7. Het bestreden arrest stelt vast dat de eiseres een brief van 8 december 2004
voorlegt, waaruit blijkt dat haar rechten met betrekking tot haar "inkomensgaran-
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tie-uitkering" vastgesteld werden rekening houdend met haar gezinssituatie als
"samenwonende met gezinslast" en dat de eiseres de voormelde vaststelling in de
brief van 8 december 2004 niet weerlegt.
8. Op de enkele grond hiervan kon het bestreden arrest niet wettig afleiden dat
de eiseres in overspel samenwoonde met een andere partner en kon het niet wettig besluiten dat echtscheidingsvordering van de verweerder gegrond is wegens
het beledigend overspel van de eiseres.
Het onderdeel is gegrond.
Overige grieven
De overige grieven kunnen niet tot ruimere cassatie leiden.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest behalve in zoverre dit het hoger beroep ontvankelijk verklaart.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.
21 mei 2007 – 3° kamer – Voorzitter en verslaggever: de h. Boes, afdelingsvoorzitter –
Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Geinger
en Maes.

Nr. 264
3° KAMER - 21 mei 2007

ARBEID — ARBEIDSTIJDEN EN RUSTTIJDEN - ARBEIDSTIJDEN - PERSONEN DIE MET
EEN LEIDENDE FUNCTIE OF MET EEN VERTROUWENSPOST ZIJN BEKLEED IN DE PARTICULIERE SECTOR
VAN 'S LANDS BEDRIJFSLEVEN

- PARTICULIERE SECTOR VAN 'S LANDS BEDRIJFSLEVEN - BEGRIP

Het begrip "particuliere sector" van 's lands bedrijfsleven is in artikel 1 van het koninklijk
besluit van 10 februari 1965 tot aanwijzing van de personen die met een leidende functie
of met een vertrouwenspost zijn bekleed in de particuliere sector van 's lands
bedrijfsleven, voor de toepassing van de wet betreffende de arbeidsduur, niet beperkt tot
de handels- of nijverheidsondernemingen. (Art. 1, K.B. 10 feb. 1965)
(ANTWERP DIAMOND HOUSE, vereniging van mede-eigenaars T. D.)

ARREST

(A.R. S.06.0015.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 27 september 2005 gewezen

Nr. 264 - 21.5.07

HOF VAN CASSATIE

1079

door het Arbeidshof te Antwerpen.
Raadsheer Beatrijs Deconinck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert in haar verzoekschrift twee middelen aan.
(...)
2. Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1 en 3, §3, 1°, van de Arbeidswet van 16 maart 1971;
- artikel 1 van het koninklijk besluit van 10 februari 1965 tot aanwijzing van de personen die met een leidende functie of met een vertrouwenspost zijn bekleed in de particuliere sectors van 's lands bedrijfsleven, voor de toepassing van de wet betreffende de arbeidsduur;
- de artikelen 10, 11, 149 en 159 van de gecoördineerde Grondwet van 17 februari
1994.
Aangevochten beslissing
In de bestreden beslissing verklaart het arbeidshof, recht sprekend over de oorspronkelijke vordering van de verweerder, het hoger beroep van de verweerder ontvankelijk en als
volgt gegrond. Het arbeidshof vernietigt het vonnis van de arbeidsrechtbank van 19 december 2003, behoudens in zoverre het de vordering van de verweerder ontvankelijk verklaarde. Opnieuw rechtsprekend, veroordeelt het arbeidshof de eiseres tot betaling van
53.752,22 euro als schadevergoeding gelijk aan het gederfde loon, loon voor overwerk,
feestdagenloon en premies voor nachtarbeid, bedrag te vermeerderen met de interest. Ook
veroordeelt het arbeidshof de eiseres tot afgifte van de gevraagde sociale en fiscale documenten en tot de kosten van beide instanties. Het arbeidshof beslist dat onder meer op
grond van de volgende motieven:
"5.2. Geen toepassing van het koninklijk besluit van 10 februari 1965:
Sub 5.1. van dit arrest heeft het (arbeidshof) beslist dat (de eiseres) een privaatrechtelijk
rechtspersoon is met een burgerrechtelijk doel ingevolge artikel 577-5, §1, van het Burgerlijk Wetboek en dat deze rechtspersoon de werkgever van (de verweerder) is.
Eveneens werd beslist dat de door (de verweerder) uitgevoerde bewakingsopdrachten
voor (de eiseres) kaderen in het maatschappelijk doel van deze gemeenschap, met name
het behoud en het beheer van het gebouw aan de Hoveniersstraat te Antwerpen.
Artikel 577 van het Burgerlijk Wetboek inzake mede-eigendom is van toepassing op
appartementsgebouwen ongeacht de bestemming die ze hebben meegekregen: woon- verblijfplaats dan wel gebouwen waarin handelsverrichtingen worden uitgevoerd.
De omstandigheid dat de mede-eigenaars van het gebouw aan de Hoveniersstraat te
Antwerpen hoofdzakelijk handelsactiviteiten (in casu diamanthandel) laten plaatsgrijpen
in hun privé-eigendommen, staat er niet aan in de weg dat de bewakingsopdrachten die
door (de verweerder) werden verricht, de behartiging van de gemeenschappelijke belangen tot doel hadden en bijgevolg plaatsvonden binnen het beheer van het gebouw en het
doel van deze rechtspersoon.
Ten onrechte beroept (de eiseres) zich op het koninklijk besluit van 10 februari 1965 tot
aanwijzing van de personen die met een leidende functie of met een vertrouwenspost zijn
bekleed in de particuliere sector van 's lands bedrijfsleven, voor toepassing van de wet betreffende de arbeidsduur, hierin gevolgd door de eerste rechters, teneinde de vordering
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van (de verweerder) in betaling van een schadevergoeding gelijk aan het gederfde loon,
loon voor overwerk, feestdagenloon en premie voor nachtarbeid wegens inbreuken op de
Arbeidswet als ongegrond te doen afwijzen.
Er dient inderdaad vastgesteld te worden dat artikel 1,4°, van de Arbeidswet van 16
maart 1971 de arbeidsduurregeling van toepassing verklaart op 'de inrichtingen van de
werkgevers en met werkgevers gelijkgestelde personen, die een activiteit buiten het bedrijfsleven uitoefenen'.
(De eiseres) gaat er evenwel aan voorbij dat in artikel 3, §3, 1°, van diezelfde wet de
bepalingen van hoofdstuk III, afdelingen II (bepalingen inzake arbeidsduur) en IV tot VII
niet van toepassing zijn op de door de Koning aangewezen werknemers die een leidende
functie uitoefenen of een vertrouwenspost bekleden.
Het voormeld koninklijk besluit van 10 februari 1965 bepaalt evenwel uitdrukkelijk in
zijn artikel 1: 'Dit besluit is van toepassing op de werknemers die in de particuliere sector
van 's lands bedrijfsleven tewerkgesteld zijn'.
Terecht merkt (de verweerder) in dit verband op dat op grond van artikel 3 van de Arbeidswet de Koning de mogelijkheid had om de leidinggevende en vertrouwensfuncties
met betrekking tot de niet economische werkgevers zoals (de eiseres), aan te duiden, wat
hij evenwel niet heeft gedaan.
Het koninklijk besluit van 10 februari 1965, dat uitzonderingen invoert op de bepalingen van de Arbeidswet, dient beperkend te worden geïnterpreteerd, zodat evident niet kan
ingegaan worden op het verzoek van (de eiseres), zijnde een rechtspersoon die geen handels- of nijverheidsonderneming is, om voornoemd koninklijk besluit bij gelijkstelling op
haar van toepassing te verklaren.
Uit wat voorafgaat besluit het (arbeidshof) dat (de verweerder) niet werd tewerkgesteld
in de particuliere sector van 's lands bedrijfsleven zodat geen toepassing kan worden gemaakt van het koninklijk besluit van 10 februari 1965.
In de gegeven omstandigheden dient niet verder onderzocht te worden of (de verweerder) kan gekwalificeerd worden als een persoon belast met de controle- of inspectieopdrachten welke geheel of gedeeltelijk buiten de normale werkuren uitgeoefend moeten
worden in de zin van artikel 2.1.6°, van het koninklijk besluit van 10 februari 1965.
Tenslotte besluit het (arbeidshof) dat bedoeld artikel 1 van het koninklijk besluit van 10
februari 1965 geen schending uitmaakt van het gelijkheidsbeginsel.
Het door de Koning gekozen criterium om het in artikel 1 van voormeld koninklijk besluit bepaalde onderscheid vast te stellen, ligt in de aard van de activiteit die wordt uitgeoefend door degene die de werknemer tewerkstelt.
Het is duidelijk dat de particuliere sectoren van 's lands bedrijfsleven en de niet economische sectoren aparte categorieën zijn, zodat voor hen een verschillende behandeling
mogelijk is.
Doordat de Koning een principieel verschil in behandeling maakt tussen de niet economische sectoren die geen handelsactiviteit uitoefenen en de andere particuliere sectoren
van 's lands bedrijfsleven die dat wel doen, heeft hij zich op een objectief en relevant criterium gebaseerd, namelijk de organisatie, de werking en de eigen vereisten van de economische sectoren.
Er kan derhalve geen schending van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet worden
weerhouden". (blz. 5, onderaan, t.e.m. blz. 7, achtste alinea, van het arrest).
Grieven
Krachtens artikel 3, §3, 1°, van de Arbeidswet van 16 maart 1971 zijn de bepalingen
van hoofdstuk III, afdelingen II, en IV tot VII, niet van toepassing op de door de Koning
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aangewezen werknemers die een leidende functie uitoefenen of een vertrouwenspost bekleden. Aan dat besluit is uitvoering gegeven door het koninklijk besluit van 10 februari
1965 tot aanduiding van de met een leidende functie of vertrouwenspost beklede personen
in de particuliere sectors van 's lands bedrijfsleven voor de toepassing van de wet betreffende de arbeidsduur.
Artikel 1 van het koninklijk besluit van 10 februari 1965 tot aanwijzing van de personen die met een leidende functie of met een vertrouwenspost zijn bekleed in de particuliere sectors van 's lands bedrijfsleven, voor de toepassing van de wet betreffende de arbeidsduur, hieronder afgekort als koninklijk besluit van 10 februari 1965, bepaalt dat het koninklijk besluit van toepassing is op de werknemers die in de particuliere sectors van 's
lands bedrijfsleven zijn tewerkgesteld.
Het arbeidshof oordeelt dat de verweerder niet werd tewerkgesteld in de particuliere
sector van 's lands bedrijfsleven zodat geen toepassing kan gemaakt worden van het koninklijk besluit van 10 februari 1965 (blz. 7, tweede alinea, van het arrest).
3.1. Eerste onderdeel
Het arbeidshof neemt de voornoemde beslissing op grond van volgende vaststellingen
en overwegingen:
- de eiseres is een privaatrechtelijk rechtspersoon met een burgerrechtelijk doel ingevolge artikel 577-5, §1, van het Burgerlijk Wetboek, en is de werkgever van de verweerder (blz. 5, laatste alinea, van het arrest),
- de door de verweerder uitgevoerde bewakingsopdrachten voor de eiseres kaderen in
het maatschappelijk doel van de eiseres, met name het behoud en het beheer van het gebouw aan de Hoveniersstraat te Antwerpen (blz. 6, eerste alinea, van het arrest),
- de omstandigheid dat de mede-eigenaars van het gebouw aan de Hoveniersstraat te
Antwerpen hoofdzakelijk handelsactiviteiten laten plaatsgrijpen in hun privé-eigendommen, staat er niet aan in de weg dat de bewakingsopdrachten die de verweerder verrichtte,
de behartiging van de gemeenschappelijke belangen van alle mede-eigenaars tot doel hadden en bijgevolg plaatsvonden binnen het beheer van het gebouw en het doel van de eiseres (blz. 6, derde alinea, van het arrest),
- het koninklijk besluit van 10 februari 1965 bepaalt uitdrukkelijk in zijn artikel 1 dat
het van toepassing is op de werknemers die in de particuliere sector van 's lands bedrijfsleven zijn tewerkgesteld (blz. 6, voorlaatste alinea, van het arrest),
- de Koning had de mogelijkheid om de leidinggevende en vertrouwensfuncties met betrekking tot de niet-economische werkgevers, zoals de gemeenschap van mede-eigenaars,
aan te duiden, wat hij evenwel niet heeft gedaan (blz. 6, laatste alinea, van het arrest),
- de eiseres is een rechtspersoon die geen handels- of nijverheidsonderneming is (blz. 7,
eerste alinea, van het arrest).
Door op grond van de hierboven weergegeven vaststellingen en overwegingen te oordelen dat de verweerder niet is tewerkgesteld in de particuliere sector van 's lands bedrijfsleven, zodat geen toepassing kan worden gemaakt van het koninklijk besluit van 10 februari 1965, maakt het arbeidshof het voor het Hof onmogelijk na te gaan of die beslissing
van het arbeidshof wettig is. Het bestreden arrest bevat daartoe immers niet de vereiste
feitelijke vaststellingen. Aangezien het aldus het aan het Hof opgedragen wettigheidstoezicht onmogelijk maakt, schendt het bestreden arrest artikel 149 van de gecoördineerde
Grondwet. Uit geen enkele vaststelling of overweging van het arbeidshof kan immers
worden afgeleid dat de eiseres niet behoort tot de particuliere sector van 's lands bedrijfsleven.
In de mate dat het arbeidshof oordeelt dat de verweerder niet tewerkgesteld is in de particuliere sector van 's lands bedrijfsleven op grond van de vaststellingen dat de bewa-
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kingsopdrachten van de verweerder voor de eiseres, die een privaatrechtelijke rechtspersoon is met een burgerrechtelijk doel, met name het behoud en het beheer van een gebouw, kaderen in dat maatschappelijk doel, dat de eiseres geen handels- of nijverheidsonderneming is en dat de gemeenschap van mede-eigenaars een "niet-economische" werkgever is, miskent het arbeidshof het begrip "particuliere sector van 's lands bedrijfsleven" en
dus artikel 1 van dat koninklijk besluit. De vaststellingen dat de eiseres een privaatrechtelijke rechtspersoon is met een burgerrechtelijk doel, met name het behoud en beheer van
een gebouw, dat de bewakingsopdrachten van de verweerder voor de eiseres kaderen in
dat maatschappelijk doel, dat de eiseres geen handels- of nijverheidsonderneming is en
dat de gemeenschap van mede-eigenaars een "niet-economische" werkgever is, impliceren
nog niet dat de eiseres niet behoort tot de particuliere sector van 's lands bedrijfsleven zoals bedoeld in artikel 1 van het koninklijk besluit van 10 februari 1965, zeker niet gelet op
het feit dat het arbeidshof tevens vaststelt dat de mede-eigenaars van het gebouw hoofdzakelijk handelsactiviteiten laten plaatsgrijpen in hun privé-eigendommen.
Aldus oordeelt het arbeidshof niet wettig dat de verweerder niet werd tewerkgesteld in
de particuliere sector van 's lands bedrijfsleven zodat geen toepassing kan gemaakt worden van het koninklijk besluit van 10 februari 1965. Het arbeidshof verklaart het hoger
beroep dan ook niet wettig gegrond en vernietigt dienvolgens niet wettig het vonnis van
de arbeidsrechtbank van 19 december 2003 behoudens in zoverre het de oorspronkelijke
vordering van de verweerder ontvankelijk verklaarde. Opnieuw recht sprekend, veroordeelt het arbeidshof de eiseres niet wettig tot betaling van 53.752,22 euro als schadevergoeding gelijk aan het gederfde loon, loon voor overwerk, feestdagenloon en premies
voor nachtarbeid, bedrag te vermeerderen met de interest (schending van de artikelen 1 en
3, §3, 1°, van de Arbeidswet van 16 maart 1971, artikel 1 van het koninklijk besluit van
10 februari 1965 tot aanwijzing van de personen die met een leidende functie of met een
vertrouwenspost zijn bekleed in de particuliere sectors van 's lands bedrijfsleven, voor de
toepassing van de wet betreffende de arbeidsduur en van artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet).
3. 2. Tweede onderdeel
Het arbeidshof beslist voorts dat artikel 1 van het koninklijk besluit van 10 februari
1965 geen schending uitmaakt van het gelijkheidsbeginsel. Het arbeidshof beslist dat op
grond van de overwegingen dat de eiseres een niet economische werkgever is en een
rechtspersoon die geen handels- of nijverheidsonderneming is, zodat de verweerder niet
werd tewerkgesteld in de particuliere sector van 's lands bedrijfsleven.
De artikelen 10 en 11 van de Grondwet houden in dat eenieder die zich in dezelfde toestand bevindt, op dezelfde wijze wordt behandeld, maar sluiten niet uit dat een verschil in
behandeling tussen bepaalde categorieën van personen wordt ingesteld, voor zover voor
het criterium van onderscheid een objectieve en redelijke verantwoording bestaat. Het bestaan van een dergelijke verantwoording moet beoordeeld worden met betrekking tot het
doel en de gevolgen van de maatregel. Het gelijkheidsbeginsel is ook geschonden wanneer vaststaat dat tussen de aangewende middelen en het beoogde doel geen redelijk verband van evenredigheid bestaat.
In de mate dat het voormelde artikel 1 zo wordt geïnterpreteerd dat het het koninklijk
besluit van 10 februari 1965 enkel toepasselijk maakt op de werknemers tewerkgesteld
door economische werkgevers, zijnde de werkgevers van een landbouw-, nijverheids- of
commerciële dienstenonderneming en dus de werknemers tewerkgesteld door werkgevers
van andere onderneming uitsluit, voert het een verschil in behandeling in tussen beide categorieën van werknemers en tussen de categorieën bestaande uit hun respectieve werkgevers waarvoor, rekening houdend met het doel en de gevolgen van het koninklijk besluit
van 10 februari 1965 geen redelijk verband van evenredigheid bestaat.
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Krachtens artikel 159 van de Grondwet passen de hoven en de rechtbanken de algemene, provinciale en plaatselijke besluiten en verordeningen alleen toe in zoverre zij met de
wetten overeenstemmen.
Aangezien, zoals hierboven uiteengezet, artikel 1 van het koninklijk besluit van 10 februari 1965 niet overeenstemt met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, beslist het arbeidshof niet wettig dat die bepaling geen schending uitmaakt van het gelijkheidsbeginsel.
Aldus beslist het arbeidshof niet wettig dat artikel 1 van het koninklijk besluit van 10
februari 1965 tot aanwijzing van de personen die met een leidende functie of met een vertrouwenspost zijn bekleed in de particuliere sector van 's lands bedrijfsleven geen schending uitmaakt van het gelijkheidsbeginsel en dat geen schending van de artikelen 10 en 11
van de Grondwet kan worden aangehouden (schending van de artikelen 1 en 3, §3, 1°, van
de Arbeidswet van 16 maart 1971, artikel 1 van het koninklijk besluit van 10 februari
1965 tot aanwijzing van de personen die met een leidende functie of met een vertrouwenspost zijn bekleed in de particuliere sectors van 's lands bedrijfsleven, voor de toepassing
van de wet betreffende de arbeidsduur en van de artikelen 10, 11 en 159 van de gecoördineerde Grondwet).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
(...)
Tweede middel
Eerste onderdeel
4. Krachtens artikel 3, §3, 1°, van de Arbeidswet van 16 maart 1971 zijn de
bepalingen van hoofdstuk III, afdeling II, die de arbeidsduur betreffen, en na de
wijziging bij artikel 2, 2°, van de wet van 4 december 1998, de bepalingen van
hoofdstuk III, afdelingen II en IV tot VII, niet van toepassing op de door de Koning aangewezen werknemers die een leidende functie uitoefenen of een vertrouwenspost bekleden.
Artikel 1 van het koninklijk besluit van 10 februari 1965 tot aanwijzing van de
personen die met een leidende functie of met een vertrouwenspost zijn bekleed
in de particuliere sector van 's lands bedrijfsleven voor de toepassing van de wet
betreffende de arbeidsduur, bepaalt dat dit besluit van toepassing is op de werknemers die in de particuliere sector van 's lands bedrijfsleven tewerkgesteld zijn.
5. Het koninklijk besluit van 10 februari 1965 is genomen ter uitvoering van
artikel 2, 2°, van de wet van 15 juli 1964 betreffende de arbeidsduur in de openbare en particuliere sector van 's lands bedrijfsleven. Zoals thans artikel 3, §3, 1°,
van de Arbeidswet, gaf dat artikel aan de Koning de bevoegdheid de personen
aan te duiden die moesten worden beschouwd als zijnde bekleed met een leidende functie of met een vertrouwenspost.
Uit de wetsgeschiedenis van de wet van 15 juli 1964, blijkt dat het begrip "bedrijfsleven" in deze wet ruim dient te worden begrepen, aangezien, behoudens
uitzonderingen, al degenen die arbeid verrichten of doen verrichten in ondergeschikt verband onder het toepassingsgebied van de arbeidsduurregeling vallen,
ongeacht of de betrokkenen al dan niet onder een bedrijfstak ressorteren of in een
bedrijf arbeiden of doen arbeiden. Het begrip particuliere sector van 's lands bedrijfsleven is dan ook in deze wet, en derhalve eveneens in artikel 1 van het koninklijk besluit van 10 februari 1965, niet beperkt tot de handels- of nijverheids-
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ondernemingen.
6. Het arrest stelt vast dat de verweerder tewerkgesteld werd door de eiseres,
een privaatrechtelijk persoon met een burgerrechtelijk doel ingevolge artikel
577-5, §5, van het Burgerlijk Wetboek.
Het oordeelt dat de verweerder aldus niet tewerkgesteld was in de particuliere
sector van 's lands bedrijfsleven, op grond van de overweging dat de gemeenschap van mede-eigenaars, zoals de eiseres, een niet-economische werkgever
was en dat eiseres geen handels- of nijverheidsonderneming was.
7. Door aldus te oordelen en op grond hiervan de gehele vordering van de eiseres te verwerpen als ongegrond, schenden de appelrechters de artikelen 1 en 3,
§3, 1°, van de Arbeidswet en artikel 1 van het koninklijk besluit van 10 februari
1965.
Het onderdeel is in zoverre gegrond.
Overige grieven
8. De overige grieven kunnen niet tot een ruimere cassatie leiden.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het de eiseres veroordeelt tot betaling van 53.752,11 euro en tot afgifte van sociale documenten, alsmede uitspraak
doet over de kosten.
Wijst het cassatieberoep af voor het overige.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigd arrest.
Veroordeelt de eiseres in de helft van de kosten.
Houdt de overige kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Arbeidshof te Brussel.
21 mei 2007 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:
mevr. Deconinck – Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal – Advocaat: mr. van Eeckhoutte.

Nr. 265
2° KAMER - 22 mei 2007

1º STEDENBOUW — HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT.
BETALING VAN EEN MEERWAARDE - HERSTELMAATREGELEN - CIVIELRECHTELIJK
KARAKTER - GEVOLG
2º RECHTBANKEN — ALLERLEI - STEDENBOUW - HERSTELMAATREGELEN CIVIELRECHTELIJK KARAKTER - GEVOLG - AFZONDERLIJKE BESLISSING
3º STEDENBOUW — HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT.
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BETALING VAN EEN MEERWAARDE - HERSTELMAATREGELEN - CIVIELRECHTELIJK
KARAKTER - GEVOLG - AFZONDERLIJKE BESLISSING
4º STEDENBOUW — HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT.
BETALING VAN EEN MEERWAARDE - HERSTELMAATREGELEN - AFZONDERLIJKE
BESLISSING OVER STRAF EN HERSTELVORDERING - GEVOLG - ONMIDDELLIJK CASSATIEBEROEP
5º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — BESLISSINGEN VATBAAR VOOR
CASSATIEBEROEP — STRAFVORDERING — ALLERLEI - STEDENBOUW HERSTELMAATREGELEN - AFZONDERLIJKE BESLISSING OVER STRAF EN HERSTELMAATREGEL ONMIDDELLIJK CASSATIEBEROEP
1º De in artikel 149, §1, eerste lid, Stedenbouwdecreet 1999 bedoelde herstelmaatregelen
hebben een civielrechtelijk karakter en dit geldt evenzeer wanneer de herstelvordering
door het openbaar ministerie wordt benaarstigd1.
2º en 3º Omwille van het civielrechtelijk karakter van de herstelmaatregelen inzake
stedenbouw mag, na de uitspraak over de straf, over de herstelvordering, zelfs
benaarstigd door het openbaar ministerie, afzonderlijk worden beslist2.(Art. 149, §1,
eerste lid, Decr. Vl. R. 18 mei 1999)
4º en 5º De afzonderlijke beslissing over de herstelvordering inzake stedenbouw en de straf
heeft voor gevolg dat de beslissing over de straf voor onmiddellijk cassatieberoep
vatbaar is zonder dat een voorafgaande uitspraak over de herstelvordering is vereist 3.
(Art. 416, Sv.)
(P. e.a. T. STEDENBOUWKUNDIG INSPECTEUR)

ARREST

(A.R. P.06.1692.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te
Antwerpen, correctionele kamer, van 22 november 2006.
De eisers voeren geen middel aan. Ze doen gedeeltelijk afstand van hun cassatieberoep.
Raadsheer Etienne Goethals heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Afstand
1. De eisers doen zonder berusting afstand van hun cassatieberoep in zoverre
het gericht is tegen:
- de beslissing waarbij de appelrechters, vooraleer uitspraak te doen met betrekking tot de herstelvordering inzake stedenbouw en ruimtelijke ordening, de
vordering voor eensluidend advies voorleggen aan de Hoge Raad voor het Herstelbeleid, het debat heropenen op de terechtzitting van 25 april 2007 en de kos1 Cass. 3 april 2007, AR P.06.1610.N, nr. 166.
2 Ibid.
3 Ibid.
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ten met betrekking tot de herstelvordering aanhouden;
- de beslissing dat de dagvaarding tot gedinghervatting ontvankelijk is;
- alle andere beslissingen op strafrechtelijk gebied.
2. De in artikel 149, §1, eerste lid, Stedenbouwdecreet 1999 bedoelde herstelmaatregelen hebben een civielrechtelijk karakter. Als bijzondere vorm van vergoeding of teruggave strekken zij ertoe een einde te maken aan de met de wet
strijdige toestand die uit het misdrijf is ontstaan en waardoor het algemeen belang wordt geschaad.
Dit geldt evenzeer wanneer de herstelvordering door het openbaar ministerie
wordt benaarstigd. Omwille van zijn civielrechtelijk karakter mag, na de uitspraak over de straf, over die vordering afzonderlijk worden beslist. Die beslissing is geenszins bepalend voor de beslissing over de straf, die noodzakelijk eraan voorafgaat en aldus voor onmiddellijk cassatieberoep vatbaar is zonder dat
een voorafgaande uitspraak over de herstelvordering is vereist.
De afstand, in zoverre zij betrekking heeft "op alle andere beslissingen op
strafrechtelijk gebied", kan niet worden verleend.
Ontvankelijkheid van de cassatieberoepen
3. Het bestreden arrest stelt vast dat de strafvordering die gericht was tegen de
rechtsvoorganger van de eisers wegens diens overlijden op 21 januari 2005 vervallen is.
De cassatieberoepen van de eisers tegen die beslissingen op strafrechtelijk gebied zijn bij gebrek aan belang niet ontvankelijk.
Dictum
Het Hof,
Verleent akte van de afstand zoals hierboven bepaald.
Verwerpt de cassatieberoepen voor het overige.
Veroordeelt de eisers in de kosten.
22 mei 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:
de h. Goethals – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, eerste advocaat-generaal –
Advocaat: mr. Simont.

Nr. 266
2° KAMER - 22 mei 2007

1º VEROORDELING MET UITSTEL EN OPSCHORTING VAN DE
VEROORDELING — PROBATIEUITSTEL - ADVIES VAN EEN GESPECIALISEERDE DIENST
- TOEPASSING
2º VEROORDELING MET UITSTEL EN OPSCHORTING VAN DE
VEROORDELING — PROBATIEOPSCHORTING - ADVIES VAN EEN
GESPECIALISEERDE DIENST - TOEPASSING

Nr. 266 - 22.5.07

HOF VAN CASSATIE

1087

1º en 2º De bevoegde gerechten dienen het in artikel 9bis, eerste lid, Probatiewet bedoelde
advies slechts in te winnen in zoverre ze, met toepassing van de artikelen 3 en 8 van die
wet, een probatiemaatregel willen opleggen.
(D. T. D. e.a.)

ARREST

(A.R. P.07.0212.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te Gent,
correctionele kamer, van 22 januari 2007.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Raadsheer Jean-Pierre Frère heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Middel
1. De bevoegde gerechten dienen het in artikel 9bis, eerste lid, Probatiewet bedoelde advies slechts in te winnen in zoverre ze, met toepassing van de artikelen
3 en 8 van die wet, een probatiemaatregel willen opleggen.
2. Het middel dat ervan uitgaat dat het bevoegde gerecht dit advies altijd dient
in te winnen wanneer de beklaagde daarom verzoekt, zelfs in geval van weigering tot het opleggen van een probatiemaatregel, faalt naar recht.
3. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen
zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
22 mei 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:
de h. Frère – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, eerste advocaat-generaal – Advocaten: mrs. P. Van Eeckhaut, Gent en L. Cottenie, Brussel.

Nr. 267
2° KAMER - 22 mei 2007

UITLEVERING - EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL - INVRIJHEIDSTELLING ONDER VOORWAARDEN BEVOEGDHEID VAN DE ONDERZOEKSRECHTER OF VAN DE ONDERZOEKSGERECHTEN - GRENZEN
De bevoegdheid van de onderzoeksrechter om de invrijheidstelling onder voorwaarden te
bevelen, of van de onderzoeksgerechten in de gevallen waarin zij uitspraak doen over de
rechtsmiddelen tegen die beslissing of de afwezigheid van die beslissing, wordt zonder
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voorwerp eenmaal het cassatieberoep tegen het arrest van de kamer van
inbeschuldigingstelling omtrent de tenuitvoerlegging van het Europees aanhoudingsbevel
is verworpen1. (Artt. 18, §5, en 20, §§1 en 2, Wet 19 dec. 2003)
(B.)

ARREST

(A.R. P.07.0664.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling, van 8 mei 2007.
De eiser voert geen middel aan.
Raadsheer Etienne Goethals heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
II. FEITEN
De onderzoeksrechter te Hasselt heeft op 30 maart 2007 een bevel tot aanhouding lastens de eiser afgeleverd ingevolge een Europees aanhoudingsbevel van
29 januari 2007, van de Officier van Justitie bij het Functioneel Parket Zwolle
(Nederland).
Op 2 april 2007 heeft de eiser een verzoekschrift tot invrijheidstelling onder
voorwaarden gericht tot de onderzoeksrechter.
De raadkamer bij de Rechtbank van Eerste Aanleg te Hasselt heeft bij beschikking van 11 april 2007 de tenuitvoerlegging van het Europees aanhoudingsbevel
bevolen en het verzoek tot voorwaardelijke invrijheidstelling afgewezen.
Bij arrest van 3 mei 2007 van het Hof van Beroep te Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling, werd het hoger beroep van de eiser tegen deze beschikking ongegrond verklaard en de beschikking van de raadkamer in haar beide onderdelen bevestigd.
Bij arrest van het Hof van 15 mei 2007 werd het cassatieberoep van de eiser
tegen dit arrest van 3 mei 2007 verworpen.
Intussen heeft de eiser op 20 april 2007 op grond van artikel 20, §3, Wet Europees Aanhoudingsbevel de raadkamer bij de Rechtbank van Eerste Aanleg te
Hasselt opnieuw verzocht zijn invrijheidstelling onder voorwaarden te bevelen.
Bij beschikking van 25 april 2007 verklaarde de raadkamer zich zonder rechtsmacht om over dit verzoek te oordelen.
Het bestreden arrest verklaarde de hogere beroepen tegen deze beschikking zowel van de raadsman van de eiser als van de eiser zelf, zonder voorwerp respectievelijk onontvankelijk.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Ontvankelijkheid van het cassatieberoep
1 Zie Cass. 6 dec. 2005, AR P.05.1496.N, nr. 650.
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Artikel 20, §1, Wet Europees Aanhoudingsbevel bepaalt dat de beschikking
van de onderzoeksrechter gegeven overeenkomstig artikel 11 gevolg blijft hebben tot het besluit tot uitvoering van het Europees aanhoudingsbevel definitief is
geworden.
Artikel 20, §2, Wet Europees Aanhoudingsbevel voegt daaraan toe dat de onderzoeksrechter ambtshalve, op vordering van het openbaar ministerie of op verzoek van de betrokken persoon onder de voorwaarden bedoeld in artikel 11, §§4
tot 6 Wet Europees Aanhoudingsbevel, en na hem bijgestaan of vertegenwoordigd door zijn advocaat te hebben gehoord, de betrokken persoon op elk moment
van de procedure in vrijheid kan stellen totdat het besluit tot uitvoering van het
Europees aanhoudingsbevel definitief is geworden.
Artikel 18, §5, Wet Europees Aanhoudingsbevel bepaalt dat ingeval het cassatieberoep wordt verworpen, de beslissing omtrent de tenuitvoerlegging van het
Europees aanhoudingsbevel onmiddellijk uitvoerbaar wordt.
Uit die bepalingen volgt dat de bevoegdheid van de onderzoeksrechter om de
invrijheidstelling onder voorwaarden te bevelen, of van de onderzoeksgerechten
in de gevallen waarin zij uitspraak doen over de rechtsmiddelen tegen die beslissing of de afwezigheid van die beslissing, zonder voorwerp wordt eenmaal het
cassatieberoep tegen het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling omtrent
de tenuitvoerlegging van het Europees aanhoudingsbevel is verworpen.
Bij arrest van 15 mei 2007 heeft het Hof het cassatieberoep dat gericht was tegen het arrest van het Hof van Beroep te Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling, van 3 mei 2007, inhoudende tenuitvoerlegging van het Europees aanhoudingsbevel van 29 januari 2007, verworpen.
Het cassatieberoep van de eiser, dat enkel gericht is tegen een beslissing met
betrekking tot zijn verzoek tot invrijheidstelling, heeft geen bestaansreden meer.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
22 mei 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:
de h. Goethals – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, eerste advocaat-generaal.

Nr. 268
2° KAMER - 23 mei 2007

1º REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — GEEN CONCLUSIE —
STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN ACCIJNZEN
INBEGREPEN) - NAAR RECHT MET REDENEN OMKLEED - STRAFVORDERING - VEROORDELING AANWIJZING VAN DE WETTELIJKE BEPALINGEN
2º REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — GEEN CONCLUSIE —
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STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN ACCIJNZEN
INBEGREPEN) - OPEENVOLGENDE WETTEN - FEITEN ONDER VIGEUR VAN DE OUDE WET
GEPLEEGD - FEITEN VOLGENS DE NIEUWE WET OMSCHREVEN - VEROORDELING - NAAR RECHT MET
REDENEN OMKLEED - VOORWAARDE
3º WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN — WERKING IN DE
TIJD EN IN DE RUIMTE - OPEENVOLGENDE WETTEN - STRAFZAKEN - FEITEN ONDER VIGEUR
VAN DE OUDE WET GEPLEEGD - FEITEN VOLGENS DE NIEUWE WET OMSCHREVEN - VEROORDELING NAAR RECHT MET REDENEN OMKLEED - VOORWAARDE
4º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — SCHADE —
ALGEMEEN - SCHADE VEROORZAAKT DOOR DE SAMENLOPENDE FOUTEN VAN DE BEKLAAGDE EN
DE GETROFFENE - AANSPRAKELIJKHEID VAN DE BEKLAAGDE T.A.V. DE GETROFFENE GEDEELTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID
1º Ieder veroordelend vonnis vermeldt de toegepaste wetsbepaling; om naar recht met
redenen te zijn omkleed moet het dus niet alleen opgave doen van de wettelijke bepaling
die een straf stelt op het als misdrijf omschreven feit maar ook van deze welke dat feit
strafbaar stelt1. (Art. 149, Gw. 1994; Artt. 163, eerste lid, 195, eerste lid, en 371, Sv.)
2º en 3º Wanneer het aan de beklaagde ten laste gelegde feit gekwalificeerd wordt volgens
de omschrijving van de nieuwe wet terwijl het onder vigeur van de oude wet werd
gepleegd, kan de rechter dat misdrijf alleen bewezen verklaren indien hij vaststelt dat het
feit ook strafbaar was op het ogenblik dat het werd gepleegd; deze vaststelling vereist dat
hij de bepalingen van de oude wet vermeldt welke de bestanddelen van het misdrijf
omschrijven en welke de straf bepalen2. (Art. 149, Gw. 1994; Artt. 163, eerste lid, 195,
eerste lid, en 371, Sv.)
4º Wanneer de schade werd veroorzaakt door samenlopende fouten, waaronder deze van
de getroffene, kan degene die de schade heeft veroorzaakt niet tot de volledige
vergoeding van de schade t.a.v. de getroffene worden veroordeeld 3. (Artt. 1382 en 1383,
B.W.)
(K. T. V.; V. T. K.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.07.0405.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen een arrest, op 2 maart 2007 gewezen
door het Hof van Beroep te Bergen, correctionele kamer.
De eiser voert een middel aan en de eiseres twee, ieder in een memorie. Van
deze beide memories is een voor eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest
gehecht.
Raadsheer Frédéric Close heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
1 Zie Cass. 14 feb. 2001, AR P.00.1350.F - P.00.1353.F - P.00.1363.F, AC., 2001, nr. 91; Cass. 5
maart 2002, AR P.01.1431.N, A.C., 2002, nr. 158; Cass. 4 juni 2002, AR P.01.0706.N, AC, 2002, nr.
339.
2 Zie Cass. 26 jan. 1988, AR 781, AC., 1987-1988, nr. 319.
3 Zie Cass., 20 nov. 1967, AC, 1968, 375; Cass., 7 nov. 1990, AR 8446, AC, nr 130.
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A. Over het cassatieberoep van de eiser:
1. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissingen op de tegen
hem ingestelde strafvordering, zijnde:
a. de beslissing die hem vrijspreekt:
Het cassatieberoep is bij gebrek aan belang niet ontvankelijk.
b. de beslissing die hem veroordeelt:
Over het middel:
Over de beide onderdelen samen:
Enerzijds, krachtens de artikelen 195, eerste lid, en 211 van het Wetboek van
Strafvordering vermeldt ieder veroordelend vonnis de toegepaste wetsbepaling.
Om naar recht met redenen te zijn omkleed moet het dus niet alleen opgave doen
van de wettelijke bepaling die een straf stelt op het als misdrijf omschreven feit
maar ook van deze welke dat feit strafbaar stelt.
De appelrechters die de eiser tot een gevangenisstraf van vier jaar veroordelen
wegens verschillende misdrijven, waaronder diefstallen met verzwarende omstandigheden, gepleegd op 13 juli 2006 (telastlegging I van de zaak 1) en op 31
oktober 2004 (telastlegging II van de zaak 2), viseren de artikelen 468, 471 en
472 van het Strafwetboek, maar laten na, al is het maar met een verwijzing naar
het beroepen vonnis, oog te hebben voor artikel 461 van dat wetboek dat van
diefstal een omschrijving geeft.
Anderzijds, wanneer het aan de beklaagde ten laste gelegde feit gekwalificeerd
wordt volgens de omschrijving van de nieuwe wet terwijl het onder vigeur van
de oude wet werd gepleegd, kan de rechter dat misdrijf alleen bewezen verklaren
indien hij vaststelt dat het feit ook strafbaar was op het ogenblik dat het werd gepleegd. Deze vaststelling vereist dat hij de bepalingen van de oude wet vermeldt
welke de bestanddelen van het misdrijf omschrijven en welke de straf bepalen.
De appelrechters verklaren met toepassing van artikel 145, §3, 2°, van de Wet
van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie, in werking getreden op 30 juni 2005, feiten bewezen van telefonische belaging (telastleggingen
IX.b en IX.e, van de zaak 2) die zich respectievelijk voordeden tussen 10 en 14
maart 2005 en tussen 16 mei en 12 juli 2005, zonder dat zij de wettelijke bepalingen vernoemen, al is het maar met een verwijzing naar het beroepen vonnis,
welke de feiten die vóór 30 juni 2005 zijn gepleegd strafbaar stellen en de bijbehorende straf vaststellen.
Aldus omkleedt het arrest de schuldigverklaring van de eiser wegens de voormelde telastleggingen I van de zaak 1 en II, IX.b en IX.e van de zaak 2, niet regelmatig met redenen en verantwoordt haar niet naar recht, noch de straf die hem
wegens alle telastleggingen samen was opgelegd.
De onderdelen zijn gegrond.
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.

1092

HOF VAN CASSATIE

23.5.07 - Nr. 268

2. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissingen op de burgerlijke rechtsvordering van de verweerster tegen de eiser, zijnde:
a. deze waarbij het hof van beroep zich wegens de vrijspraak van de eiser onbevoegd heeft verklaard om kennis te nemen van deze vordering:
Het cassatieberoep is bij gebrek aan belang niet ontvankelijk.
b. deze welke uitspraak doet over het beginsel van de aansprakelijkheid:
Het arrest beslist dat de vordering van de verweerster gegrond is op alle telastleggingen die tegen de eiser bewezen zijn verklaard.
De eiser voert geen bijzonder middel aan.
De hierna uit te spreken gedeeltelijke vernietiging, op de onbeperkte voorziening van de eiser tegen de beslissingen die hem, op de tegen hem ingestelde
strafvordering, schuldig verklaren aan de telastleggingen I van de zaak 1, II, IX.b
en IX.e van de zaak 2, brengt evenwel de vernietiging mee van de eindbeslissing
op de tegen hem ingestelde burgerlijke rechtsvordering, die het gevolg is van de
eerstgenoemde beslissing.
c. deze welke uitspraak doet over de omvang van de schade van de verweerster:
De eiser doet afstand van zijn cassatieberoep.
De hierna uit te spreken vernietiging, van de beslissing over het beginsel van
de aansprakelijkheid van de eiser, brengt evenwel de vernietiging mee van de
niet definitieve beslissing over de omvang van de schade van de burgerlijke partij, die het gevolg is van de eerstgenoemde beslissing, ook al is het cassatieberoep tegen deze beslissing momenteel niet ontvankelijk.
3. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissingen op de burgerlijke rechtsvordering van de eiser tegen de verweerster, zijnde:
a. deze welke uitspraak doet over het beginsel van aansprakelijkheid:
Het arrest dat elke gedeelde aansprakelijkheid afwijst, verklaart de verweerster
volledig aansprakelijk.
Het cassatieberoep is bij gebrek aan belang niet ontvankelijk.
b. deze welke uitspraak doet over de omvang van de schade:
Het arrest kent de eiser een provisionele schadevergoeding toe, stelt een deskundige aan, houdt de uitspraak over de overige punten van de vordering aan en
door dienaangaande de heropening van het debat te bevelen, verwijst het de zaak
voor verdere behandeling naar een latere zitting.
Deze beslissing is geen eindbeslissing in de zin van artikel 416, eerste lid, van
het Wetboek van Strafvordering en valt niet onder de gevallen die in het tweede
lid van dat artikel zijn bepaald.
Het cassatieberoep is niet ontvankelijk.
B. Over het cassatieberoep van de eiseres:
1. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing op de tegen haar
ingestelde strafvordering:
Over het eerste middel:
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Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan blijkt niet dat de eiseres
voor de appelrechters het bestaan heeft betwist van het oogmerk om te doden.
Bij gebrek aan een conclusie dienaangaande omkleden de appelrechters de schuldigverklaring van de eiseres regelmatig met redenen en verantwoorden deze naar
recht door te beslissen dat de feiten die haar worden verweten, bewezen zijn zoals zij deze, in de bewoordingen van de wet, als verschoonbare poging tot doodslag omschrijven.
Het middel kan niet worden aangenomen.
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.
2. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing op de door de
verweerder tegen de eiseres ingestelde burgerlijke rechtsvordering:
Over het tweede middel:
Wanneer de schade werd veroorzaakt door samenlopende fouten, waaronder
deze van de getroffene, mag degene die de schade heeft veroorzaakt niet tot de
volledige vergoeding van de schade t.a.v. de getroffene worden veroordeeld.
Het hof van beroep dat de telastlegging bewezen verklaart zoals die ten laste
van de eiseres omschreven staat, oordeelt dat de poging tot doodslag gepleegd
was met de omstandigheid dat deze "rechtstreeks uitgelokt was door zware gewelddaden tegen personen". Het arrest stelt immers vast dat de eiseres "wettig
voor een ernstig en dreigend gevaar mocht vrezen wegens de herhaalde doodsbedreigingen van de [verweerder]".
De appelrechters die aldus vaststellen dat de schade voortvloeit uit de gezamenlijke fouten van de eiseres, dader van het misdrijf, en de verweerder, verantwoordelijk voor de uitlokking tot het begaan ervan, verantwoorden hun beslissing om de eiseres de volledige schade te doen dragen op grond dat zij geen gedeelde aansprakelijkheid aanvoerde, niet naar recht.
Het middel is in zoverre gegrond.
De hierna uit te spreken vernietiging van de beslissing over het beginsel van de
aansprakelijkheid, brengt de vernietiging mee van de niet-definitieve beslissing
over de omvang van de schade, die het gevolg is van de eerstgenoemde beslissing, ook al is het het cassatieberoep tegen deze beslissing momenteel niet ontvankelijk.
3. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissingen op de burgerlijke rechtsvordering van de eiseres tegen de verweerder, zijnde:
a. deze waarbij het hof van beroep zich wegens de vrijspraak van de verweerder niet bevoegd heeft verklaard om van deze vordering kennis te nemen:
De eiseres voert geen middel aan.
b. deze welke uitspraak doet over het beginsel van de aansprakelijkheid:
Het arrest beslist dat de vordering van de eiseres gegrond is op alle telastleggingen die tegen de verweerder bewezen zijn verklaard.
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Het cassatieberoep is bij gebrek aan belang niet ontvankelijk.
c. deze welke uitspraak doet over de omvang van de schade van de eiseres:
Het arrest kent de eiseres een provisionele schadevergoeding toe, houdt de uitspraak over de overige punten van de vordering aan, beveelt de heropening van
het debat dienaangaande en verwijst de zaak voor verdere behandeling naar een
latere zitting.
Dergelijke beslissing is geen eindbeslissing in de zin van artikel 416, eerste
lid, van het Wetboek van Strafvordering en valt niet onder de gevallen die in het
tweede lid van dat artikel zijn bepaald.
Het cassatieberoep is niet ontvankelijk.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uitspraak doet over de schuld van
M. K. inzake de telastleggingen I van de zaak 1 en II, IX.b en IX.e van de zaak
2, in zoverre het uitspraak doet over het geheel van de aan de voormelde eiser
opgelegde straf en hem tot betaling veroordeelt van een bijdrage aan het Bijzonder Fonds tot hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden.
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het, uitspraak doende over de burgerlijke rechtsvordering van S. V. P. tegen M. K., hem veroordeelt en in zoverre het,
uitspraak doende over de burgerlijke rechtsvordering van deze laatste tegen S. V.
P., haar veroordeelt.
Verwerpt de cassatieberoepen voor het overige.
Veroordeelt de eiser in de helft van de kosten van zijn cassatieberoep en de eiseres in de andere helft ervan.
Veroordeelt de eiseres in de drie vierden van de kosten van haar cassatieberoep en de eiser in het overige vierde ervan.
Beveelt dat melding van dit arrest zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.
23 mei 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:
de h. Close – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal – Advocaten:
mrs. Geinger, V. Simon, Brussel en F. Discepoli, Bergen.

Nr. 269
2° KAMER - 23 mei 2007

VOORLOPIGE HECHTENIS — HANDHAVING - RAADKAMER - NIETCORRECTIONALISEERBAAR FEIT - BESCHIKKING TOT HANDHAVING - GELDIGHEIDSDUUR
Wanneer bij de raadkamer een feit aanhangig is gemaakt waarop artikel 2, Wet
Verzachtende Omstandigheden niet van toepassing is, is haar beschikking tot
handhaving van de voorlopige hechtenis, krachtens de wet, geldig voor drie maanden
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vanaf de dag waarop ze wordt gegeven; de raadkamer is niet bevoegd om de
geldigheidsduur van de handhaving van de voorlopige hechtenis te verminderen tot
onder de termijn die bij de wet is bepaald1. (Impliciet) (Art. 22, tweede lid, Wet Voorlopige
Hechtenis 1990)
(I.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.07.0682.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 10 mei 2007 gewezen door
het Hof van Beroep te Luik, kamer van inbeschuldigingstelling.
De eiser voert vijf middelen aan in een memorie waarvan een voor eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
Raadsheer Frédéric Close heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. FEITEN
Tegen de eiser werd op 9 januari 2007 een bevel tot aanhouding uitgevaardigd
wegens doodslag, als dader of mededader.
Bij beschikking van 12 januari 2007 heeft de raadkamer zijn voorlopige hechtenis voor een maand gehandhaafd. Overeenkomstig de beschikking van 8 februari 2007 werd de voorlopige hechtenis van de eiser eveneens voor de duur van
een maand gehandhaafd.
Aangezien de daaropvolgende verschijning voor de raadkamer pas op de terechtzitting van 27 april 2007 werd vastgesteld heeft de eiser geconcludeerd dat
zijn hechtenis wederrechtelijk na 8 maart 2007 werd verlengd.
De beschikking van 27 april 2007 oordeelt dat de beslissing van 8 februari om
de voorlopige hechtenis slechts voor een maand te verlengen aan een verschrijving te wijten is. Met de beslissing dat de termijn werd nageleefd die bij artikel
22, tweede lid, van de Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis
is bepaald, laat de raadkamer de eiser onder voorwaarden vrij.
Op het hoger beroep van het openbaar ministerie heeft de kamer van inbeschuldigingstelling geoordeeld dat alleen het onderzoek van de hechtenistitel
waaruit de beroepen beschikking bestond, bij haar aanhangig was gemaakt. Met
overneming van de redenen van de vordering van het openbaar ministerie, heeft
zij tevens geoordeeld dat de raadkamer niet bevoegd is om de geldigheidsduur
van de handhaving van de voorlopige hechtenis te verminderen tot onder hetgeen
bij wet is bepaald, zodat "de toepassing [van deze] moet verkozen worden boven
de letterlijke tenuitvoerlegging van een kennelijk onjuiste bepaling van de beschikking van de raadkamer". Het bestreden arrest beveelt de handhaving van de
voorlopige hechtenis van de eiser en verklaart "dat die handhaving voor drie
maanden geldig is vanaf vandaag".
III. BESLISSING VAN HET HOF
1 Zie Cass. 16 mei 2007, AR P.07.0639.F, AC, 2007, nr. 256.
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Over het eerste middel:
Het middel steunt op de bewering dat het arrest de beschikking van de raadkamer van 8 februari 2007 verbetert.
Het arrest verbetert de beschikking niet maar stelt alleen vast dat de beroepen
beschikking binnen de bij de wet bepaalde termijn werd gewezen.
Het middel dat op een onjuiste interpretatie van het arrest berust, mist feitelijke
grondslag.
Over het tweede middel:
De eiser verwijt de kamer van inbeschuldigingstelling dat zij niet op zijn conclusie heeft geantwoord waarin hij de artikelen 793 tot 801 van het Gerechtelijk
Wetboek aanvoert.
De appelrechters maken dit verweer irrelevant door te bevestigen dat het niet
aan de raadkamer staat om de wettige geldigheidsduur in te korten van de hechtenistitel die met toepassing van artikel 22, tweede lid, van de Wet van 20 juli
1990 betreffende de voorlopige hechtenis, is uitgevaardigd.
Het arrest beantwoordt aldus de voormelde conclusie.
Het middel mist feitelijke grondslag.
Over het derde middel:
Het is niet tegenstrijdig om vast te stellen, enerzijds, dat het onderzoek van de
inhoud of de draagwijdte van de beschikking van 8 februari 2007 niet bij de kamer van inbeschuldigingstelling aanhangig was gemaakt en, anderzijds, dat een
raadkamer niet bevoegd is om de bij artikel 22, tweede lid, van de Wet van 20
juli 1990 bepaalde termijn, van drie maanden naar één maand te verminderen.
Het middel mist feitelijke grondslag.
Over het vierde middel:
De eiser verwijt het arrest dat het de beschikking waarbij hij onder voorwaarden in vrijheid was gesteld, als hechtenistitel omschrijft.
De handhaving van de hechtenis van de eiser steunt niet op de overweging
waarop deze kritiek uitoefent.
Aangezien het middel niet tot vernietiging kan leiden is het niet ontvankelijk
bij gebrek aan belang.
Over het vijfde middel:
Het middel dat kritiek uitoefent op het arrest omdat het oordeelt dat de naam
van de eiser onzeker is, zou een onderzoek van feiten vereisen waarvoor het Hof
niet bevoegd is, en is mitsdien niet ontvankelijk.
Overigens is het niet tegenstrijdig om rekening te houden met een risico op
vluchten van de eiser "die opgespoord diende te worden vooraleer men hem kon
onderscheppen", na te hebben geoordeeld, met overneming van de redenen van
de vordering van het openbaar ministerie, dat de eiser België overhaast na de feiten had verlaten via Italië, waar de plaatselijke overheid hem heeft aangehouden.
Het middel mist in zoverre feitelijke grondslag.
Het middel dat voor het overige het arrest eigenlijk verwijt dat het niet ant-
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woordt op argumenten van de eiser welke geen afzonderlijke middelen uitmaakten, 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.
23 mei 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:
de h. Close – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal – Advocaten:
mrs. P. De Wilde, Gent, L. Winkin, Luik en R. De Keersmaecker, Brussel.

Nr. 270
1° KAMER - 24 mei 2007

1º CASSATIEBEROEP — BURGERLIJKE ZAKEN - TERMIJNEN VAN CASSATIEBEROEP
EN BETEKENING - BESLISSINGEN ONMIDDELLIJK VATBAAR VOOR CASSATIEBEROEP - EINDBESLISSING
- GEVOLG
2º CASSATIEBEROEP — BURGERLIJKE ZAKEN — AFSTAND - BESLISSINGEN
ONMIDDELLIJK VATBAAR VOOR CASSATIEBEROEP - EINDBESLISSING
3º CASSATIEBEROEP — BURGERLIJKE ZAKEN - VORMEN - ALGEMEEN –
BEVOEGDHEID VAN HET HOF – AMBTSHALVE VOORGEDRAGEN MIDDELEN – CASSATIEBEROEP –
MIDDEL VAN NIET-ONTVANKELIJKHEID - AMBTSHALVE ONDERZOEK – VERDAGING VAN DE ZAAK –
BERICHT AAN DE PARTIJEN
1º Onmiddellijk cassatieberoep staat open tegen het arrest dat tegen de betwisting van de
eiser opwerpt dat de zaak niet langer bij het hof van beroep aanhangig is ten gevolge van
een vroeger eindarrest waardoor het hof zijn rechtsmacht volledig heeft uitgeoefend over
het tussen de eiser en de verweerster bestaande geschil over de weerslag van dat arrest
op de bevoegdheid die het hof nog had om uitspraak te doen over dat geschil1. (Artt. 19
en 1077 Ger.W.)
2º Er is geen grond om akte te verlenen van de afstand van het cassatieberoep, daar deze
enkel is toegestaan ingeval er zou worden beslist dat het arrest geen eindbeslissing
bevat.
3º Wanneer het Hof de ontvankelijkheid van het cassatieberoep ambtshalve wil
onderzoeken in zoverre het gericht is tegen de procureur-generaal bij het hof van beroep,
aan wie het bestreden arrest beslist de zaak met toepassing van artikel 764 van het
Gerechtelijk Wetboek mee te delen, beveelt het de verdaging van de zaak en beveelt het
dat de advocaten en de partijen die zonder advocaat verschenen zijn daarvan zullen
worden verwittigd2. (Art. 1097, derde lid, Ger.W.)

1 Cass. 24 dec. 1987, AR 7539, nr. 256, met concl. proc.-gen. KRINGS.
2 Zie Cass. 23 juni 2005, AR C.04.0074.F - C.04.0089.F, nr. 370.
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(V. T. M en Proc.-Gen. bij het Hof van Beroep te Bergen)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.06.0545.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 6 maart 2006 gewezen door
het Hof van Beroep te Bergen.
Afdelingsvoorzitter Claude Parmentier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert twee middelen aan:
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de Grondwet;
- artikel 6.1 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden van 4 november 1950, goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955;
- de artikelen 19, eerste lid, 1132 en 1133 van het Gerechtelijk Wetboek;
- algemeen rechtsbeginsel, beschikkingsbeginsel genaamd, dat is neergelegd in artikel
1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek;
- algemeen beginsel van het recht van verdediging;
- voor zoveel nodig, artikelen 23 tot 28, 1209, eerste lid, 1219, §2, en 1223 van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Na te hebben vastgesteld dat “het arrest,[dat het hof van beroep voordien in de zaak gewezen had op] op 23 september 2002, de akte die op 12 november 1988 te Villefranche
(Frankrijk) aan boord van de boot ‘Gallus 80’ was opgemaakt en waarin het huwelijk van
de partijen wordt vastgesteld, nietig verklaart, aan [de verweerster] het voordeel van het
putatief huwelijk toekent, de vereffening beveelt van de gemeenschap die tussen de partijen heeft bestaan en daartoe de notarissen Hubert Michel en Vincent van Drooghenbroeck
aanwijst; [dat] de aangewezen notarissen verklaren in de onmogelijkheid te verkeren de
vereffeningsverrichtingen voort te zetten ‘daar de partijen het niet eens zijn over het al
dan niet bestaan van een te verdelen gemeenschap van goederen en bijgevolg over de periode die voor de vereffeningsprocedure in aanmerking genomen moet worden’; [dat] [de
eiser] immers voor de eerste maal voor de aangewezen notarissen aanvoerde dat [de verweerster] met een derde gehuwd was in september 1999, dus vooraleer het hof van beroep
bij het arrest van 23 september 2002 de huwelijksakte nietig verklaarde die op 12 november 1988 te Villefranche (Frankrijk) aan boord van de boot ‘Gallus 80’ was opgemaakt;
[dat de eiser] daaruit besluit dat er gelet op dit in september 1999 gesloten huwelijk ‘te dezen geen aanleiding bestaat tot verdeling van enige wettelijke gemeenschap’”,
grondt het bestreden arrest de beslissing om de uitspraak over de beweringen en geschilpunten en over de kosten aan te houden, het debat te heropenen voor de in de motivering aangegeven doeleinden en de zaak aan het openbaar ministerie mee te delen, op de
volgende redenen die op zich beslissingen bevatten;
“[De eiser] geeft toe dat hij tijdens de procedure die geleid heeft tot het arrest van het
hof [van beroep] van 23 september 2002 op de hoogte was van dat huwelijk van [de verweerster] met een derde en hij voert niet aan dat hij voldoet aan de voorwaarden om de in-
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trekking van dat arrest te vorderen op grond van de artikelen 1132 en 1133 van het Gerechtelijk Wetboek […] Weliswaar heeft het hof [van beroep] in zijn eindarrest van 23
september 2002 beslist dat het op 12 november 1988 te Villefranche (Frankrijk) aan boord
van de boot ‘Gallus 80’ voltrokken huwelijk nietig is en dat [de verweerster] te goeder
trouw was, maar er moet worden vastgesteld dat laatstgenoemde een beroep heeft gedaan
op het voordeel van het putatief huwelijk wat haar door het arrest van 23 september 2002
werd toegestaan;
Daaruit volgt dat het arrest van 23 september 2002, door dat voordeel van het putatief
huwelijk toe te kennen, een einduitspraak is in zoverre het beslist dat het nietige huwelijk
van 12 november 1988 geldig geacht wordt voor het verleden – dat wil zeggen dat het alle
gevolgen op burgerlijk gebied heeft voor de periode vóór 23 september 2002 – en dat de
nietigheid dus enkel gevolgen heeft voor de toekomst […]. De omstandigheid dat alleen
[de verweerster] te goeder trouw was heeft tot gevolg dat het huwelijk van 12 november
1988 enkel voor haar volledige uitwerking heeft op burgerlijk gebied. In strijd met wat
[de eiser] betoogt, mogen de artikelen 775 en 778 van het Burgerlijk Wetboek hier geenszins worden toegepast, zelfs niet bij analogie, en volgens het hof [van beroep] bestaat er
geen rechtsregel op grond waarvan het in september 1999 door [de verweerster] met een
derde gesloten huwelijk [haar] het voordeel van het putatief huwelijk zou ontnemen dat
haar bij een in kracht van gewijsde gegane beslissing is toegekend;
Daarentegen vraagt het hof [van beroep] zich af of [de verweerster] te dezen niet in een
toestand van bigamie verkeert, welke toestand zij enkel zou kunnen regulariseren indien
haar huwelijk van september 1999 met een derde zelf nietig verklaard werd;
Over die vraag hebben de partijen geen toelichting verstrekt en er is dus grond tot heropening van het debat;
Het is tevens aangewezen de zaak, overeenkomstig artikel 764 van het Gerechtelijk
Wetboek, opnieuw mee te delen aan het openbaar ministerie opdat het alle maatregelen
zou kunnen treffen die het dienstig acht”.
Grieven
Eerste onderdeel
(…)

III. BESLISSING VAN HET HOF
De afstand
Artikel 19, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat een vonnis een
eindvonnis is in zover daarmee de rechtsmacht van de rechter over een geschilpunt uitgeput is, behoudens de rechtsmiddelen bij de wet bepaald.
Krachtens artikel 1077 van dat wetboek staat tegen een dergelijk vonnis cassatieberoep open.
Na eraan te hebben herinnerd dat het hof van beroep in zijn arrest van 23 september 2002 waartegen de eiser het cassatieberoep heeft ingesteld dat door het
Hof in zijn arrest van 12 december 2003 is verworpen, “de akte die op 12 november 1988 te Villefranche (Frankrijk) aan boord van de boot ‘Gallus 80’ was
opgemaakt en waarin het huwelijk [van de eiser en de verweerster] wordt vastgesteld, nietig verklaart, aan [de verweerster] het voordeel van het putatief huwelijk
toekent [heeft toegekend], de vereffening beveelt [heeft bevolen]van de gemeenschap die tussen [die] partijen heeft bestaan en daartoe de notarissen Hubert Michel en Vincent van Drooghenbroeck aanwijst [heeft aangewezen]”, stelt het bestreden arrest vast dat “[de eiser] voor de eerste maal voor de aangewezen nota-
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rissen aanvoerde dat [de verweerster] met een derde gehuwd was in september
1999, dus vooraleer het arrest van 23 september 2002 [was gewezen]” en “hij betoogt dat moet worden beslist dat de echtgenoot die te goeder trouw was ten tijde
van het sluiten van het huwelijk, maar die achteraf een handeling heeft verricht
waaruit impliciet blijkt dat hij deze beschouwde als verstoken van elke uitwerking ten aanzien van de persoon, zich achteraf niet op het voordeel van het [putatief huwelijk] kan beroepen louter voor de vermogensrechtelijke gevolgen van
het huwelijk”.
Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat de partijen voor
het hof van beroep een debat hebben gevoerd over de weerslag van het arrest van
23 september 2002 op de bevoegdheid die genoemd rechtscollege behield om
uitspraak te doen over het door de eiser opgeworpen geschil.
Door te oordelen dat “[dit] arrest (…) van 23 september 2002 (…) een einduitspraak is in zoverre het heeft beslist dat [de verweerster] te goeder trouw was”,
dat “laatstgenoemde zich op het voordeel van het putatief huwelijk heeft beroepen en dat [genoemd] arrest haar dat voordeel heeft toegekend”, dat “bij eindarrest is beslist dat het nietige huwelijk van 12 november 1988 geldig geacht wordt
voor het verleden en dat de nietigheid dus enkel gevolgen heeft voor de toekomst” en dat “er volgens het hof [van beroep] geen rechtsregel bestaat op grond
waarvan het in september 1999 door [de verweerster] met een derde gesloten huwelijk haar het voordeel van het putatief huwelijk zou ontnemen dat haar bij een
in kracht van gewijsde gegane beslissing is toegekend”, werpt het bestreden arrest tegen het geschil van de eiser op dat het hof van beroep ten gevolge van het
eindarrest van 23 september 2002 geen uitspraak meer kan doen en dat het bijgevolg zijn rechtsmacht volledig heeft uitgeoefend over het tussen de eiser en de
verweerster bestaande geschil, over het gevolg van dat arrest op de bevoegdheid
die het hof behield om over dat geschil uitspraak te doen.
Bijgevolg is er geen grond om akte te verlenen van de afstand, vervat in de
akte die de eiser op 4 oktober 2006 ter griffie van het Hof heeft neergelegd, daar
die afstand enkel is toegestaan ingeval zou worden beslist dat het arrest geen
eindbeslissing zou bevatten.
Het cassatieberoep
Het cassatieberoep tegen een verweerder die geen partij is bij de bestreden beslissing, is niet ontvankelijk.
Het Hof wil de ontvankelijkheid van het cassatieberoep ambtshalve onderzoeken in zoverre het gericht is tegen de procureur-generaal bij het Hof van Beroep
te Bergen, aan wie het bestreden arrest beslist de zaak met toepassing van artikel
764 van het Gerechtelijk Wetboek mee te delen.
Overeenkomstig artikel 1097, derde lid, van dat wetboek, bestaat er grond om
de verdaging van de zaak te bevelen.
Dictum
Het Hof,
Zegt dat er geen grond bestaat om akte te verlenen van de afstand.
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Beveelt de verdaging van de zaak naar de terechtzitting van 12 oktober 2007.
Beveelt dat de advocaat van de eiser en de partijen die zonder advocaat verschijnen daarvan zullen worden verwittigd overeenkomstig artikel 1097 van het
Gerechtelijk Wetboek.
24 mei 2007 – 1° kamer – Voorzitter en verslaggever: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaat-generaal – Advocaat: mr.
Kirkpatrick.

Nr. 271
1° KAMER - 24 mei 2007

1º BEDRIJFSREVISOR - TOEZICHT - JAARREKENINGEN - GEEN MEDEDELING VAN STUKKEN
BINNEN DE WETTELIJKE TERMIJN - VERSLAG VAN NIET-BEVINDING
2º VENNOOTSCHAPPEN — HANDELSVENNOOTSCHAPPEN — ALGEMEEN JAARREKENINGEN - TOEZICHT - COMMISSARIS - VERSLAG VAN NIET-BEVINDING
3º WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN — ALGEMEEN REGELS OPGESTELD DOOR HET INSTITUUT DER BEDRIJFSREVISOREN - WET IN DE ZIN VAN ARTIKEL
608 VAN HET GERECHTELIJK WETBOEK
1º en 2º Wanneer het bestuursorgaan van de vennootschap de revisor niet in staat stelt zijn
opdracht te vervullen, moet deze met name een verslag van niet-bevinding opstellen.
(Artt. 143 en 144, Wetboek van vennootschappen)
3º De algemene controlenormen die door het Instituut der bedrijfsrevisoren zijn
goedgekeurd, zijn wetten in de zin van artikel 608 van het Gerechtelijk Wetboek
(Impliciete oplossing). (Art. 608, Ger.W.; Art. 18bis, Wet 22 juli 1953 houdende oprichting
van een instituut der bedrijfsrevisoren)
(D. e.a T. INSTITUUT DER BEDRIJFSREVISOREN e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. D.06.0007.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen de beslissing, op 13 februari 2006 gewezen
door de commissie van beroep van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.
Raadsheer Christine Matray heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Philippe de Koster heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eisers voeren een middel aan:
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 138, 140, 143, 144, 517 en 522 van het Wetboek van vennootschappen;
- de artikelen 18bis, 20, inzonderheid §3, 21, inzonderheid §5, van de wet van 22 juli
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1953 houdende oprichting van een Instituut der bedrijfsrevisoren, welke artikelen zijn gewijzigd bij de wet van 21 februari 1985;
- artikel 2 van het koninklijk besluit van 10 januari 1994 betreffende de plichten van de
bedrijfsrevisoren;
- §§1.1.2 en 3.15.4 van de algemene controlenormen van het Instituut der bedrijfsrevisoren die door de raad zijn vastgesteld op 2 december 1983, op 5 december 1997 zijn gewijzigd en aan het Wetboek van vennootschappen en aan de uitvoeringsbesluiten zijn aangepast op 6 december 2002;
- algemeen beginsel van [de eerbiediging van] het recht van verdediging.
Aangevochten beslissingen
Na "de beslissing van de tuchtcommissie van 4 oktober 2004" te hebben bevestigd, "in
zoverre zij de tuchtvordering die is ingesteld wegens schending van §4.1.3 van de aanbeveling van 6 september 1996, ongegrond verklaart",
"verklaart de bestreden beslissing, die genoemde beslissing van de commissie voor het
overige wijzigt, de tuchtvordering gegrond, in zoverre ze betrekking heeft op de schending van de artikelen 143 en 144 van het Wetboek van Vennootschappen, van de §§3.15.4
van de algemene controlenormen, 3.2.1 en 3.2.2 van de aanbeveling van 6 september
1996, artikel 2 van het koninklijk besluit van 10 januari 1994 betreffende de plichten van
de bedrijfsrevisoren en §1.1.2 van de algemene controlenormen" en "bijgevolg voor al die
schendingen tezamen een schorsing van acht dagen oplegt zowel [aan de eiser als aan de
eiseres]".
Zij steunt wat dat betreft op de volgende overwegingen:
"1. Wat betreft de schending van de artikelen 143 en 144 van het Wetboek van Vennootschappen, van de §§3.15.4 van de algemene controlenormen, 3.2.1 en 3.2.2 van de
aanbeveling van 6 september 1996
Naar luid van de artikelen 143 en 144 van het Wetboek van Vennootschappen zijn de
commissarissen gehouden naar aanleiding van de jaarrekening een omstandig schriftelijk
verslag op te stellen (artikel 143), dat in het bijzonder zes punten moet vermelden (artikel
144), en met name: 'of de boekhouding is gevoerd en de jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften die daarop toepasselijk zijn' (artikel 144, 2°):
Artikel 144, laatste lid bepaalt bovendien: 'in hun verslag vermelden en rechtvaardigen
de commissarissen nauwkeurig en duidelijk het voorbehoud en de bezwaren die zij menen
te moeten maken' en het preciseert: 'zoniet, dan vermelden zij uitdrukkelijk dat zij voorbehoud noch bezwaar te maken hebben';
Daaruit volgt dat [de eiser] ten onrechte aanvoert dat de vennootschap die hij vertegenwoordigt, het in de artikelen 143 en 144 van het Wetboek van Vennootschappen bedoelde
verslag niet heeft kunnen opstellen, op grond dat de raad van bestuur van de naamloze
vennootschap Raes Catering hem nooit de jaarrekeningen van het jaar 2000 en haar beheersverslag heeft overhandigd;
Gelet op de bovenstaande bepalingen, inzonderheid het laatste lid van artikel 144, had
hij hoe dan ook de plicht een verslag op te maken;
Zijn verplichting werd te dezen nog dwingender door de aanbeveling van 6 september
1996 waarvan §3.2.1 bepaalt dat, indien de jaarrekeningen niet beschikbaar zijn vijftien
dagen voor de algemene vergadering, de commissaris een verslag van niet-bevinding
moet opmaken ten behoeve van de voorzitter van het bestuursorgaan en in dat verslag, onder verwijzing naar de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen, moet uiteenzetten dat hij de jaarrekeningen en/of het beheersverslag niet heeft ontvangen en dat hij de

Nr. 271 - 24.5.07

HOF VAN CASSATIE

1103

aandacht van het bestuursorgaan heeft getrokken op zijn wettelijke verplichtingen;
Bijgevolg betoogt [de eiser] op bedrieglijke wijze dat het in de artikelen 143 en 144 van
het Wetboek van vennootschappen bedoelde 'verslag' niet samenvalt met het 'verslag van
niet-bevinding' bedoeld in de aanbeveling van 6 september 1996 en dat er van een schending van de bovengenoemde artikelen 143 en 144 alleen sprake kan zijn indien de bedrijfsrevisor de jaarrekeningen ontvangen heeft en het [in die bepalingen] bedoelde verslag niet opstelt;
De raad van het Instituut der bedrijfsrevisoren merkt wat dat betreft raak op dat de nieterkenning van de verplichting om een verslag van niet-bevinding op te maken, wanneer
het bestuursorgaan de nodige stukken niet overhandigt, tot gevolg zou hebben dat de commissarissen enkel tot voorbehoud, bezwaren en kritiek gehouden zouden zijn jegens het
bestuursorgaan dat zijn verplichtingen niet naar behoren nakomt en het bestuursorgaan dat
zijn wettelijke opdrachten volledig zou verwaarlozen, ongemoeid zouden mogen laten;
Vergeefs betoogt [de eiser] niet te hebben gehandeld in strijd met de controlenormen
van 6 september 1996 waarvan §3.15.4 bepaalt dat, indien de financiële overzichten niet
beschikbaar zijn binnen de bij de wet (te dezen artikel 143 van het Wetboek van vennootschappen) bepaalde termijn, 'de revisor de noodzakelijke maatregelen zal treffen, met
name het opstellen van een verslag van niet-bevinding gericht tot de algemene vergadering';
De brief van 9 mei 2001 die [de eiser] richtte aan 'Raes Catering naamloze vennootschap. Ter attentie van de heer L.P.' en in de volgende bewoordingen was gesteld: 'Teneinde mijn opdracht van commissaris-revisor van uw vennootschap te kunnen vervullen,
is het nodig dat ik inzage kan krijgen van de door u op 31 december 2000 afgesloten jaarrekeningen, alsook van het beheersverslag van de raad van bestuur, zoniet verkeer ik in de
onmogelijkheid de wettelijke opdracht te volbrengen [waarvoor] ik gemandateerd ben' antwoordt niet op de bovenvermelde revisorale aanbeveling die zowel naar de letter als
naar de geest te dezen de opmaak van een verslag van niet-bevinding vereiste, daar de
voorlopige opschorting voor die vennootschap op dat ogenblik verlengd was en daar, volgens [de eiser] zelf, contact moest worden opgenomen 'met de commissarissen inzake opschorting opdat de verrichtingen met hun goedvinden zouden kunnen plaatsvinden'; het
doet er derhalve niet toe dat de aandeelhouders van die vennootschap de bestuurders ervan waren;
Ook al hebben de aanbevelingen van het Instituut der bedrijfsrevisoren niet dezelfde
dwingende kracht als de controlenormen, toch moet erop worden gewezen dat de commissarissen volgens artikel 140 van het Wetboek van vennootschappen van hun aansprakelijkheid voor de overtredingen waaraan zij geen deel hebben gehad slechts ontheven zijn
wanneer zij hun taak naar behoren hebben vervuld en zij de overtredingen hebben aangeklaagd bij het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, indien daar geen passend gevolg
aan werd gegeven, op de algemene vergadering;
(...)
III. Over de schending van artikel 2 van het koninklijk besluit van 10 januari 1994 betreffende de plichten van de bedrijfsrevisoren en van §1.1.2 van de algemene controlenormen
Uit het bovenstaande volgt dat, behoudens wat gezegd is over de schending van §4.1.3
van de aanbeveling van 6 september 1996, de [aan de eisers] verweten tekortkomingen
bewezen zijn;
Door hun handelwijze zijn laatstgenoemden hun verplichtingen als bedrijfsrevisor niet
nagekomen, zoals die zijn vastgesteld, enerzijds, in artikel 2 van het koninklijk besluit van
10 januari 1994 volgens hetwelk de bedrijfsrevisor de wettelijke en reglementaire bepalingen moet naleven, evenals de gebruikelijke controlenormen van het Instituut der bedrijfs-
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revisoren en hij, naargelang de omstandigheden, ook rekening zal houden met de aanbevelingen, uitgevaardigd door de raad van het Instituut en, anderzijds, in §1.1.2 van de algemene controlenormen waarin de uitoefening van het nauwgezet werk van de bedrijfsrevisor wordt omschreven".
Grieven
Eerste onderdeel
Artikel 143 van het Wetboek van vennootschappen luidt als volgt: "de commissarissen
stellen naar aanleiding van de jaarrekening een omstandig schriftelijk verslag op" waarvan
de inhoud wordt aangegeven in artikel 144.
"Met het oog daarop", preciseert artikel 143 van het Wetboek van vennootschappen,
"overhandigt het bestuursorgaan van de vennootschap hen de nodige stukken, en dit ten
minste één maand voor het verslag volgens dit wetboek moet voorgelegd worden".
Uit het onderling verband tussen de artikelen 138 en 140, tweede lid, van het Wetboek
van vennootschappen volgt trouwens dat, in geval van gewichtige feiten die de continuïteit van de onderneming in het gedrang kunnen brengen (artikel 138, eerste lid, van het
Wetboek van vennootschappen) of ingeval van overtreding van het Wetboek van vennootschappen of van de statuten (artikel 140, tweede lid, van het Wetboek van vennootschappen), de commissarissen de plicht hebben die feiten of overtredingen aan te klagen bij het
bestuursorgaan en, in voorkomend geval, indien daar geen passend gevolg aan wordt gegeven, op de eerste daaropvolgende algemene vergadering; die aanklacht is aan geen enkel bijzonder vormvereiste onderworpen.
Uit het bovenstaande volgt dat, indien de raad van bestuur van een naamloze vennootschap (die het wettelijk "bestuursorgaan" ervan vormt - artikelen 517 en 522 van het Wetboek van vennootschappen) in gebreke blijft jaarrekeningen op te stellen en ze aan de
commissaris te overhandigen teneinde hem in staat te stellen het in artikel 143 van het
Wetboek van vennootschappen bedoelde verslag op stellen, de commissaris alleen de verplichting heeft de feiten aan te klagen bij de raad en, in voorkomend geval, op de algemene vergadering, zonder dat die aanklacht de vorm van een "verslag van niet-bevinding"
moet aannemen (artikelen 140, tweede lid, 143 en 144 van het Wetboek van vennootschappen).
§3.15.4 van de algemene controlenormen (die zijn goedgekeurd ter uitvoering van artikel 18bis van de wet van 22 juli 1953 houdende oprichting van een Instituut der bedrijfsrevisoren), dat in het licht van die beginselen moet worden gelezen, zegt niet het tegendeel. Het luidt immers als volgt: "In bepaalde wettelijk voorziene gevallen, moeten de financiële overzichten en het verslag van de revisor worden neergelegd binnen een door de
wet vastgestelde termijn. Indien de financiële overzichten niet beschikbaar zijn binnen de
voorziene termijn, zal de revisor de noodzakelijke maatregelen treffen, met name het opstellen van een verslag van niet-bevinding gericht tot de algemene vergadering".
Die tekst impliceert derhalve dat, ingeval de commissaris de stukken niet ontvangt die
hij nodig heeft voor de vervulling van één van zijn wettelijke opdrachten, hij "de noodzakelijke maatregelen" moet nemen, met name, maar niet uitsluitend het opstellen van een
verslag van niet-bevinding.
Weliswaar en ofschoon in genuanceerde bewoordingen gesteld schijnen de §§3.2.1 en
3.2.2 van de aanbeveling betreffende de "controle van de vormvereisten in verband met de
vaststelling, de goedkeuring en de bekendmaking van de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening" strikter te zijn wat betreft het vereiste van een verslag van niet-bevinding; niettemin dient de revisor volgens artikel 2 van het koninklijk besluit van 10 januari 1994 betreffende de plichten van de bedrijfsrevisoren, ook al heeft hij de plicht de
gebruikelijke controlenormen van het Instituut na te leven, enkel, en dan nog alleen naargelang van de omstandigheden rekening te houden met de "aanbevelingen van het Insti-
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tuut".
Daaruit volgt dat de bestreden beslissing, door te oordelen dat de eisers de artikelen 143
en 144 van het Wetboek van vennootschappen, de §§3.15.4 van de algemene controlenormen, 3.2.1 en 3.2.2 van de aanbeveling van 6 september 1996 en, bijgevolg, artikel 2 van
het koninklijk besluit van 10 januari 1994 en §1.1.2 van de algemene controlenormen
hadden overtreden:
1°/ de artikelen 143 en 144 van het Wetboek van vennootschappen schendt, daar die artikelen de revisor, die niet in de mogelijkheid is gesteld het in artikel 143 bedoelde verslag
op te stellen waarvan de inhoud in artikel 144 wordt gepreciseerd, niet ertoe verplichten
om op basis van die twee bepalingen een verslag van niet-bevinding op te maken gericht
tot de algemene vergadering;
2°/ op zijn minst de artikelen 138 en 140 van het Wetboek van vennootschappen
schendt, daar die artikelen de revisor enkel de verplichting opleggen de door hem vastgestelde overtredingen van het Wetboek van vennootschappen aan te klagen, zonder dat die
aanklacht de vorm dient aan te nemen van een verslag van niet-bevinding (schending van
genoemde artikelen 138 en 140 van het Wetboek van vennootschappen en, voor zoveel
nodig, van de artikelen 517 en 522 van dat wetboek);
3°/ de draagwijdte van §3.1.4 van de algemene controlenormen miskent door te beslissen dat genoemd artikel de revisor in alle omstandigheden ertoe verplichtte een verslag
van niet-bevinding op te stellen, terwijl het opstellen van een dergelijk verslag in de zin
van die paragraaf slechts één van de maatregelen is die de revisor kan nemen om de toestand te verhelpen (schending van voornoemde §3.1.4 en, voor zoveel nodig, schending
van artikel 18bis van de wet van 22 juli 1953);
4°/ artikel 2 van het koninklijk besluit van 10 januari 1994 en artikel 18bis van de wet
van 22 juli 1953 schendt, door verbindende kracht te verlenen aan de §§3.2.1 en 3.2.2 van
de aanbeveling van 6 september 1996 die "een dwingender karakter zouden verlenen" aan
de verplichting om een verslag van niet-bevinding op te maken, welke verplichting zogezegd volgt uit de artikelen 143 en 144 van het Wetboek van vennootschappen, terwijl de
aanbevelingen van het Instituut volgens genoemd artikel 2 van het besluit van 10 januari
1994 geen bindende kracht hebben en volgens artikel 18bis van de wet van 22 juli 1953,
in onderling verband met dat artikel 2, alleen de gebruikelijke controlenormen het karakter hebben van een verordening.
5°/ bijgevolg artikel 2 van het koninklijk besluit van 10 januari 1994 en §1.1.2 van de
algemene controlenormen schendt door een overtreding van die bepalingen af te leiden uit
het feit dat de eisers de artikelen 143 en 144 van het Wetboek van vennootschappen en de
§§3.15.4 van de algemene revisienormen, 3.2.1 en 3.2.2 van de aanbeveling van 6 september 1996 hebben overtreden, terwijl die overtredingen niet wettig zijn vastgesteld.
Tweede onderdeel
Dat onderdeel wordt subsidiair aangevoerd ingeval er zou worden aangenomen dat de
gebruikelijke controlenormen van het Instituut der bedrijfsrevisoren geen wetten zijn in de
zin van artikel 608 van het Gerechtelijk Wetboek.
Artikel 143 van het Wetboek van vennootschappen bepaalt dat "de commissarissen
naar aanleiding van de jaarrekening een omstandig schriftelijk verslag opstellen" waarvan
de inhoud wordt gepreciseerd in artikel 144.
"Met het oog daarop", preciseert artikel 143 van het Wetboek van vennootschappen,
"overhandigt het bestuursorgaan van de vennootschap hen de nodige stukken, en dit ten
minste één maand voor het verslag volgens dit wetboek moet voorgelegd worden".
Uit het onderling verband tussen de artikelen 138 en 140, tweede lid, van het Wetboek
van vennootschappen volgt trouwens dat in geval van zwaarwichtige feiten die de conti-
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nuïteit van de onderneming in het gedrang kunnen brengen (artikel 138, eerste lid, van het
Wetboek van vennootschappen) of in geval van overtreding van het Wetboek van vennootschappen of van de statuten (artikel 140, tweede lid, van het Wetboek van vennootschappen) de commissarissen de plicht hebben die feiten of overtredingen aan te klagen
bij het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, indien daar geen passend gevolg aan
wordt gegeven, op de eerste daaropvolgende algemene vergadering. Die aanklacht is aan
geen enkel bijzonder vormvereiste onderworpen.
Uit het bovenstaande volgt dat, indien de raad van bestuur van een naamloze vennootschap (die het wettelijk "bestuursorgaan" ervan vormt - artikelen 517 en 522 van het Wetboek van vennootschappen) in gebreke blijft jaarrekeningen op te stellen en ze aan de
commissaris te overhandigen teneinde hem in staat te stellen het in artikel 143 van het
Wetboek van vennootschappen bedoelde verslag op te maken, de commissaris alleen de
verplichting heeft de feiten aan te klagen bij de raad en, in voorkomend geval, op de algemene vergadering, zonder dat die klacht de vorm van een "verslag van niet-bevinding"
moet aannemen (artikelen 140, tweede lid, 143 en 144 van het Wetboek van vennootschappen).
§3.15.4 van de algemene controlenormen van het Instituut der bedrijfsrevisoren dat bindende kracht heeft krachtens artikel 2 van het koninklijk besluit van 10 januari 1994 betreffende de plichten van de bedrijfsrevisoren luidt als volgt:
"In bepaalde wettelijk voorziene gevallen, moeten de financiële overzichten en het verslag van de revisor worden neergelegd binnen een door de wet vastgestelde termijn. Indien de financiële overzichten niet beschikbaar zijn binnen de voorziene termijn, zal de
revisor de noodzakelijke maatregelen treffen, met name het opstellen van een verslag van
niet-bevinding gericht tot de algemene vergadering".
Die tekst geeft aldus klaar en duidelijk aan dat het opstellen van een verslag van nietbevinding "met name" een van de maatregelen is die de revisor kan nemen wanneer hij
moet reageren als hij de stukken niet krijgt die hij nodig heeft voor de vervulling van zijn
wettelijke opdracht.
Weliswaar en ofschoon in genuanceerde bewoordingen gesteld schijnen de §§3.2.1 en
3.2.2 van de aanbeveling betreffende de "controle van de vormvereisten in verband met de
vaststelling, de goedkeuring en de bekendmaking van de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening" strikter te zijn wat betreft het vereiste van een verslag van niet-bevinding;; niettemin dient de revisor volgens artikel 2 van het koninklijk besluit van 10 januari 1994 betreffende de plichten van de bedrijfsrevisoren, ook al heeft hij de plicht de
gebruikelijke controlenormen van het Instituut na te leven, enkel en naargelang van de
omstandigheden rekening te houden met de "aanbevelingen van het Instituut".
Daaruit volgt dat de bestreden beslissing, door te oordelen dat de eisers de artikelen 143
en 144 van het Wetboek van vennootschappen, de §§3.15.4 van de algemene controlenormen, 3.2.1 en 3.2.2 van de aanbeveling van 6 september 1996 en, bijgevolg, artikel 2 van
het koninklijk besluit van 10 januari 1994 en §1.1.2 van de algemene controlenormen
hadden overtreden:
1°/ de artikelen 143 en 144 van het Wetboek van vennootschappen schendt, daar die artikelen de revisor, die niet in de mogelijkheid is gesteld het in artikel 143 bedoelde verslag
op te stellen waarvan de inhoud in artikel 144 wordt gepreciseerd, niet ertoe verplichten
op basis van die twee bepalingen een verslag van niet-bevinding op te maken gericht tot
de algemene vergadering;
2°/ op zijn minst de artikelen 138 en 140 van het Wetboek van vennootschappen
schendt, daar die artikelen de revisor enkel de verplichting opleggen de door hem vastgestelde overtredingen van het Wetboek van vennootschappen aan te klagen, zonder dat die
aanklacht de vorm dient aan te nemen van een verslag van niet-bevinding (schending van
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genoemde artikelen 138 en 140 van het Wetboek van vennootschappen en, voor zoveel
nodig, van de artikelen 517 en 522 van dat wetboek);
3°/ de bindende kracht van §3.1.4 van de algemene controlenormen van het Instituut
der bedrijfsrevisoren miskent door uit die paragraaf een verplichting voor de revisor af te
leiden om onder alle omstandigheden een verslag van niet-bevinding op te maken, ofschoon die paragraaf die verplichting niet oplegt (schending van artikel 2 van het koninklijk besluit van 10 januari 1994) of op zijn minst de bewijskracht van die paragraaf miskent door deze aldus te interpreteren dat hij de verplichting inhoudt om in alle omstandigheden een verslag van niet-bevinding op te stellen, terwijl het blijkens de tekst ervan
slechts één van de maatregelen is die de revisor kan nemen wanneer hij moet reageren als
hij de voor zijn opdracht nuttige stukken niet krijgt, en door aldus daaraan een uitlegging
te geven die onverenigbaar is met de bewoordingen ervan (schending van de artikelen
1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek);
4°/ artikel 2 van het koninklijk besluit van 10 januari 1994 en artikel 18bis van de wet
van 22 juli 1953 schendt, door verbindende kracht te verlenen aan de §§3.2.1 en 3.2.2 van
de aanbeveling van 6 september 1996 die "een meer dwingend karakter zouden verlenen"
aan de verplichting om een verslag van niet-bevinding op te maken, welke verplichting
zogezegd volgt uit de artikelen 143 en 144 van het Wetboek van vennootschappen, terwijl
de aanbevelingen van het Instituut volgens genoemd artikel 2 van het besluit van 10 januari 1994 geen bindende kracht hebben en volgens artikel 18bis van de wet van 22 juli
1953 in onderling verband met dat artikel 2 alleen de gebruikelijke controlenormen het
karakter hebben van een verordening.
5°/ bijgevolg artikel 2 van het koninklijk besluit van 10 januari 1994 schendt door een
overtreding van die bepaling en van §1.1.2 van de algemene revisienormen af te leiden uit
het feit dat de eisers de artikelen 143 en 144 van het Wetboek van vennootschappen en de
§§3.15.4 van de algemene revisienormen, 3.2.1 en 3.2.2 van de aanbeveling van 6 september 1996 hebben overtreden, terwijl die overtredingen niet wettig zijn vastgesteld.
Derde onderdeel
Artikel 20, §3, van de wet van 22 juli 1953 houdende oprichting van een Instituut der
bedrijfsrevisoren bepaalt dat "de tuchtcommissie geen tuchtstraf kan uitspreken tenzij de
betrokken revisor, bij een ten minste dertig dagen vooraf toegezonden aangetekende brief,
is uitgenodigd om voor de tuchtcommissie te verschijnen" en dat "deze brief, op straf van
nietigheid, de ten laste gelegde feiten vermeldt". Die bepaling is van toepassing op de
commissie van beroep (artikel 21, §2, van de wet van 22 juli 1953).
Artikel 20, §3, van de wet van 22 juli 1953 verbiedt derhalve de tuchtcommissie of de
commissie van beroep een tuchtstraf op te leggen wegens ambtshalve opgeworpen grieven die niet regelmatig ter kennis gebracht zijn.
Op zijn minst gebiedt het algemeen beginsel van het recht van verdediging in dit geval
dat de tuchtcommissie of de tuchtcommissie van beroep de revisor uitnodigt om toelichting te verstrekken bij die feiten of bij ambtshalve opgeworpen grieven.
Zoals de bestreden beslissing vaststelt werd evenwel te dezen aan de eisers verweten
"dat zij de verplichtingen niet waren nagekomen, vervat in de bepalingen:
1. van de artikelen 143 en 144 van het Wetboek van vennootschappen;
2. van §3.15.4 van de algemene controlenormen en van de §§3.2.1 en 3.2.2 van de aanbeveling van 6 september 1996 op de controle van de vormvereisten in verband met de
vaststelling, de goedkeuring en de bekendmaking van de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening;
3. van §4.1.3 van voormelde aanbeveling van 6 september 1996;
4. van artikel 2 van het koninklijk besluit van 10 januari 1994 betreffende de plichten
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van de bedrijfsrevisoren;
5. van §1.1.2 van de algemene controlenormen".
Dienaangaande volgt uit geen enkel stuk van de rechtspleging dat aan de eisers is verweten dat zij artikel 140 van het Wetboek van vennootschappen hebben overtreden door
de algemene vergadering van de vennootschap Raes Catering niet bijeen te roepen teneinde het niet-opmaken van haar jaarrekeningen binnen de wettelijke termijnen aan te klagen, zoals artikel 532 van het Wetboek van vennootschappen dat hen de bevoegdheid
daartoe verleent.
Daaruit volgt dat de bestreden beslissing, in zoverre zij aldus moet worden uitgelegd
dat zij heeft geoordeeld dat de eisers artikel 140 van het Wetboek van vennootschappen
hebben overtreden doordat zij het niet-opmaken van jaarrekeningen niet hebben aangeklaagd op de algemene vergadering van de vennootschap Raes Catering en, zo nodig,
doordat zij een dergelijke algemene vergadering niet hebben bijeengeroepen overeenkomstig artikel 532 van het Wetboek van vennootschappen:
1°/ artikel 20, §3, van de wet van 22 juli 1953 en artikel 21, §5, dat het van toepassing
verklaart in hoger beroep, schendt door aan de eisers een tuchtstraf op te leggen wegens
een overtreding van artikel 140 van het Wetboek van vennootschappen (en, in voorkomend geval, van artikel 532 van dat wetboek) die hen niet regelmatig ter kennis was gebracht;
2°/ op zijn minst het recht van verdediging van de eisers schendt door hen te veroordelen wegens een overtreding van artikel 140 van het Wetboek van vennootschappen (en, in
voorkomend geval, van artikel 532 van dat wetboek), die ambtshalve was opgeworpen,
zonder dat zij waren uitgenodigd om daarover toelichting te verstrekken (miskenning van
het algemeen beginsel van [de eerbiediging] van het recht van verdediging).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste onderdeel
Krachtens de artikelen 143 en 144 van het Wetboek van vennootschappen zijn
de commissarissen gehouden naar aanleiding van de jaarrekening een omstandig
schriftelijk verslag op te stellen; met het oog daarop overhandigt het bestuursorgaan hen de stukken één maand voor het verslag volgens dit wetboek moet voorgelegd worden en dit verslag moet in het bijzonder vermelden of de boekhouding
is gevoerd en de jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke
en bestuursrechtelijke voorschriften die daarop toepasselijk zijn.
Artikel 18bis van de wet van 22 juli 1953 houdende oprichting van een Instituut der bedrijfsrevisoren bepaalt dat de raad van het Instituut de gebruikelijke
controlenormen kan bepalen voor het vervullen van de in artikel 3 bedoelde opdrachten. Laatstgenoemde bepaling doelt voornamelijk op alle taken die bij of
krachtens de wet worden opgedragen aan de bedrijfsrevisoren en, in het algemeen, op alle ter uitvoering van of krachtens de wet vervulde opdrachten die een
controle op financiële overzichten van ondernemingen inhouden.
Artikel 2 van het koninklijk besluit van 10 januari 1994 betreffende de plichten van de bedrijfsrevisoren bepaalt dat de bedrijfsrevisor de wettelijke en reglementaire bepalingen moet naleven, evenals de gebruikelijke controlenormen van
het Instituut en dat, naargelang de omstandigheden, hij ook rekening zal houden
met de aanbevelingen, uitgevaardigd door de Raad van het Instituut.
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Overeenkomstig §3.15.4 van de algemene controlenormen van het Instituut der
bedrijfsrevisoren, die zijn goedgekeurd ter uitvoering van artikel 18bis van de
wet van 22 juli 1953 en zoals die normen door de raad van het Instituut zijn aangepast op 6 december 2002, zal de revisor, indien de financiële overzichten niet
beschikbaar zijn binnen de wettelijke termijn, de noodzakelijke maatregelen treffen, met name het opstellen van een verslag van niet-bevinding gericht tot de algemene vergadering.
Uit die bepalingen volgt dat, indien het bestuursorgaan van de vennootschap
de bedrijfsrevisor niet in staat stelt zijn opdracht uit te voeren, laatstgenoemde
met name een verslag van niet-bevinding moet opmaken.
Het onderdeel, in zoverre het berust op de stelling dat, indien het bestuursorgaan in gebreke blijft de jaarrekeningen binnen de wettelijke termijn te overhandigen aan de commissaris, deze alleen de plicht heeft de feiten aan te klagen bij
de raad van bestuur en, in voorkomend geval, op de algemene vergadering, zonder dat die aanklacht de vorm dient aan te nemen van een verslag van niet-bevinding, faalt naar recht.
Tweede onderdeel
Het onderdeel berust op de veronderstelling dat de algemene controlenormen
van het Instituut der bedrijfsrevisoren niet van verordenende aard zijn.
Uit het antwoord op het eerste onderdeel volgt dat dit niet het geval is.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Derde onderdeel
De bestreden beslissing oordeelt niet dat de eisers artikel 140 van het Wetboek
van vennootschappen hebben overtreden.
Het onderdeel mist feitelijke grondslag.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
24 mei 2007 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: mevr. Matray – Gelijkluidende conclusie van de h. de Koster, advocaat-generaal
met opdracht – Advocaten: mrs. Simont en Van Ommeslaghe.

Nr. 272
1° KAMER - 25 mei 2007

1º ARBITRAGE - ARBITRALE UITSPRAAK - MISKENNING VAN HET RECHT VAN VERDEDIGING GEVOLGEN
2º RECHT VAN VERDEDIGING — BURGERLIJKE ZAKEN - ARBITRAGE - ARBITRALE
UITSPRAAK - MISKENNING VAN HET RECHT VAN VERDEDIGING - GEVOLGEN
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1º en 2º De miskenning van het recht van verdediging heeft de nietigheid van de arbitrale
uitspraak tot gevolg, ongeacht of die miskenning van invloed is geweest op die uitspraak.
(Art. 1704, 2, g), Ger.W.)
(W. en AMOFRA nv T. DEVER en TRANSBOX nv)

ARREST

(A.R. C.04.0281.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
11. Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 23 februari 2004 gewezen
door het Hof van Beroep te Antwerpen.
12. Voorzitter Ivan Verougstraete heeft verslag uitgebracht.
13. Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
14. De eisers voeren in hun verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de Grondwet;
- artikel 1315 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 870, 1694, 1695 en 1704, 2, g), van het Gerechtelijk Wetboek;
- de algemene rechtsbeginselen van de eerbied voor het recht van verdediging en van de
autonomie van de procespartijen in het burgerlijk geding (het beschikkingsbeginsel.
Aangevochten beslissingen
De appelrechters verklaren de vordering van de eisers tot nietigverklaring van de arbitrale uitspraak van 8 april 1999 gewezen tussen partijen door de Arbitragekamer van de
Kamer van Koophandel en Nijverheid te Antwerpen ongegrond, op grond van de motieven dat:
"2. Voor het (hof van beroep) is ten gronde het debat beperkt tot de gegrondheid van de
vordering tot nietigverklaring van de arbitrale sententie.
(De eisers) houden staande dat de eerste rechter zich bij de afwijzing van deze vordering tot nietigverklaring heeft vergist.
2.1. (De eisers) roepen in dat de beginselen van de tegenspraak van de rechtsprocedure
en van hun recht van verdediging werden geschonden omdat na de pleidooien één partij
eenzijdig werd gehoord in afwezigheid en zonder rechtsgeldige oproeping van de andere
partij en dat zelfs een inhoudelijke beoordeling van de schending niet zou kunnen leiden
tot een geldigverklaring tegen de manifeste inbreuk.
Hiertoe doen (de eisers) gelden wat volgt:
- op 11 december 1998 werd de zaak door de raadslieden gepleit en werd door de arbiters beslist de zaak pas op 12 februari 1999 in beraad te nemen om hen toe te laten, zonder
de debatten te moeten heropenen, indien dit na onderzoek van de neergelegde bundels en
conclusies nodig zou blijken, partijen nog uit te nodigen om gehoord te worden;
- op 12 februari 1999 waren (de verweersters) aanwezig voor het beraad nemen van de
zaak; (de eisers) die hiervoor geen uitnodiging hadden ontvangen, waren logischerwijze
niet aanwezig;
- in plaats van de zaak uit te stellen en partijen formeel uit te nodigen conform de afspraak tussen het arbitraal college en partijen eveneens conform het arbitragereglement,
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besluit het arbitraal college van de gelegenheid gebruik te maken om de heer L. te ondervragen; dit werd in tempore non suspecto niet ontkend;
- de eerste rechter heeft dit cruciale verhoor waar de heer L. onder andere werd ondervraagd over de geleden schade ten onrechte totaal over het hoofd gezien.
Het komt aan het (hof van beroep) toe de geldende rechtsregels toe te passen op de gegevens die hem door (de eisers) worden voorgebracht.
De sententie van de arbitragekamer van de kamer van koophandel en nijverheid te Antwerpen d.d. 8 april 1999 verwijst naar de ingediende conclusies en de behandeling vermeldt als volgt:
"(...) dat de pleidooien vastgesteld werden op 11 december 1998 in de lokalen van de
Arbitragekamer van de Kamer van Koophandel en Nijverheid te Antwerpen;
Dat op voormelde datum partijen werden gehoord bij monde van hun advocaten mr. P.
M. voor Dhr. W. en de NV Amofra, mr. L. D.D. voor de NV Transbox en NV Dever, die
beiden een dossier neerlegden;
(...) dat de zaken in voortzetting verdaagd werden naar 12 februari 1999 op welke datum de debatten werden gesloten en de zaken in beraad werden genomen'.
Op 11 december 1998 waren beide partijen ter terechtzitting aanwezig en werd de zaak
op tegenspraak in voortzetting gesteld op de zitting van 12 februari 1999.
Beide partijen waren dienvolgens verwittigd dat de zaak in voortzetting werd gesteld op
de zitting van 12 februari 1999. (De verweersters) waren er vertegenwoordigd door hun
raadsman. (De eisers) waren niet aanwezig noch vertegenwoordigd.
De eerste rechter motiveert dat de op tegenspraak bepaalde zitting in voortzetting niet
tot doel had om nog verdere pleidooien te houden of de zaken nog verder in staat te stellen.
In de door (de eisers) voorgelegde briefwisseling tussen de raadsman van (de eisers)
met de voorzitter van het arbitrale college wordt niet bevestigd doch evenmin ontkend dat
op die zitting van 12 februari 1999 de heer L. onder andere werd ondervraagd over de geleden schade. De voorzitter van de arbiters schrijft hieromtrent aan de raadsman van (de
eisers) bij brief van 3 mei 1999:
'Op voormelde datum waren dus, behoudens de arbiters, Mr. D.D. en de zaakvoerder
van zijn cliënte aanwezig.
De arbiters hebben dan ongeveer een half uur gewacht op de komst, hetzij van uzelf,
hetzij van uw cliënt, en toen u niet kwam opdagen, hebben de arbiters Mr. D.D. met zijn
cliënt toegelaten en werd er beslist de zaak in beraad te nemen.
Er werden geen nieuwe stukken of conclusies neergelegd, er werd niet gepleit, er werd
ook niets geakteerd'.
(De verweersters) voeren geen verweer tegen het niet gedateerde faxbericht van de genaamde P. T. aan eerste appellant, naar eigen zeggen de rechterhand van Transbox, volgens wie de heer L. hem op 15 februari bevestigde dat hij bij de rechters is geweest en dezen hem vragen hebben gesteld in verband met de geleden schade waarop de heer L. kon
antwoord geven. Volgens de inleidende dagvaarding dateert dit faxbericht van 12 februari
1999. Het (hof van beroep) aanvaardt op grond van de door (de eisers) overgelegde stukken dat de genaamde L. ter zitting van 12 februari 1999 door de arbiters werd gehoord.
Er is geen toepasbaar algemeen rechtsbeginsel inzake het tegensprekelijk karakter van
het debat dat verschilt van het algemeen rechtsbeginsel inzake het recht van verdediging.
Het verhoor van de heer L. op zich in afwezigheid van (de eisers) schendt het recht van
verdediging niet wanneer de sententie van de arbitragekamer niet op dat verhoor steunt.
Op die zitting van 12 februari 1999 werd krachtens voormelde brief van 3 mei 1999 van
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niets akte genomen. De sententie verwijst niet naar de beweerde verklaring van voormelde heer L. en steunt uitsluitend op de voorgelegde stukken en ingediende conclusies. Nu
(de eisers) niet aantonen dat de arbiters rekening hielden met het verhoor van de genaamde L. werd hun recht van verdediging niet geschonden door de vaststelling dat zij tegen
dat verhoor geen verweermiddelen hebben kunnen aanvoeren.
2.2. (De eisers) voeren de miskenning van de formele oproeping van partijen zoals
voorgeschreven in het arbitragereglement aan.
2.2.1. (De eisers) roepen de formele schending van de artikelen XL3 en XL6 - bedoeld
wordt de artikelen XIL3 en XIL4 - van het reglement van de arbitragekamer van de kamer
van koophandel en nijverheid van Antwerpen in.
Krachtens artikel XIL3 worden op vraag van de partijen, of één ervan, of ambtshalve,
de partijen door de voorzitter van het scheidsgerecht opgeroepen om voor de arbiters te
verschijnen op uur, dag en plaats die door de arbiters worden vastgesteld. De oproeping
geschiedt bij aangetekende brief en minstens acht dagen voor de hoorzitting.
De eerste rechter oordeelt dat geen inbreuk werd gepleegd op een dwingend voorgeschreven regel van het scheidsrechtelijk geding. De op tegenspraak bepaalde zitting in
voortzetting had niet tot doel om nog verdere pleidooien te houden of de zaken nog verder
in staat te stellen zodat volgens het arbitragereglement geen oproeping meer was vereist
en het arbitragereglement niet uitsluit dat de arbiters beslissen de zaak in voortzetting te
stellen op een latere datum.
Voor de zitting van 11 december 1998 waarop het debat op tegenspraak werd gevoerd,
werd de in artikel XIL3 bepaalde voorschriften met betrekking tot de oproeping nageleefd. Nu beide partijen op die zitting van 11 december 1998 zijn verschenen, kon de procedure worden voortgezet zonder de formele oproeping bij aangetekende brief op de zitting van 12 februari 1999. Bovendien werd de termijn van acht dagen in acht genomen.
(De eisers) verschenen niet op de zitting van 12 februari 1999. Er was geen grond om
(de eisers) uit te nodigen voor verder verhoor nu op de zitting van 12 februari 1999 geen
nieuwe elementen in het debat werden gebracht, geen rekening werd gehouden met het
verhoor van de heer L. en (de eisers) hun rechten in de reeds ingediende stukken en tijdens de vorige zittingen hadden laten gelden. De voortzetting op 12 februari 1999 had enkel tot doel op die datum de zaak in beraad te nemen vermits aan het debat tussen partijen
niets werd toegevoegd. Alleszins werd, zoals door de eerste rechter aangenomen, op geen
dwingend voorgeschreven regel van het scheidsrechtelijk geding enige inbreuk gepleegd.
2.2.2. (De eisers) konden de nietigheid opwerpen zodra zij meenden dat hun rechten
werden miskend. Hiervan waren zij reeds op de hoogte omstreeks 12 februari 1999. Het
stond (de eisers) vrij tijdens het beraad de heropening van het debat te vragen wanneer zij
van oordeel waren dat hun recht van verdediging door dit verhoor werd miskend. Zij voeren geen aanvaardbare redenen aan waarom zij hebben gewacht tot na de arbitrale uitspraak om dit verhoor ter ondersteuning van de ingeroepen schending aan te wenden. Na
de uitspraak kon het debat uiteraard niet heropend worden om de beweerde onregelmatigheid te regulariseren.
Zoals reeds aangehaald, tonen (de eisers) bovendien niet aan dat bij de behandeling van
de zaak hun recht van verdediging werd geschonden. Het loutere verhoor van de heer L.
in hun afwezigheid op de zitting van 12 februari 1999 schendt die rechten niet, nu van dit
verhoor geen akte werd genomen, niets over dit verhoor laat staan over de inhoud ervan,
in de sententie is terug te vinden en de beslissing niet op dit verhoor steunt.
2.3. Met de eerste rechter wordt aangenomen dat artikel XII, 4°, te dezen niet van toepassing is. Partijen waren verschenen op de zitting van 11 december 1998 waartoe zij regelmatig werden opgeroepen. Op die zitting hebben partijen hun rechten laten gelden. Nu
op de op tegenspraak bepaalde zitting van 12 februari 1999 de debatten werden gesloten
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en de zaak werd in beraad genomen, was het niet meer vereist uitdrukkelijk vast te stellen
dat (de verweersters) zonder geldige reden afwezig zijn geweest. Deze vaststelling was
enkel noodzakelijk zolang de arbiters of partijen van oordeel waren dat het debat niet kon
worden gesloten. De arbiters waren voldoende geïnformeerd en (de eisers), die afwezig
waren, wensten dienvolgens niets meer aan het debat toe te voegen. (De verweersters)
hadden venmin enige nieuwe inbreng nu met het voormelde verhoor geen rekening werd
gehouden en zij blijkbaar evenmin op de voortzetting van de procedure aandrongen" (bestreden arrest, blz. 6-11).
Grieven
Eerste onderdeel
Artikel 1704, 2, g), van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat een arbitrale uitspraak
kan worden vernietigd indien aan de partijen niet de gelegenheid is gegeven om voor hun
rechten op te komen en hun middelen voor te dragen of indien er enige andere dwingend
voorgeschreven regel van het scheidsrechterlijke geding is miskend, voor zover deze miskenning van invloed is geweest op de arbitrale uitspraak.
Aldus bevat deze bepaling twee onderscheiden gronden tot vernietiging.
Een arbitrale uitspraak kan in eerste instantie worden vernietigd indien aan de partijen
niet de gelegenheid is gegeven om voor hun rechten op te komen en hun middelen voor te
dragen.
Daarnaast kan een arbitrale uitspraak worden vernietigd indien er enige andere dwingend voorgeschreven regel van het scheidsrechterlijke geding is miskend, voor zover deze
miskenning van invloed is geweest op de arbitrale uitspraak.
Uit de tekst van de wet zelf blijkt dat de voorwaarde dat er een invloed geweest is op de
arbitrale uitspraak slechts betrekking heeft op de tweede in artikel 1704, 2, g), van het Gerechtelijk Wetboek vervatte grond tot vernietiging.
Daarentegen geeft de miskenning van het recht van verdediging aanleiding tot vernietiging van de arbitrale uitspraak, zonder dat aangetoond moet worden dat deze miskenning
van het recht van verdediging een invloed gehad heeft op de arbitrale uitspraak.
Terzake stellen de appelrechters vast dat de heer L. gehoord werd in afwezigheid van
de eisers. De appelrechters beslissen dat het recht van verdediging van eisers hierdoor niet
geschonden werd, op grond dat de arbitrale uitspraak niet op dat verhoor steunt.
Aldus beslissen de appelrechters dat een miskenning van het recht van verdediging enkel aanleiding kan geven tot vernietiging van de arbitrale uitspraak indien deze miskenning een invloed heeft gehad op de arbitrale uitspraak en voegen zij aan artikel 1704, 2,
g), eerste regel van het Gerechtelijk Wetboek een voorwaarde toe die het niet bevat
(schending van artikel 1704, 2, g), van het Gerechtelijk Wetboek).
(...)

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste onderdeel
Grond van niet-ontvankelijkheid
1. De verweersters werpen op dat de beslissing naar recht is verantwoord door
de zelfstandige niet-bekritiseerde reden dat de eisers in de gelegenheid werden
gesteld om op de zitting van 12 februari 1999 te verschijnen.
2. De omstandigheid dat de eisers in de gelegenheid werden gesteld op 12 februari 1999 te verschijnen maakt geen zelfstandige reden uit. De bestreden be-
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slissing steunt tegelijkertijd op de omstandigheid dat op 12 februari 1999 zich
geen relevante activiteit voordeed, en die omstandigheid wordt door de appelrechter gekoppeld aan de wijze waarop de zaak werd vastgesteld.
De grond van niet-ontvankelijkheid dient te worden verworpen.
Onderdeel zelf
3. Krachtens artikel 1704, 2, g), van het Gerechtelijk Wetboek, kan een arbitrale uitspraak worden vernietigd indien aan de partijen niet de gelegenheid is gegeven om voor hun rechten op te komen en hun middelen voor te dragen of indien
er enige andere dwingend voorgeschreven regel van het scheidsgerechtelijk geding is miskend, voor zover deze miskenning van invloed is geweest op de arbitrale uitspraak.
4. De miskenning van het recht van verdediging heeft de nietigheid tot gevolg,
ongeacht of die miskenning een invloed heeft gehad op de arbitrale uitspraak.
5. De appelrechters nemen aan dat een miskenning van het recht van verdediging alleen kan leiden tot vernietiging wanneer zij een invloed uitoefent op de
rechtspraak en schenden aldus artikel 1704, 2, g, van het Gerechtelijk Wetboek.
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 aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Gent.
25 mei 2007 – 1° kamer – Voorzitter en verslaggever: de h. Verougstraete, voorzitter –
Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Verbist en
Van Ommeslaghe.

Nr. 273
1° KAMER - 25 mei 2007

1º BENELUX — PREJUDICIELE GESCHILLEN- ARTIKEL 6, VERDRAG BENELUXGERECHTSHOF - VRAAG OM UITLEGGING VAN EEN VOOR BELGIË, LUXEMBURG EN NEDERLAND
GEMEENSCHAPPELIJKE RECHTSREGEL - VRAAG AMBTSHALVE OPGEWORPEN DOOR HET HOF VAN
CASSATIE – DWANGSOM - VERPLICHTING VOOR HET HOF VAN CASSATIE
2º DWANGSOM - VRAAG OM UITLEGGING VAN EEN VOOR BELGIË, LUXEMBURG EN NEDERLAND
GEMEENSCHAPPELIJKE RECHTSREGEL - ARTIKEL 6, VERDRAG BENELUX-GERECHTSHOF - VRAAG
AMBTSHALVE OPGEWORPEN DOOR HET HOF VAN CASSATIE - DWANGSOM - VERPLICHTING VOOR
HET HOF VAN CASSATIE
1º en 2º Wanneer een vraag om uitlegging van een voor België, Luxemburg en Nederland
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gemeenschappelijke rechtsregel, die als dusdanig is aangewezen krachtens artikel 1
Verdrag Benelux-Gerechtshof, voor het Hof van Cassatie is gerezen, zoals de vraag of
de dwangsomrechter die kennis neemt van een vordering als bedoeld in artikel 4, eerste
lid , van de Eenvormige Beneluxwet betreffende de dwangsom, bevoegd is om kennis te
nemen van een vordering die strekt tot de vaststelling dat de hoofdveroordeling werd
nagekomen, legt het Hof die vraag aan het Benelux-Gerechtshof voor wanneer het
oordeelt dat een beslissing over de uitlegging van die rechtsregel noodzakelijk is om een
arrest te kunnen wijzen1. (Artt. 1 en 6, Verdrag Benelux-Gerechtshof)
(OOSTERBOSCH RENE ELITE VLOER-TUINSHOP bvba T. H. en M.)

ARREST

(A.R. C.05.0421.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 24 mei 2005 gewezen door
het Hof van Beroep te Antwerpen.
Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 793, 795, 1385bis, 1385quinquies en 1395 van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
De appelrechters beslissen dat zij niet bevoegd zijn om te oordelen over de vordering
van de eiseres tot vaststelling dat de hoofdveroordeling werd uitgevoerd, op grond van de
volgende overwegingen:
“Het onderdeel van de vordering van (de eiseres) tot vaststelling dat de hoofdveroordeling werd uitgevoerd, betreft de uitvoering van de betrokken veroordeling, waarover de
dwangsomrechter niet vermag te oordelen” (blz. 6 van het bestreden arrest).
Grieven
Artikel 1395 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat alle vorderingen betreffende
middelen tot tenuitvoerlegging worden gebracht voor de beslagrechter. Onder middelen
van tenuitvoerlegging worden verstaan: alle vorderingen die strekken tot de uitwinning
van het vermogen van de debiteur. De beslagrechter is derhalve enkel bevoegd voor uitvoeringshandelingen op de goederen van de debiteur. De beslagrechter is daarentegen niet
bevoegd om te oordelen over problemen die kunnen rijzen bij reële executie.
Met betrekking tot de dwangsom is de beslagrechter bevoegd om te oordelen over de
geschillen die bij de invordering van de dwangsom rijzen.
Overeenkomstig de artikelen 793, 795, 1385bis en 1385quinquies van het Gerechtelijk
Wetboek komt het daarentegen enkel aan de dwangsomrechter toe om de beslissing met
betrekking tot de dwangsom te interpreteren. Verder kan enkel de dwangsomrechter de
dwangsom opheffen, de looptijd ervan opschorten gedurende de door hem te bepalen termijn of de dwangsom verminderen ingeval van blijvende of tijdelijke, gehele of gedeeltelijke onmogelijkheid voor de veroordeelde om aan de hoofdveroordeling te voldoen
(1385quinquies van het Gerechtelijk Wetboek).
1 Zie Cass. 28 maart 2003, AR C.99.0446.N, met concl. O.M., www.cass.be; Cass. 2 sept. 2004, AR
C.03.0076.F, www.cass.be.
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Uit hetgeen voorafgaat volgt dat de beslagrechter, bij een geschil omtrent de invordering van de dwangsom, bevoegd is om te oordelen of de hoofdveroordeling werd uitgevoerd.
Ingeval echter het geschil niet de invordering van de dwangsom betreft, maar wel de interpretatie van de beslissing van de dwangsomrechter en/of “de opheffing van de dwangsom wegens onmogelijkheid voor de veroordeelde om aan de hoofdveroordeling te voldoen, dan kan de dwangsomrechter overeenkomstig de artikelen 793, 795 1385bis en
1385quinquies van het Gerechtelijk Wetboek wel oordelen of de hoofdveroordeling al dan
niet werd uitgevoerd.
Terzake betrof het tussen partijen bestaande geschil niet de invordering van de dwangsom, maar wel de opheffing van de dwangsom, de interpretatie van de draagwijdte van de
hoofdveroordeling die door de dwangsomrechter werd opgelegd en, de vraag of de eiseres, gelet op de precieze draagwijdte van de hoofdveroordeling, hieraan had voldaan. De
dwangsomrechter was in die omstandigheden wel degelijk bevoegd om te oordelen of de
hoofdveroordeling al dan niet werd uitgevoerd.
Hieruit volgt dat de appelrechters, door te beslissen dat zij niet vermogen te oordelen of
de hoofdveroordeling werd uitgevoerd, de artikelen 793, 795, 1385bis, 1385quinquies en
1395 van het Gerechtelijk Wetboek schenden.

III. BESLISSING VAN HET HOF
1. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan blijkt dat:
- de eiseres bij vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Tongeren van 3
februari 1995 werd veroordeeld tot “de afbraak van alle vaste constructies op de
percelen (...) gelegen te Martenslinde, en ontruiming van alle losse constructies,
koopwaren, bouwmaterialen en goederen dienstig voor handelsuitbating” binnen
zes maanden na betekening van het vonnis op straffe van de betaling van een
dwangsom van 2.000 BEF per dag vertraging;
- dit vonnis in hoger beroep werd bevestigd;
- de eiseres op 18 april 2003 voor de Rechtbank van Eerste Aanleg te Tongeren een vordering instelde strekkende tot de opheffing, ondergeschikt tot de opschorting of vermindering van de dwangsom en te horen zeggen voor recht dat
alle vaste constructies op de percelen te Martenslinde werden verwijderd en alle
losse constructies, koopwaren, bouwmaterialen en goederen werden ontruimd;
- deze vordering ongegrond werd verklaard;
- de eiseres tegen dit vonnis hoger beroep heeft ingesteld;
- de appelrechters het hoger beroep ongegrond verklaren.
2. Het onderdeel van eiseres’ vordering met betrekking tot de vaststelling dat
de hoofdveroordeling werd uitgevoerd, wordt afgewezen omdat deze vordering
“de uitvoering van de betrokken veroordeling (betreft), waarover de dwangsomrechter niet vermag te oordelen”.
3. De als geschonden aangewezen artikelen 793 en 795 van het Gerechtelijk
Wetboek, betreffen de uitlegging van onduidelijke of dubbelzinnige beslissingen.
Aangezien deze wetsbepalingen vreemd zijn aan het bestreden arrest, is het
middel in zoverre niet ontvankelijk.
4. Luidens artikel 1385quinquies, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek,
kan de rechter die de dwangsom heeft opgelegd, op vordering van de veroordeel-
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de, de dwangsom opheffen, de looptijd ervan opschorten gedurende de door hem
te bepalen termijn of de dwangsom verminderen in geval van blijvende of tijdelijke onmogelijkheid voor de veroordeelde om aan de hoofdveroordeling te voldoen.
5. Het arrest neemt aan dat de dwangsomrechter die kennisneemt van een vordering tot opheffing, opschorting of vermindering van de dwangsom als bedoeld
in artikel 1385quinquies, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, niet bevoegd
is om kennis te nemen van een vordering die strekt tot de vaststelling dat de
hoofdveroordeling werd nagekomen.
6. De beoordeling van de wettigheid van die beslissing noopt tot uitlegging
van het genoemd artikel 1385quinquies, eerste lid.
7. Voornoemd artikel stemt overeen met artikel 4, lid 1, van de Eenvormige
Beneluxwet betreffende de dwangsom.
Deze wetsbepaling is in België op 1 maart 1980 in werking getreden, samen
met de Benelux-overeenkomst houdende Eenvormige wet betreffende de dwangsom en de genoemde Eenvormige wet, vervat in de bijlage van deze overeenkomst, ondertekend te ‘s-Gravenshage op 26 november 1973 en goedgekeurd bij
de wet van 31 januari 1980. De rechtsregel die zowel in het genoemde artikel
1385quinquies als in artikel 4, lid 1, van de Eenvormige wet is besloten, is een
rechtsregel die gemeen is aan België, Luxemburg en Nederland in de zin van artikel 1 van het Verdrag betreffende de instelling en het statuut van het BeneluxGerechtshof.
De noodzakelijkheid van een beslissing over de uitlegging van de rechtsregel
vervat in het genoemde artikel 4, lid 1, noopt het Hof de in het dictum gepreciseerde vraag aan het Benelux-Gerechtshof over te leggen.
Dictum
Het Hof,
Houdt iedere nadere uitspraak aan tot het Benelux-Gerechtshof zich heeft uitgesproken over de volgende vraag: “Is de dwangsomrechter die kennisneemt van
een vordering als bedoeld in artikel 4, lid 1, bevoegd om kennis te nemen van
een vordering die strekt tot de vaststelling dat de hoofdveroordeling werd nagekomen?”
25 mei 2007 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever:
de h. Dirix – Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal – Advocaat: mr.
Verbist.

Nr. 274
1° KAMER - 25 mei 2007

VERZEKERING — LANDVERZEKERING - ANDERE DAN DE VERPLICHTE
BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERINGEN - EXCEPTIES, NIETIGHEID EN VERVAL VAN
RECHT - TEGENWERPING AAN DE BENADEELDE - VOORWAARDE - OORSPRONG IN EEN FEIT DAT HET
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- TOEPASSING - STAAT VAN ALCOHOLINTOXICATIE

De staat van alcoholintoxicatie die oorzaak of medeoorzaak is van het ongeval is geen feit
dat aan het schadegeval voorafgaat zodat de excepties, de nietigheid en het verval van
recht, voortvloeiend uit de wet of de overeenkomst, welke hun oorzaak vinden in een
dergelijk feit, niet aan de benadeelde persoon kunnen worden tegengeworpen1. (Art. 87,
§2, Wet Landverzekeringsovereenkomst)
(V. T. DEXIA VERZEKERINGEN BELGIE nv)

ARREST

(A.R. C.05.0521.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen de vonnissen, op 3 februari 2004 en 22 februari 2005 gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Mechelen, zetelend in hoger beroep.
Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert in het verzoekschrift drie middelen aan.
(...)
Derde middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 87, §2, van de wet van 25 juni 1992 op de Landverzekeringsovereenkomst
(Wet Landverzekeringsovereenkomst).
Aangevochten beslissingen
De appelrechters wijzen de vordering van de eiser tegen de verweerster af als ongegrond, op grond van volgende overwegingen uit het bestreden tussenvonnis van 3 februari
2004:
"Tussen partijen is er volledige betwisting nopens de al dan niet gehoudenheid van (de
verweerster), als Familiale verzekeraar van de heer F.V.L., die voor de gevolgen van het
verkeersongeval van 11 februari 2000 te Berlaar bij definitief vonnis van 9 februari 2001
van de Correctionele Rechtbank te Mechelen, veroordeeld werd wegens inbreuken op artikel 9.1.2.1, §2, en 8.3 van het KB van 1/12/1975, de artikelen 418/420 Sw., en artikel 34,
§2, van het KB van 16/3/1968, en tevens aansprakelijk werd gesteld op burgerlijk gebied.
(De eiser en mevr. W.), daarin gevolgd door de eerste rechter, steunden hun vordering
op artikel 87, §2, van de Wet op de Landverzekeringsovereenkomst van 25 juni 1992, en
het cassatiearrest van 24/10/2000, terwijl (de verweerster) zich tot afwijzing van de vorderingen baseerde op artikel 8 der voormelde wet en artikel 4.c. van het verzekeringscontract van 13/12/1999.
In casu wordt niet betwist dat de heer F.V.L., bij in kracht van gewijsde gegaan vonnis
van de Correctionele Rechtbank te Mechelen de dato 9 februari 2001 zowel strafrechtelijk
als civielrechtelijk aansprakelijk gesteld werd voor het kwestieuze verkeersongeval van
11/2/2000, doch bovendien werd veroordeeld wegens inbreuk op artikel 34, §2, van het
KB van 16/3/1968. De graad van alcoholintoxicatie bedroeg immers 1,62 promile.
1 Cass. 24 okt. 2000, AR P.98.1173.N, AC, 2000, nr. 572.
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Blijkens de door (de verweerster) voorgelegde polis Familiale verzekering wordt onder
artikel 4 c expliciet vermeld onder de gevallen waarin (de verweerster) geen dekking verleen(t): 'de persoonlijke burgerlijke aansprakelijkheid voor schadegevallen die veroorzaakt zijn door grove schuld van een verzekerde die minstens 16 jaar oud is. Onder grove
schuld wordt verstaan: (onder meer)... het zich bevinden in een staat van dronkenschap of
alcoholintoxicatie ...'; wat ten deze bewezen is op grond van het gezag van gewijsde van
het correctioneel vonnis van 9 februari 2001 voormeld.
Nu de Familiale verzekering een niet verplichte en dus facultatieve burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering is, vindt te dezen artikel 87, §2, van de Wet op de Landverzekeringsovereenkomst van 25 juni 1992 toepassing, zoals de eerste rechter terecht stelde.
Daaruit volgt dat 'voor de andere (dus niet verplichte) burgerlijke aansprakelijkheidsverzekeringen, de verzekeraar slechts de excepties, de nietigheid en het verval van recht
voortvloeiend uit de wet op de overeenkomst aan de benadeelde slechts kan tegenwerpen,
voor zover deze hun oorzaak vinden in een feit dat het schadegeval voorafgaat'. In casu is
in de verzekeringspolis 'alcoholintoxicatie' conform artikel 8 wet op de Landverzekeringsovereenkomst uitdrukkelijk voorzien in artikel c van de polis.
Weliswaar stelt het Hof van Cassatie in zijn arrest van 24 oktober 2000 dat in de alsdan
voor het Hof voorgelegde zaak, de staat van alcoholintoxicatie die oorzaak of mede oorzaak is van het ongeval, geen feit is dat het schadegeval voorafgaat.
De rechtbank, als feitenrechter, is in casu evenwel van oordeel dat de manifeste alcoholintoxicatie van 1,62 promille van de heer F.V.L. , wel degelijk een exceptie is die haar
oorzaak vindt in een feit dat per definitie noodzakelijk aan het schadegeval voorafgaat.
Er anders over oordelen zou volstrekt onbegrijpelijk zijn, en erop neerkomen te stellen
'dat de oorzaak na het gevolg komt'; wat uiteraard niet kan (cfr. L. Schuermans, Grondslagen van het Belgisch verzekeringsrecht, 2001, pagina 349, nummer 528).
Uit artikel 147 Grondwet en de artikelen 608 e.v. Ger. W., volgt dat het Hof van Cassatie niet in de beoordeling van de zaken zelf treedt, zodat zijn arresten doorgaans geen gezag van gewijsde hebben, en de feitenrechter niet binden", (p. 3 en 4 van het bestreden
tussenvonnis van 3 februari 2004)
en op grond van volgende overwegingen uit het bestreden eindvonnis van 22 februari
2005:
3.5
Deze rechtbank heeft echter in haar eerder vonnis van 3 februari 2004 reeds geoordeeld
dat de manifeste alcoholintoxicatie van 1,62 promille van F.V.L. wel degelijk een exceptie is die haar oorzaak vindt in een feit dat per definitie noodzakelijk aan het schadegeval
voorafgaat.
(...)
3.7
(De verweerster) kan derhalve, in het kader van de niet verplichte familiale verzekering, op grond van artikel 87, §2, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst het verval van het recht voortvloeiend uit artikel 4 c van de familiale polis
tegenwerpen aan (de eiser en mevr. W. ) nu eerder werd geoordeeld dat de alcoholintoxicatie haar oorzaak vindt in een feit dat het schadegeval voorafgaat.
(De verweerster) kan derhalve op grond van artikel 87, §2, van de wet van 25 juni 1992
op de landverzekeringsovereenkomst en op grond van artikel 4 c van de familiale polis
haar tussenkomst aan (de eiser en mevr. W. ) weigeren.
De oorspronkelijke vordering van (de eiser en mevr. W. ) tegen (de verweerster) is derhalve ongegrond' (vierde, vijfde en zesde blad van het bestreden eindvonnis van 22 febru-
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ari 2005).
Grieven
Krachtens artikel 87, §2, van de Wet Landverzekeringsovereenkomst kan de verzekeraar, voor de andere dan de verplichte burgerrechtelijke aansprakelijkheidsverzekeringen,
slechts de excepties, de nietigheid en het verval van recht, voortvloeiend uit de wet of de
overeenkomst, aan de benadeelde persoon tegenwerpen voor zover deze hun oorzaak vinden in een feit dat het schadegeval voorafgaat.
De staat van alcoholintoxicatie die oorzaak of mede-oorzaak is van een ongeval, is geen
feit dat het schadegeval voorafgaat waardoor de verzekeraar voor de andere dan de verplichte burgerrechtelijke aansprakelijkheidsverzekeringen de excepties, de nietigheid en
het verval van recht, voortvloeiend uit de wet of de overeenkomst, aan de benadeelde persoon kan tegenwerpen.
Door te oordelen dat "de manifeste alcoholintoxicatie van 1,62 promille van de heer
F.V.L. , wel degelijk een exceptie is die haar oorzaak vindt in een feit dat per definitie
noodzakelijk aan het schadegeval voorafgaat" (p. 3 en 4 van het bestreden tussenvonnis
van 3 februari 2004), dat de verweerster derhalve het verval van het recht voortvloeiend
uit artikel 4 c van de familiale polis aan de eiser kan tegenwerpen en haar tussenkomst
t.o.v. de eiser kan weigeren, zodat dat de vordering van de eiser tegen de verweerster ongegrond is, miskennen de appelrechters artikel 87, §2, van de Wet Landverzekeringsovereenkomst.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Derde middel
1. De verweerster voert volgende grond van niet-ontvankelijkheid aan: de beslissing van de appelrechters steunt ook op de zelfstandige en niet bekritiseerde
redengeving dat de staat van alcoholintoxicatie in de polisvoorwaarde als een
grove fout wordt aangemerkt in de zin van artikel 8 Wet Landverzekeringsovereenkomst.
De appelrechters oordelen in het eindvonnis van 22 februari 2005 dat alcoholintoxicatie in de polisvoorwaarde als een grond van verval wordt omschreven.
Artikel 87, §2, van de Wet Landverzekeringsovereenkomst regelt ook de tegenwerpelijkheid aan de benadeelde van de gronden van verval van recht voortvloeiend uit de overeenkomst.
De grond van niet-ontvankelijkheid kan niet worden aangenomen.
2. Krachtens artikel 87, §2, Wet Landverzekeringsovereenkomst, kan, voor de
andere dan de verplichte burgerrechtelijke aansprakelijkheidsverzekeringen, de
verzekeraar slechts de excepties, de nietigheid en het verval van recht, voortvloeiend uit de wet of de overeenkomst, aan de benadeelde persoon tegenwerpen
voor zover deze hun oorzaak vinden in een feit dat aan het schadegeval voorafgaat.
De staat van alcoholintoxicatie die oorzaak of medeoorzaak is van het ongeval,
is geen feit dat aan het schadegeval voorafgaat waardoor de excepties, de nietigheid en het verval van recht, voortvloeiend uit de wet of de overeenkomst, aan de
benadeelde persoon kan worden tegengeworpen.
3. Krachtens artikel 4 c van de familiale polis wordt geen dekking verleend

Nr. 274 - 25.5.07

HOF VAN CASSATIE

1121

voor grove schuld, waaronder met name wordt verstaan "de staat van dronkenschap of alcoholintoxicatie".
4. Door te oordelen dat "de manifeste alcoholintoxicatie van 1,62 promille van
de heer F.V.L. , wel degelijk een exceptie is die haar oorzaak vindt in een feit dat
per definitie noodzakelijk aan het schadegeval voorafgaat" zodat de verweerster
het verval van recht voortvloeiend uit artikel 4 c van de familiale polis aan de eiser kan tegenwerpen, schenden de appelrechters artikel 87, §2, Wet Landverzekeringsovereenkomst.
Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt de bestreden vonnissen.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van de vernietigde vonnissen.
Houdt de kosten aan en laat de betwisting daaromtrent over aan de feitenrechter.
Verwijst de zaak naar het Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen, zitting
houdende in hoger beroep.
25 mei 2007 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever:
de h. Dirix – Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal – Advocaten:
mrs. Simont en De Gryse.
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1º VERBINTENIS - OPSCHORTENDE VOORWAARDE - TOEKOMSTIGE EN ONZEKERE GEBEURTENIS
- ZONDER BEPALING VAN TIJD - OGENBLIK WAAROP DE VOORWAARDE GEACHT WORDT ONVERVULD
TE ZIJN

2º VERBINTENIS - OPSCHORTENDE VOORWAARDE - TOEKOMSTIGE EN ONZEKERE GEBEURTENIS
- ZONDER BEPALING VAN TIJD - VOORWAARDE VOOR ONVERVULD GEHOUDEN - GEVOLGEN
1º Wanneer bij overeenkomst een verbintenis is aangegaan onder de opschortende
voorwaarde dat een gebeurtenis zal plaatshebben en geen tijdspanne is bepaald
waarbinnen de bedoelde gebeurtenis uiterlijk moet plaatshebben, kan die gebeurtenis in
beginsel onbeperkt in de tijd plaatshebben en kan de voorwaarde pas voor onvervuld
worden gehouden wanneer redelijkerwijze vaststaat dat de bedoelde gebeurtenis niet
meer zal plaatshebben; de feitenrechter kan oordelen dat gelet op het verloop van tijd
redelijkerwijze vaststaat dat de bedoelde gebeurtenis niet meer zal plaatshebben1. (Artt.
1168, 1176 en 1181, eerste en tweede lid, B.W.)
2º Wanneer bij overeenkomst de verbintenissen zijn aangegaan onder opschortende
voorwaarde zonder bepaling van een tijdspanne en de voorwaarde voor onvervuld wordt
gehouden, krijgen de voorwaardelijke verbintenissen nooit uitvoering en houdt de
1 Zie de conclusie O.M.

1122

HOF VAN CASSATIE

25.5.07 - Nr. 275

overeenkomst waarvan zij het voorwerp uitmaken, op te bestaan 2. (Artt. 1168, 1176 en
1181, eerste en tweede lid, B.W.)
(L. T. A. e.a.)

Conclusie van advocaat-generaal Dirk THIJS:
I. DE FEITEN.
1. Bij onderhandse akte van 26 april 1994 koopt een echtpaar (de eiser tot cassatie en
zijn echtgenote) een perceel grond van ander echtpaar (de verweerders in cassatie) onder
de opschortende voorwaarden van het bekomen van een bouwvergunning, het verkrijgen
van de toelating om een steenkapperij-bedrijf op te richten en het bekomen van een lening. Deze verkoopovereenkomst bepaalt geen termijn waarbinnen deze voorwaarden
moeten worden vervuld.
De partijen zitten gedurende meer dan vijf jaar stil.
Nadat de verkopers uiteindelijk hun voornemen kenbaar maken om het perceel aan een
derde te verkopen, verklaren de kopers, bij aangetekende brief van 21 september 1999,
afstand te doen van voormelde voorwaarden en een notaris te hebben gelast met de
voorbereiding van de authentieke akte. De verkopers weigeren gevolg te geven aan het
verzoek van de kopers om de authentieke akte te laten verlijden, waarop onderhavig
geding wordt ingespannen.
II. DE BESTREDEN BESLISSING.
2. De appelrechter oordeelt dat gelet op de omstandigheden van het onderhavige geval
en het verloop van tijd (meer dan vijf jaar), redelijkerwijze vaststaat dat de bedoelde gebeurtenissen (het bekomen van een bouwvergunning, het verkrijgen van de toelating om
een steenkapperij-bedrijf op te richten en het bekomen van een lening) niet meer zullen
plaatshebben3.
Op die grond beslist de appelrechter dat de opschortende voorwaarden voor onvervuld
kunnen worden gehouden en de verkoopovereenkomst waarvan zij het voorwerp
uitmaken ophoudt te bestaan, zodat de kopers geen afstand meer konden doen van de
voorwaarden.
Zodoende konden de kopers de verkopers niet meer dwingen om de authentieke akte te
laten verlijden.
III. BEOORDELING.
3. Artikel 1168 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat een verbintenis voorwaardelijk
is, wanneer men deze doet afhangen van een toekomstige en onzekere gebeurtenis, hetzij
door de verbintenis op te schorten totdat de gebeurtenis zal plaatshebben, hetzij door ze
teniet te doen, naargelang de gebeurtenis plaatsheeft of niet plaatsheeft.
De voorwaarde als modaliteit van een verbintenis is geen geldigheidsvoorwaarde: zij
heeft geen betrekking op de totstandkoming van de verbintenis. Zij bepaalt integendeel de
uitvoerbaarheid en de afdwingbaarheid van de beloofde prestatie 4. De voorwaarde impliceert dat de uitvoerbaarheid en de afdwingbaarheid van de verbintenis van een toekomstige en onzekere gebeurtenis afhankelijk wordt of is gemaakt.
2 Ibid.
3 Hoewel de appelrechter het (zoals verder, onder randnummer 8 aangegeven) wat ongelukkig
formuleert als zouden de niet aan een tijdspanne gekoppelde opschortende positieve voorwaarden
binnen een redelijke termijn te vervullen zijn, bedoelt de appelrechter blijkbaar dat te dezen, gelet
op het verloop van tijd (meer dan vijf jaar), redelijkerwijze vaststaat dat de bedoelde gebeurtenissen
niet meer zullen plaatshebben.
4 Cass. 15 sept. 1983, Arr. Cass. 1983-84, 41, J.T. 1985, 185, Pas. 1984, I, 42, conclusie E.
LIEKENDAEL, R.W. 1983-84, 2887.
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Artikel 1181, eerste en tweede lid van hetzelfde wetboek bepalen dat een verbintenis
onder een opschortende voorwaarde aangegaan, in de eerste plaats die is welke afhangt
van een toekomstige en onzekere gebeurtenis en dat de verbintenis niet kan worden
uitgevoerd dan nadat de gebeurtenis heeft plaatsgehad.
Maar ook pendente conditione is de verbintenis bestaande5, al is zij gebeurlijk niet uitvoerbaar en evenmin afdwingbaar6.
De niet-vervulling van de opschortende voorwaarde heeft tot gevolg dat de voorwaardelijke verbintenis tenietgaat.
4. Artikel 1176 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat, wanneer een verbintenis is aangegaan onder voorwaarde dat een gebeurtenis binnen een bepaalde tijd zal plaatshebben,
die voorwaarde voor onvervuld wordt gehouden, wanneer de tijd verlopen is zonder dat
de gebeurtenis heeft plaatsgehad. Indien geen tijd bepaald is, kan de voorwaarde altijd
vervuld worden en wordt zij pas geacht onvervuld te zijn, wanneer het zeker geworden is
dat de gebeurtenis niet zal plaatshebben.
5. Uit voormelde bepalingen volgt dat, wanneer bij overeenkomst een verbintenis is
aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat een gebeurtenis zal plaatshebben7 en
geen tijdspanne is bepaald waarbinnen de gebeurtenis uiterlijk moet plaatshebben8, die gebeurtenis in beginsel onbeperkt in de tijd kan plaatshebben en de voorwaarde pas voor onvervuld kan worden gehouden wanneer redelijkerwijze vaststaat dat de gebeurtenis niet
meer zal plaatshebben9.
Dit laatste beoordeelt de feitenrechter op een in beginsel onaantastbare wijze in feite 10.
Zo kan hij, naargelang de omstandigheden van het geval, oordelen dat gelet op het verloop van tijd (redelijkerwijze) vaststaat dat de bedoelde gebeurtenis niet meer zal plaatshebben11. Maar hij moet hoe dan ook uitmaken dat het (redelijkerwijze) vaststaat dat de
bedoelde gebeurtenis niet meer zal plaatshebben.
Wanneer bij overeenkomst een verbintenis is aangegaan onder opschortende positieve
voorwaarde zonder bepaling van een tijdspanne en de voorwaarde zodoende voor onvervuld kan worden gehouden, krijgt de voorwaardelijke verbintenis nooit uitvoering en
houdt de overeenkomst, waarvan zij het voorwerp uitmaakt, op te bestaan.
6. Voormelde zienswijze dat, wanneer bij overeenkomst een verbintenis is aangegaan
onder de opschortende voorwaarde dat een gebeurtenis zal plaatshebben en geen tijdspanne is bepaald waarbinnen de gebeurtenis uiterlijk moet plaatshebben, die gebeurtenis in
beginsel onbeperkt in de tijd kan plaatshebben en de voorwaarde pas voor onvervuld kan
5 Cass. 5 juni 1981, A.P.T. 1984, 145, noot X. DIEUX, Arr. Cass. 1980-81, 1157, J.T. 1982,
344, Limb. Rechtsl. 1981, 109, Pas. 1981, I, 1149, R.C.J.B. 1983, 199, noot J. HERBOTS, R.W. 198182, 250, conclusie H. LENAERTS, Rec. gén. enr. not. 1986 (verkort), 387; Cass. 5 april 1993, Arr. Cass.
1993, 356, J.L.M.B. 1993, 1370, Pas. 1993, I, 353, R.W. 1993-94, 465, Soc. Kron. 1994 (verkort), 87,
noot, T.S.R. 1993, 172; Cass. 18 feb. 1993, Arr. Cass. 1993, 202, Pas. 1993, I, 187, R.W. 1993-94,
124, T. Aann. 1994 (verkort), 96, noot; Cass. 8 dec. 2003, Pas. 2003 (samenvatting), I,
1984, T.B.B.R. 2004, 515.
6 Cass. 21 jan. 2000, Act. jur. baux 2000, 121, Arr. Cass. 2000, 166, Huur 2000, 153, J.L.M.B. 2000,
1324, noot J. SACE, Pas. 2000, I, 163, R.W. 2002-03, 1053, noot.
7 Bedoeld is dus het eerste geval van art. 1181 B.W., nl. de toekomstige onzekere gebeurtenis (en
niet de gebeurtenis die reeds heeft plaatsgehad, maar aan partijen nog onbekend is).
8 Het gaat dus om een zogeheten opschortende positieve voorwaarden zonder bepaling van een
tijdspanne (M. VAN QUICKENBORNE, “Modaliteiten van verbintenissen – Voorwaarde”, Comm. Bijz.
Ov. 2005, p. 96, nr. 143).
9 Vgl.: L. CORNELIS, Algemene theorie van de verbintenis, Antwerpen, Intersentia, 2000, p. 196-198,
nrs. 162-163; M. VAN QUICKENBORNE, l.c., p. 96-97, nr. 143.
10 L. CORNELIS, o.c., p. 196, nr. 162; Y. LOUSSOUARN, “Jurisprudence française en matière de droit civil
– Obligations et contrats spéciaux”, R.T.D.civ. 1975, p. 706-707, nr. 9.
11 Noot onder Cass. Fr. 4 maart 1975, Rec. Dalloz 1975 (samenvatting), 73-74.
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worden gehouden wanneer (redelijkerwijze) vaststaat dat de gebeurtenis niet meer zal
plaatshebben, sluit nauw aan bij de tekst van artikel 1176 B.W. en heeft herhaaldelijk (zij
het in een nog ietwat strengere versie) bevestiging gevonden in de rechtspraak van het
Hof van Cassatie in Frankrijk, alwaar dezelfde bepaling geldt.
6.1. In een geval waarbij een verkoopovereenkomst geen termijn bepaalde waarbinnen
de opschortende voorwaarde moest worden vervuld, vernietigde het Franse Hof van Cassatie bij arrest van 4 maart 1975 de beslissing dat het waarschijnlijk in de bedoeling van
de partijen lag dat de voorwaarde binnen een redelijke termijn had moeten worden vervuld (art. 1175 B.W.) en dat zij bij het verstrijken van deze redelijke termijn voor onvervuld kan worden gehouden12. Op die manier straft het Franse Hof van Cassatie een gecombineerde lezing van de artikelen 1175-1176 B.W. af en opteert het voor een vrij letterlijke lezing van artikel 1176 B.W. Waar artikel 1175 B.W. enkel de invulling kan betreffen van de wijze waarop de voorwaarde moet worden vervuld, gaat het in artikel 1176
B.W. enkel om de termijn waarbinnen de voorwaarde moet worden vervuld. Nu deze laatste bepaling duidelijk is, gaat het niet op aan de termijnkwestie te sleutelen in het licht van
de waarschijnlijke bedoeling van de partijen.
6.2. In zijn arrest van 24 juni 1998 behandelt het Franse Hof van Cassatie een meer
complex feitenrelaas13.
Een gemeente doet ten behoeve van een vennootschap X een eenzijdige belofte tot
verkoop van enkele terreinen onder enkele opschortende voorwaarden. De begunstigde
vennootschap X heeft ongeveer vier en een half jaar tijd om op de belofte in te gaan, bij
het verstrijken waarvan de gemeente een vergoeding omwille van de tijdelijke nietverhandelbaarheid toekomt.
Ongeveer twee jaar later doet vennootschap X op haar beurt ten behoeve van een
andere vennootschap Y een eenzijdige belofte tot verkoop met betrekking tot dezelfde
terreinen, zij het onder enkele opschortende voorwaarden, waaronder de voorwaarde dat
de eerste verkoop doorgang vindt. De begunstigde vennootschap Y heeft ongeveer twee
jaar tijd om op de belofte in te gaan, bij het verstrijken waarvan vennootschap X een
vergoeding omwille van de tijdelijke niet-verhandelbaarheid toekomt. Kan deze verkoop
niet doorgaan omdat een van de opschortende voorwaarden voor onvervuld wordt
gehouden (inz. wanneer de eerste verkoop geen doorgang heeft gevonden), dan houdt de
tweede verkoopbelofte op te bestaan zonder dat de partijen elkaar een vergoeding moeten
betalen. De vergoeding omwille van de tijdelijke niet-verhandelbaarheid slaat enkel op de
hypothese dat, niettegenstaande de opschortende voorwaarden voor vervuld worden
gehouden, vennootschap Y niet op de belofte ingaat.
Punt is dat de termijn die vennootschap Y geniet om op de belofte in te gaan, verstrijkt
(ongeveer een half jaar) vóór de termijn die vennootschap X geniet om op de te haren
behoeve gedane belofte in te gaan. Vennootschap X geniet zodoende een termijn die deze
van vennootschap Y overstijgt.
Nu blijkt de termijn die vennootschap Y geniet om op de te haren behoeve gedane
belofte in te gaan, is verstreken zonder dat deze vennootschap op die belofte is ingegaan.
Hierop vordert vennootschap X ten laste van vennootschap Y de bedongen vergoeding
omwille van de tijdelijke niet-verhandelbaarheid.
De feitenrechter wijst deze vordering af omdat (minstens) een van de opschortende
voorwaarden van de tweede verkoopbelofte voor onvervuld moet worden gehouden, nu
12 Cass. Fr. 4 maart 1975, J.C.P. 1976 (M.-Fr. NICOLAS), II, nr. 18510, Rec. Dalloz 1975
(samenvatting), 73, noot, Rép. du Notariat Defrénois 1975 (J.-L. AUBERT), p. 1269-1271, nr. 33,
R.T.D.civ. 1975 (Y. LOUSSOUARN), p. 706-707, nr. 9.
13 Cass. Fr. 24 juni 1998, Bull. Arr. Cass. 1998, III, nr. 139, p. 92, Rép. du Notariat Defrénois 1998
(D. MAZEAUD), p. 1411-1412, nr. 139.

Nr. 275 - 25.5.07

HOF VAN CASSATIE

1125

(bij het verstrijken van de termijn die vennootschap Y geniet om op de te haren behoeve
gedane belofte in te gaan) de eerste verkoop geen doorgang heeft gevonden (omdat op dat
ogenblik vennootschap X op de te haren behoeve gedane belofte nog steeds niet is
ingegaan) en de tweede verkoopbelofte zodoende heeft opgehouden te bestaan. En, zoals
aangegeven, moeten de partijen elkaar geen vergoeding betalen, wanneer de tweede
verkoop niet kan doorgaan omdat een van de opschortende voorwaarden voor onvervuld
wordt gehouden.
Het Franse Hof van Cassatie vernietigt deze beslissing. De feitenrechter gaat er immers
ten onrechte van uit dat, bij het verstrijken van de termijn die vennootschap Y geniet om
op de te haren behoeve gedane belofte in te gaan, de eerste verkoop geen doorgang heeft
gevonden (omdat op dat ogenblik vennootschap X op de te haren behoeve gedane belofte
nog steeds niet is ingegaan). Want op dat ogenblik is de termijn die vennootschap X
geniet om op de te haren behoeve door de gemeente gedane belofte in te gaan, niet
verstreken. Op dat ogenblik heeft vennootschap X nog ongeveer een half jaar de tijd om
op deze belofte in te gaan. De feitenrechter kan dan ook bezwaarlijk oordelen dat, bij het
verstrijken van de termijn die vennootschap Y geniet om op de te haren behoeve gedane
belofte in te gaan, de eerste verkoop geen doorgang heeft gevonden (omdat op dat
ogenblik vennootschap X op de te haren behoeve gedane belofte nog steeds niet is
ingegaan). De feitenrechter zou dit enkel kunnen wanneer hij vaststelt dat, bij het
verstrijken van de termijn die vennootschap Y geniet om op de te haren behoeve gedane
belofte in te gaan, zeker is dat de eerste verkoop geen doorgang heeft gevonden, quod
non.
6.3. In zijn arrest van 19 december 2001 blijft het Franse Hof van Cassatie dezelfde
zienswijze toegedaan, al is het feitenrelaas minder duidelijk14.
Het echtpaar X verkoopt aan het echtpaar Y een deel van een ruimer perceel grond. De
verkopers blijven eigenaar van het resterende deel en bedingen een erfdienstbaarheid van
doorgang onder de ontbindende voorwaarde dat het resterende deel grond toegang krijgt
tot de openbare weg dan wel dat de overheid een bijkomende openbare weg aanlegt. Tot
zolang zouden de verkopers en hun rechtsopvolgers zich onthouden van enige
bouwactiviteit op hun grond.
Nagenoeg veertig jaar verstrijken en nog steeds heeft het resterende deel grond van het
echtpaar X geen toegang gekregen tot de openbare weg, evenmin heeft de overheid een
bijkomende openbare weg aangelegd. De heer X, die intussen de enige eigenaar is
geworden en zijn grond wil te gelde maken met mogelijkheid van een bouwactiviteit, acht
zich gevangen door het blijvende bouwverbod met niet-verhandelbaarheid tot gevolg. Om
het tegendeel te verkrijgen, dagvaardt de heer X het echtpaar Y. De feitenrechter gaat
hierop in. De idee achter de litigieuze verkoopovereenkomst is, aldus de feitenrechter, hoe
dan ook dat de toegang tot de openbare weg, gebeurlijk de aanleg van de bijkomende
openbare weg, zich binnen een redelijke termijn zou realiseren. Nu dit niet het geval
blijkt, kunnen voormelde voorwaarden voor onvervuld worden gehouden, wat een
ongeldig blijvend bouwverbod met niet-verhandelbaarheid tot gevolg heeft.
Het Franse Hof van Cassatie vernietigt die beslissing. Het gaat niet op om een
ontbindende positieve voorwaarde zonder bepaling van een tijdspanne aan een redelijke
termijn te koppelen en vervolgens bij het enkele verstrijken van die redelijke termijn de
voorwaarden voor onvervuld te houden. Wanneer bij overeenkomst een verbintenis is
aangegaan onder de voorwaarde dat een gebeurtenis zal plaatshebben en geen tijdspanne
is bepaald waarbinnen de gebeurtenis uiterlijk moet plaatshebben, kan die gebeurtenis in
beginsel onbeperkt in de tijd plaatshebben en kan de voorwaarde pas voor onvervuld

14 Cass. Fr. 19 december 2001, Rec. Dalloz 2002, Jur., 1586, noot H. KENFACK.
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worden gehouden wanneer zeker is dat de gebeurtenis niet meer zal plaatshebben15.
7. Deze zienswijze en vaste rechtspraak van het Franse Hof van Cassatie 16 wordt sterk
bekritiseerd door de zogeheten ‘antirigoristen’17. Zij zijn van oordeel dat een al te strenge
lezing van artikel 1176 B.W. de rechtszekerheid schade toebrengt. Oordelen dat, bij
gebrek aan bepaling van een tijdspanne waarbinnen de bedoelde gebeurtenis uiterlijk
moet plaatshebben, die gebeurtenis in beginsel onbeperkt in de tijd kan plaatshebben en
de voorwaarde pas voor onvervuld kan worden gehouden wanneer vaststaat dat de
bedoelde gebeurtenis niet meer zal plaatshebben, doet de betrokken partijen nodeloos
lang, en desnoods eeuwigdurend, in de onzekerheid verkeren 18. Bovendien is het vaak
moeilijk en kunstmatig voor de feitenrechter om met zekerheid te oordelen dat de
bedoelde gebeurtenis niet meer zal plaatshebben19. De anti-rigoristen pleiten dan ook, zo
niet voor een soepele lezing van artikel 1176 B.W., minstens voor een gecombineerde
lezing van de artikelen 1175-1176 B.W. Hebben de partijen geen tijdspanne bepaald
waarbinnen de bedoelde gebeurtenis uiterlijk moet plaatshebben, dan moet de rechter
nagaan wat de partijen aldus ‘waarschijnlijk gewild en verstaan hebben’20 (art. 1175
B.W.).
De repliek van de zogeheten ‘rigoristen’ is dan dat men bezwaarlijk aan een zo
duidelijke wettekst als deze van artikel 1176 B.W. kan sleutelen om een misschien nietgewilde en niet-verstane maar misschien en evengoed een wel-gewilde en wel-verstane
onzekere situatie te verhelpen21. Hoe dan ook staat een gebrek aan tijdspanne geenszins
gelijk met de eeuwigheid22. De aanhangers wijzen een gecombineerde lezing van de
artikelen 1175-1176 B.W. af en opteren, met het Franse Hof van Cassatie, voor een vrij
letterlijke lezing van artikel 1176 B.W. Waar artikel 1175 B.W. enkel de invulling kan
betreffen van de wijze waarop de voorwaarde moet worden vervuld, gaat het in artikel
1176 B.W. enkel om de termijn waarbinnen de voorwaarde moet worden vervuld 23. En
voor het overige, moeten de partijen maar duidelijkere afspraken maken. In de marge
wijzen zij nog op artikel 1178 B.W. dat de rechter toelaat de voorwaarde voor vervuld te
houden, wanneer de schuldenaar die zich onder die voorwaarde verbonden heeft, zelf de
15 Zie ook: Cass. Fr. 4 mei 2000, Bull. Arr. Cass. 2000, I, nr. 99, p. 66, R.D. Imm. 2000, 585, noot J.Cl. GROSLIÈRE, R.T.D.civ. 2000 (J. MESTRE en B. FAGES), p. 572-574, nr. 8.
16 Zie, benevens voormelde arresten, ook: Cass. Fr. 4 juni 1991, Bull. Arr. Cass. 1991, I, nr. 180, p.
118, Rec. Dalloz 1992 (samenvatting), 267, noot E. FORTIS, Rec. Dalloz 1992 (M.-O. GAIN), Jur., 170172, Rép. du Notariat Defrénois 1992 (J.-L. AUBERT), p. 322-324, nr. 16, R.T.D.civ. 1991 (J. MESTRE),
p. 737-738, nr. 6; Cass. Fr. 4 mei 2000, Bull. Arr. Cass. 2000, I, nr. 99, p. 66, R.D. Imm. 2000, 585,
noot J.-Cl. GROSLIÈRE, R.T.D.civ. 2000 (J. MESTRE en B. FAGES), p. 572-574, nr. 8.
17 J.-L. AUBERT, “Chronique de jurisprudence civile générale – Obligations ”, Rép. du Notariat
Defrénois 1975, p. 1269-1271, nr. 33; M.-Fr. N ICOLAS, noot onder Cass. Fr. 4 maart 1975, J.C.P.
1976, II, nr. 18510.
18 A. BÉNABENT, Droit civil – Les obligations, Parijs, Montchrestien, 2005, p. 245, nr. 323.
19 Vgl. Cass. Fr. 9 okt. 1974, J.C.P. 1975, II, nr. 18149, noot H. THUILLIER.
20 Cass. Fr. 3 feb. 1982, Bull. Arr. Cass. 1982, III, nr. 37, p. 24, R.T.D.civ. 1983 (Fr. CHABAS), p. 131134, nr. 1; J.-L. AUBERT, “Chronique de jurisprudence civile générale – Obligations et protection des
consommateurs”, Rép. du Notariat Defrénois 1992, p. 323-324, nr. 16; D. MAZEAUD, “Chronique de
jurisprudence civile générale – Obligations et protection des consommateurs”, Rép. du Notariat
Defrénois 1998, p. 1412, nr. 139.
21 H. KENFACK, “Défaillance de la condition: la Cour de Cassation maintient le cap dans l’application
stricte de l’article 1176 du C.c.”, noot onder Cass. Fr. 19 dec. 2001, Rec. Dalloz 2002, 1586-1587.
22 Cass. Fr. 4 juni 1991, Bull. Arr. Cass. 1991, I, nr. 180, p. 118, Rec. Dalloz 1992 (samenvatting),
267, noot E. FORTIS, Rec. Dalloz 1992 (M.-O. GAIN), Jur., 170-172, Rép. du Notariat Defrénois 1992
(J.-L. AUBERT), p. 322-324, nr. 16, R.T.D.civ. 1991 (J. MESTRE), p. 737-738, nr. 6; E. FORTIS, noot
onder Cass. Fr. 4 juni 1991, Rec. Dalloz 1992, 268.
23 F. CHABAS, “Jurisprudence française en matière de droit civil – Obligations et contrats spéciaux”,
R.T.D.civ. 1983, p. 131-132, nr. 1.
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vervulling ervan verhinderd heeft24.
8. In de lijn van de strenge rechtspraak van het Franse Hof van Cassatie, lijkt de thans
bestreden beslissing, althans prima facie, niet naar recht verantwoord. Uitgaande van een
letterlijke lezing van het arrest, stelt de appelrechter immers vrij ongelukkig dat de niet
aan een tijdspanne gekoppelde opschortende positieve voorwaarden binnen een redelijke
termijn te vervullen zijn. Al was het in het licht van de waarschijnlijk achterliggende
bedoeling van de partijen, kon de appelrechter bezwaarlijk oordelen dat, nu bij de
verkoopovereenkomst de verbintenissen zijn aangegaan onder de opschortende
voorwaarden dat bepaalde gebeurtenissen zullen plaatshebben en hierbij geen tijdspanne
is bepaald waarbinnen de gebeurtenissen uiterlijk moeten plaatshebben, die
gebeurtenissen binnen een redelijke termijn moeten plaatshebben en dat bij het verstrijken
van deze redelijke termijn de voorwaarden voor onvervuld kunnen worden gehouden. De
verdere beslissing dat, aangezien de bedoelde gebeurtenissen niet binnen de redelijke
termijn van meer dan vijf jaar hebben plaats gehad, de voorwaarden voor onvervuld
worden gehouden, zodat de verkoopovereenkomst waarvan de voorwaardelijke
verbintenissen het voorwerp uitmaken ophoudt te bestaan en de eiser geen afstand meer
kan doen van de voorwaarden, zou dan artikel 1176 B.W. miskennen, steeds vanuit de
optiek van een letterlijke lezing van bepaalde overwegingen uit het arrest.
Niettemin blijkt uit de bestreden beslissing, in haar geheel gelezen25, dat de appelrechter
impliciet doch zeker oordeelt dat te dezen, gelet op het verloop van tijd (meer dan vijf
jaar), redelijkerwijze vaststaat dat de bedoelde gebeurtenissen niet meer zullen
plaatshebben. Anders dan op het eerste gezicht lijkt, laat de appelrechter niet na uit te
maken dat het (gelet op het verloop van tijd, redelijkerwijze) vaststaat dat de
gebeurtenissen niet meer zullen plaatshebben, zodat hij de opschortende voorwaarden
voor onvervuld kan houden.
Zodoende verantwoordt de appelrechter m.i. zijn beslissing naar recht.
9. Het eerste onderdeel van het enig middel tot cassatie kan dan ook niet worden
aangenomen.
10. Uit het antwoord op het eerste onderdeel blijkt dat:
- de appelrechter oordeelt dat, gelet op het verloop van de redelijke termijn van vijf
jaar, de opschortende voorwaarden voor onvervuld kunnen worden gehouden;
- de appelrechter op die grond beslist dat de verkoopovereenkomst waarvan de
voorwaardelijke verbintenissen het voorwerp uitmaken ophoudt te bestaan en de eiser
geen afstand meer kan doen van de voorwaarden.
Het tweede onderdeel, dat er van uitgaat dat de appelrechter beslist dat de eiser geen
afstand meer kan doen van de voorwaarden omdat hij gedurende vijf jaar heeft stil
gezeten, mist feitelijke grondslag nu het berust op een verkeerde lezing van het bestreden
arrest.
Ook het derde onderdeel mist feitelijke grondslag waar het er van uitgaat dat de appelrechter beslist dat de voorwaardelijke verbintenissen gelet op het verloop van tijd zijn teniet gegaan26.
Besluit: VERWERPING.

24 Cass. Fr. 9 januari 1963, Bull. Arr. Cass. 1963, I, nr. 24, p. 21; M.-O. GAIN, noot onder Cass. Fr. 4
juni 1991, Rec. Dalloz 1992, Jur., 171-172.
25 De appelrechter oordeelt immers verder dat door tijdsverloop moet worden aangenomen dat de
opschortende voorwaarden redelijkerwijze niet meer in vervulling zullen gaan.
26 De appelrechter beslist immers niet dat eens uitvoerbare verbintenissen achteraf zijn teniet
gegaan, maar wel dat de voorwaardelijke verbintenissen nooit uitvoering zullen krijgen.
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ARREST

(A.R. C.05.0588.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 14 maart 2005 gewezen door
het Hof van Beroep te Antwerpen.
Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II. FEITEN
Uit de vaststellingen in het bestreden arrest, blijken navolgende feiten:
- bij onderhandse akte van 26 april 1994 kopen de eiser en zijn echtgenote een
perceel grond van de verweerders onder de opschortende voorwaarden van het
verkrijgen van een bouwvergunning, van de toelating om een steenkapperij-bedrijf op te richten en van een lening;
- de verkoopovereenkomst bepaalt geen termijn waarbinnen deze voorwaarden
moeten worden vervuld;
- de partijen zitten gedurende meer dan vijf jaar stil;
- nadat de verweerders uiteindelijk hun voornemen kenbaar maken om het perceel aan een derde te verkopen, verklaart de eiser, bij aangetekende brief van 21
september 1999, afstand te doen van voormelde voorwaarden en een notaris te
hebben gelast met de voorbereiding van de authentieke akte;
- de verweerders weigeren gevolg te geven aan het verzoek van de eiser om de
authentieke akte te laten verlijden.
III. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1108, 1131, 1134, 1168, 1176, 1179, 1181, 1234, 1304, 2262 (zoals van
kracht vóór de wetswijziging van 10 juni 1998) en 2262bis (zoals ingevoegd bij wet van
10 juni 1998) van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 821 van het Gerechtelijk Wetboek;
- het algemeen rechtsbeginsel luidens hetwelk afstand van recht alleen kan worden afgeleid uit feiten die voor geen andere uitleg vatbaar zijn;
- het algemeen rechtsbeginsel luidens hetwelk er geen nietigheid bestaat zonder
(wet)tekst.
Aangevochten beslissingen
Het Hof van Beroep te Antwerpen verklaart in het thans bestreden arrest van 14 maart
2005 eisers hoger beroep slechts deels gegrond, hervormt het vonnis van de eerste rechter
voor zover de oorspronkelijke tegenvordering van de verweerders deels gegrond werd
verklaard en verklaart deze ongegrond, stelt vast dat de tussen partijen aangegane verkoopovereenkomst van 26 april 1994 van een perceel gelegen te Brecht aan de Dijkstraat,
ten kadaster bekend onder wijk D nr. 762/B, teniet is gegaan en veroordeelt de eiser tot de
kosten van het hoger beroep, en dit op volgende gronden:
"(De eiser), die voorhoudt een subjectief recht te hebben, heeft hoedanigheid en belang
om de vordering in te stellen, ook al wordt dit recht betwist. Het onderzoek naar het be-

Nr. 275 - 25.5.07

HOF VAN CASSATIE

1129

staan of de draagwijdte van dit subjectief recht dat door (de eiser) wordt ingeroepen betreft niet de ontvankelijkheid maar de gegrondheid van de vordering. De omstandigheid
dat de vordering niet werd ingesteld door de echtgenote van (de eiser), maakt de vordering niet onontvankelijk. Het incidenteel beroep is ongegrond.
Tussen partijen werd een geldige verkoopovereenkomst gesloten. De omstandigheid dat
de aankoop eventueel ook door de echtgenote van (de eiser) had moeten geschieden (art.
1418 B.W.), vormt een relatieve nietigheid, die enkel door de beschermde partij - de echtgenote - kan worden ingeroepen. In hoger beroep brengen (de verweerders) een exemplaar van de onderhandse akte van verkoop in hun bezit voor, waaruit blijkt dat de echtgenote van (de eiser) de onderhandse akte van aankoop heeft ondertekend.
Te dezen werd de uitvoering van de verbintenissen uit de koopovereenkomst gekoppeld
aan een aantal opschortende voorwaarden. De koopovereenkomst zelf is onvoorwaardelijk
en bindt de partijen.
In de onderhandse akte is er geen bepaling opgenomen van de termijn binnen dewelke
de opschortende voorwaarden vervuld moeten zijn. Algemeen wordt (aan)genomen dat
deze voorwaarden binnen een redelijke termijn moeten vervuld zijn. (De eiser) toont niet
aan dat de opschortende voorwaarden in de periode van meer dan vijf jaar zich hebben
vervuld. Integendeel doet (de eiser) afstand van de opschortende voorwaarden.
De opschortende voorwaarden zijn in het voordeel van de koper, zijnde (de eiser). Hij
kan daarvan in principe afstand doen. Dit kan hij echter niet meer wanneer door tijdsverloop dient te worden aangenomen dat de opschortende voorwaarden redelijkerwijze niet
meer in vervulling zullen gaan. (De eiser) heeft pas gereageerd op het ogenblik dat (de
verweerders) het perceel in kwestie opnieuw te koop aanboden.
(De eiser) heeft nooit te gepasten tijde aangedrongen op de levering van het onroerend
goed door aan te dringen op het verlijden van de notariële akte. Door zijn houding - meer
dan vijf jaar stilzitten - is hij thans niet meer gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst te vorderen. De door (de verweerders) ingeroepen grond van benadeling van meer
dan (...) zeven twaalfden vergt geen nader onderzoek meer. De hoofdvordering van (de eiser) blijft afgewezen.
(De verweerders) van hun kant hebben (de eiser) nooit in gebreke gesteld om hangende
de opschortende voorwaarden hun contractuele verplichtingen na te komen. (De verweerders) kunnen dan ook niet de ontbinding van de verkoop, die overigens teniet is gegaan,
overeenkomstig art. 1184 B.W. vragen.
(De eiser) roept irrelevant art. 1178 B.W. in om te stellen dat er gedwongen uitvoering
van de verbintenis is. Dit artikel geldt enkel in het voordeel van de schuldeiser, die wegens de fout van de koper de gedwongen uitvoering in natura van de verbintenis kan vragen. Het hof kan enkel vaststellen dat door het niet in vervulling gaan van de opschortende voorwaarden binnen een redelijke termijn de verkoopovereenkomst zelf is teniet gegaan".
Grieven
Het hof van beroep stelde vast (arrest p. 3, "in feite" en p. 6, bovenaan) dat (1) bij onderhandse akte van 26 april 1994 de eiser en zijn echtgenote een perceel grond kochten
van de verweerders, voor een welbepaalde prijs, waarop een voorschot werd betaald, (2)
de verkoop werd gedaan onder de opschortende voorwaarden van het bekomen van een
bouwvergunning, het verkrijgen van de toelating om een bedrijf klasse 2 op te richten en
het bekomen van een lening, (3) in de onderhandse akte geen bepaling opgenomen is van
de termijn binnen dewelke de opschortende voorwaarden vervuld moeten zijn, en (4) de
verweerders bij aangetekende brief van 21 september 1999 werden ingelicht van het feit
dat de eiser afstand deed van de in de overeenkomst voorziene opschortende voorwaarden
en de eiser meedeelde een notaris gelast te hebben met de voorbereiding van de aankoop-
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akte.
Het hof van beroep oordeelt (arrest p. 5, "beoordeling", tweede en derde alinea en p. 6,
tweede alinea) dat (1) tussen partijen een geldige verkoopovereenkomst werd gesloten, (2)
de uitvoering van de verbintenissen uit de koopovereenkomst gekoppeld werd aan een
aantal opschortende voorwaarden, (3) de koopovereenkomst zelf onvoorwaardelijk is en
de partijen bindt en (4) de koper, in wiens voordeel de opschortende voorwaarden in de
koopovereenkomst zijn opgenomen, in principe afstand kan doen van deze opschortende
voorwaarden.
Eerste onderdeel
Luidens artikel 1168 van het Burgerlijk Wetboek is een verbintenis voorwaardelijk
wanneer men deze doet afhangen van een toekomstige en onzekere gebeurtenis, hetzij
door de verbintenis op te schorten totdat de gebeurtenis zal plaatshebben, hetzij (...).
Artikel 1181 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat een verbintenis onder opschortende voorwaarde aangegaan, die is welke afhangt ofwel van een toekomstige en onzekere
gebeurtenis, ofwel van een gebeurtenis die reeds heeft plaatsgehad maar aan partijen nog
onbekend is. In het eerste geval kan de verbintenis niet uitgevoerd worden dan nadat de
gebeurtenis heeft plaatsgehad.
Naar luid van artikel 1176 van hetzelfde wetboek, wanneer een verbintenis is aangegaan onder voorwaarde dat een gebeurtenis binnen een bepaalde tijd zal plaatshebben,
wordt die voorwaarde voor onvervuld gehouden, wanneer de tijd verlopen is zonder dat
de gebeurtenis heeft plaatsgehad. Indien geen tijd bepaald is, kan de voorwaarde altijd
vervuld worden en wordt zij eerst geacht onvervuld te zijn wanneer het zeker geworden is
dat de gebeurtenis niet zal plaatshebben.
Luidens artikel 1179 van hetzelfde wetboek werkt de vermelde voorwaarde terug tot op
de dag waarop de verbintenis is aangegaan.
Aldus wordt geenszins opgelegd dat de opschortende voorwaarde waaronder een verbintenis werd aangegaan, vervuld moet worden binnen een "redelijke termijn".
Het louter verstrijken van een, zelfs "redelijke" termijn kan, wat betreft verbintenissen
die onder opschortende voorwaarde doch zonder tijdsbepaling, werden aangegaan, niet tot
gevolg hebben dat het zeker is geworden dat de gebeurtenis, die het voorwerp uitmaakt
van de voorwaarde, niet meer zal plaatshebben. Zelfs de vaststelling dat men mag aannemen dat ingevolge tijdsverloop de opschortende voorwaarde "redelijkerwijze" niet meer
in vervulling zal gaan, houdt niet in dat het zeker is geworden dat de gebeurtenis, die het
voorwerp uitmaakt van de voorwaarde, niet meer zal plaatshebben.
Het louter stilzitten van de persoon in wiens voordeel de opschortende voorwaarde bij
een overeenkomst werd opgenomen, gedurende een bepaalde, zelfs "redelijke termijn",
kan derhalve niet met zich meebrengen dat de opschortende voorwaarde, waaraan de uitvoering van de verbintenissen van de overeenkomst werd onderworpen, als niet vervuld
moet worden geacht, dat de betreffende persoon geen afstand meer zou kunnen doen van
de opschortende voorwaarde en dat hij niet meer gerechtigd zou zijn de uitvoering van de
overeenkomst te vorderen.
Luidens artikel 1134, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek strekken wettig aangegane
overeenkomsten hen die ze hebben aangegaan, tot wet.
Door te oordelen (1) dat de opschortende voorwaarde waaronder een verbintenis werd
aangegaan, zich moet voordoen binnen een redelijke termijn, (2) dat men geen afstand
kan doen van de opschortende voorwaarde wanneer door tijdsverloop dient te worden
aangenomen dat de opschortende voorwaarde redelijkerwijze niet meer in vervulling zal
gaan en (3) dat door zijn stilzitten de eiser niet meer gerechtigd is om de uitvoering van de
overeenkomst te vorderen, miskent het hof van beroep dienvolgens alle in dit onderdeel
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vermelde wetsbepalingen (schending van de artikelen 1134, 1168, 1176, 1179 en 1181
van het Burgerlijk Wetboek).
(...)

IV. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste onderdeel
1. Artikel 1168 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat een verbintenis voorwaardelijk is, wanneer men deze doet afhangen van een toekomstige en onzekere
gebeurtenis, hetzij door de verbintenis op te schorten totdat de gebeurtenis zal
plaatshebben, hetzij door ze teniet te doen, naargelang de gebeurtenis plaatsheeft
of niet plaatsheeft.
Artikel 1181, eerste en tweede lid, van hetzelfde wetboek bepaalt dat een verbintenis onder een opschortende voorwaarde aangegaan, die is welke afhangt ofwel van een toekomstige en onzekere gebeurtenis, ofwel van een gebeurtenis die
reeds heeft plaatsgehad, maar aan partijen nog onbekend is en dat, in het eerste
geval, de verbintenis niet kan worden uitgevoerd dan nadat de gebeurtenis heeft
plaatsgehad.
Artikel 1176 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat, wanneer een verbintenis
is aangegaan onder voorwaarde dat een gebeurtenis binnen een bepaalde tijd zal
plaatshebben, die voorwaarde voor onvervuld wordt gehouden wanneer de tijd
verlopen is zonder dat de gebeurtenis heeft plaatsgehad. Indien geen tijd bepaald
is, kan de voorwaarde altijd vervuld worden. Zij wordt eerst geacht onvervuld te
zijn wanneer het zeker geworden is dat de gebeurtenis niet zal plaatshebben.
2. Uit voormelde bepalingen volgt dat, wanneer bij overeenkomst een verbintenis is aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat een gebeurtenis zal
plaatshebben en geen tijdspanne is bepaald waarbinnen de bedoelde gebeurtenis
uiterlijk moet plaatshebben, die gebeurtenis in beginsel onbeperkt in de tijd kan
plaatshebben en de voorwaarde pas voor onvervuld kan worden gehouden wanneer redelijkerwijze vaststaat dat de bedoelde gebeurtenis niet meer zal plaatshebben.
De feitenrechter kan oordelen dat gelet op het verloop van tijd redelijkerwijze
vaststaat dat de bedoelde gebeurtenis niet meer zal plaatshebben.
3. Wanneer bij overeenkomst de verbintenissen zijn aangegaan onder opschortende voorwaarde zonder bepaling van een tijdspanne en de voorwaarde voor onvervuld wordt gehouden, krijgen de voorwaardelijke verbintenissen nooit uitvoering en houdt de overeenkomst waarvan zij het voorwerp uitmaken, op te bestaan.
4. De appelrechter oordeelt dat op grond van de omstandigheden van het onderhavige geval en gelet op het verloop van tijd, redelijkerwijze vaststaat dat de
bedoelde gebeurtenissen niet meer zullen plaatshebben.
Op die gronden beslist de appelrechter dat de opschortende voorwaarden voor
onvervuld kunnen worden gehouden en dat de verkoopovereenkomst waarvan zij
het voorwerp uitmaken, ophoudt te bestaan zodat de eiser geen afstand meer kan
doen van de voorwaarden.

1132

HOF VAN CASSATIE

25.5.07 - Nr. 275

5. Zodoende verantwoordt de appelrechter zijn beslissing naar recht.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
(...)
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
25 mei 2007 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever:
de h. Dirix – Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal – Advocaat: mr.
Geinger.

Nr. 276
1° KAMER - 25 mei 2007

1º DOUANE EN ACCIJNZEN - ACCIJNZEN - GEFABRICEERDE TABAK - FISCALE KENTEKENS VERNIETIGING - TERUGGAAF VAN ACCIJNS - NATIONALE REGELING - AARD - NOODWENDIGHEDEN
2º DOUANE EN ACCIJNZEN - ACCIJNZEN - GEFABRICEERDE TABAK - FISCALE KENTEKENS TERUGNAME OF OMRUILING DOOR DE ADMINISTRATIE - VERBOD - UITZONDERING - KENTEKENS DIE
ONBRUIKBAAR ZIJN GEWORDEN - BEGRIP
1º De nationale regeling van teruggaaf van accijns in het bijzondere geval waarin de
vernietiging van de fiscale kentekens geconstateerd wordt door de belastingautoriteiten
van de lidstaat die ze heeft afgegeven, moet van die aard zijn dat zij misbruik en fraude
niet in de hand mag werken en de teruggaaf niet mag uitsluiten in gevallen waar
dergelijke uitsluiting onevenredig zou zijn met het gestelde doel; een verplichte
constatatie door de belastingautoriteiten, vooraleer de goederen tot het verbruik worden
uitgeslagen, is van aard alle misbruiken te vermijden en is evenredig met het gestelde
doel1. (Art. 22, tweede lid, d, Richtlijn 92/12/EEG van de Raad van 25 feb. 1992; Art. 22,
§§1 en 2, K.B. 29 dec. 1992 betreffende de algemene regeling voor accijnsproducten, het
voorhanden hebben en het verkeer daarvan en de controles daarop)
2º Onder kentekens die door de administratie worden teruggenomen of omgeruild omdat ze
onbruikbaar zijn geworden in de zin van artikel 46 van het M.B. van 1 augustus 1994
betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak, dienen de kentekens te worden
verstaan die onbruikbaar werden vooraleer ze aangebracht werden op tabakswaren die
voor het verbruik werden uitgeslagen; daaruit volgt dat de aangebrachte fiscale tekens op
de tabakswaren, die, nadat zij tot verbruik waren uitgeslagen, zijn verbrand, niet kunnen
worden omgeruild2. (Art. 46, M.B. 1 aug. 1994)
(BRITISH AMERICAN TOBACCO BELGIUM nv e.a. T. BELGISCHE STAAT, minister van Financiën)

Conclusie van advocaat-generaal Dirk THIJS:
1. De feiten.
Op 29 december 1994 werden een aantal tabaksproducten, toebehorend aan eerste
eiseres en voorzien van fiscale bandjes, getroffen door een magazijnbrand.
1 Zie de conclusie van het O.M.
2 Ibid.
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Eerste eiseres deed aangifte van dit schadegeval bij haar verzekeraars en richtte
vervolgens een verzoek tot teruggaaf van de waarde van de fiscale bandjes aan het
hoofdbestuur der douane en accijnzen. Het hoofdbestuur weigerde op dit verzoek in te
gaan, waarna eerste eiseres een procedure aanhangig maakte bij de Rechtbank van Eerste
Aanleg te Brussel.
Zowel in eerste aanleg als in graad van beroep werd beslist tot de ongegrondheid van
de door eerste eiseres ingestelde eis tot teruggaaf.
2. In het eerste middel voeren eiseressen aan dat de beslissing van de appelrechters
berust op een onjuiste uitlegging van artikel 22, tweede lid, littera d) van de
Accijnsrichtlijn van 25 februari 1992 en van het gelijkluidende artikel 22, paragraaf 2, d)
van het K.B. van 29 december 1992 waarbij die richtlijn in de Belgische wetgeving werd
omgezet.
Eiseressen houden inzonderheid voor dat bedoelde bepalingen geenszins als
voorwaarde stellen dat de accijnsgoederen die in een lidstaat tot verbruik zijn uitgeslagen
bestemd moeten zijn om in een andere Lidstaat te worden verbruikt. Zo dit het geval ware
geweest, dan had artikel 22, littera d) van de accijnsrichtlijn eenvoudig kunnen verwijzen
naar het eerste lid van artikel 22, waarin uitslag tot verbruik en verbruik in onderscheiden
lidstaten geviseerd worden.
Littera d) van artikel 22 van de Accijnsrichtlijn bakent volgens eiseressen zelf het
toepassingsgebied van deze paragraaf af – nl. accijnspoducten die tot verbruik zijn
uitgeslagen en waarop een fiscaal teken is aangebracht – en bepaalt vervolgens dat de
lidstaat die dit fiscaal teken heeft afgegeven, de accijns kan teruggeven, voor zover de
belastingautoriteiten van deze lidstaat de vernietiging van de fiscale tekens heeft
vastgesteld.
3. Ingevolge de Europese reglementering is het regime van de accijnzen grondig
gewijzigd met ingang van 1 januari 1993. De totstandbrenging en de werking van de
interne markt en het daarin verbonden vrij verkeer impliceerden immers ook het vrije
verkeer van accijnsgoederen. In deze context is op 1 januari 1993 de zgn. “horizontale
richtlijn”, de Richtlijn 92/12/EEG van de Raad van 25 december 1992 betreffende de
algemene regeling voor accijnsproducten, het voorhanden hebben en het verkeer daarvan
en de controles daarop (PB L 76, 23 maart 1992) in werking getreden. Deze richtlijn
voorziet ten aanzien van de Europese accijnsgoederen (minerale olie, tabaksfabrikaten,
alcohol en alcoholhoudende dranken) in een geheel van basisregels die een Europees
eenvormig accijnsstelsel dienen te garanderen.
In de preambule van de richtlijn wordt ter zake gepreciseerd “dat, om de
totstandbrenging en de werking van de interne markt te waarborden, de verschuldigheid
van accijnzen in alle Lid-Staten gelijk moet worden geregeld”.
Als basisbeginsel wordt er vooropgesteld “dat elke levering, elk voorhanden hebben
met het oog op de levering of elk gebruik voor een zelfstandig bedrijf dan wel voor een
publiekrechtelijk orgaan, welke plaatsvindt in een andere Lid-Staat dan die van de uitslag
tot verbruik, aanleiding geeft tot verschuldigdheid van de accijns in die andere LidStaat”, en verder “dat de voldoening van de accijns in de Lid-Staat waar de uitslag tot
verbruik heeft plaatsgevonden, aanleiding moet kunnen geven tot teruggaaf van accijns
indien de goederen niet voor verbruik in die Lid-Staat bestemd zijn”.
Advocaat-generaal Ruiz-Jarabo Colomer vestigde in zijn conclusie bij het arrest van het
Hof van justitie van 2 april 1998 (C-296/95) de aandacht op het gegeven dat het vrije
verkeer van goederen zou worden belemmerd indien de accijnsproducten dubbel zouden
worden belast in de Lid-Staten, en dat, juist om die dubbele heffing te vermijden, de
richtlijn in detail regelt onder welke voorwaarden de accijnzen verschuldigd zijn en
voorziet zij in bepaalde gevallen in teruggaaf.
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Het is in deze context dat artikel 22, eerste lid, van de Accijnsrichtlijn bepaalt dat “voor
de tot verbruik uitgeslagen accijnsproducten in daarvoor in aanmerking komende
gevallen en op verzoek van een bedrijf in het kader van de bedrijfsuitoefening de accijns
(kan) worden teruggegeven door de belastingautoriteiten van de Lid-Staat waarin de
uitslag tot verbruik heeft plaatsgevonden, wanneer die producten niet bestemd zijn om in
die Lid-Staat te worden verbruikt.”
Het tweede lid van artikel 22 bepaalt het volgende:
“Voor de toepassing van lid 1 gelden onderstaande bepalingen:
(…)
d) voor de accijnspoducten die in een Lid-Staat tot verbruik zijn uitgeslagen en uit dien
hoofde voorzien zijn van een fiscaal merkteken of een herkenningsteken van die Lid-Staat,
kan de accijns die moet worden betaald bij de belastingautoriteiten van Lid-Staat welke
deze fiscale merktekens of herkenningstekens heeft afgegeven, worden teruggegeven, voor
zover de vernietiging van deze tekens geconstateerd wordt door de belastingautoriteiten
van de Lid-Staat die ze heeft afgegeven.”
Artikel 22, eerste lid, formuleert aldus de algemene regel dat de accijns kan worden
teruggeven wanneer de tot verbruik uitgeslagen accijnsproducten niet bestemd zijn om te
worden verbruikt in de Lid-Staat, waarin de uitslag tot verbruik heeft plaatsgevonden.
Artikel 22, tweede lid, somt de voorwaarden op waaraan moet worden voldaan om
beroep te kunnen doen op de teruggaaf waarin het eerste lid voorziet.
Zulks blijkt duidelijk uit de aanhef van het tweede lid waarin uitdrukkelijk wordt
gestipuleerd dat “Voor de toepassing van lid 1 gelden onderstaande bepalingen: “
De toepassingsvoorwaarden waarin het tweede lid voorziet, kunnen zodoende niet los
gekoppeld worden van het communautair verkeer van accijnspoducten dat in het eerste lid
nader wordt geregeld.
Eiseressen gaan er terecht van uit dat het eerste lid van artikel 22 van de accijnsrichtlijn
slechts situaties viseert die raakpunten hebben in meer dan één Lidstaat van de Europese
Gemeenschap.
Doch eiseressen kunnen niet meer gevolgd worden waar zij voorhouden dat uit niets de
bedoeling blijkt de toepassing van artikel 22, littera d) te beperken tot situaties van
communautair verkeer van accijnspoducten.
In tegenstelling tot hetgeen eiseres poneert, wordt er in artikel 22, tweede lid, wel
degelijk verwezen naar het eerste lid van dat artikel waarin de teruggaaf wordt geregeld in
geval van uitslag tot verbruik en verbruik in onderscheiden Lidstaten.
Het standpunt van eiseressen faalt dan ook naar recht.
In samenlezing met het eerste lid, kan de regel die onder het tweede lid, d) van artikel
22 voorkomt, als volgt worden geïnterpreteerd:
accijns op tabaksproducten die in België tot verbruik zijn uitgeslagen, uit dien hoofde
van een Belgisch fiscaal teken zijn voorzien en die niet bestemd zijn om in België
verbruikt te worden, kan worden teruggeven voor zover de Belgische belastingautoriteiten
de vernietiging van die tekens hebben geconstateerd.
In casu stelden de appelrechters vast dat de uitslag tot verbruik van de tabaksproducten,
dit is de fabricage, plaatsgreep in België, dat de Belgische accijns is betaald en dat de
producten, voorzien van een Belgisch fiscaal kenteken, wel bestemd waren om in België
te worden verbruikt.
De appelrechters konden op die grond dan ook wettig tot de bevinding komen dat
eiseres geen aanspraak kon maken op de bij artikel 22 van de Accijnsrichtlijn voorziene
teruggaaf.
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Ten overvloede weze opgemerkt dat de bepaling van het tweede lid, lit. d) bovendien
geenszins betrekking heeft op de vernieling van tabaksproducten door o.m. een brand. De
bepaling legt enkel uit hoe (voor de toepassing van lid 1) teruggave kan bekomen worden
van de betaalde accijns in geval van tabaksproducten waarop reeds een fiscaal merkteken
werd aangebracht, doch die naderhand toch niet bestemd worden om te worden verbruikt
in het land dat deze merktekens heeft afgegeven. In dat geval schrijft de bepaling voor dat
deze tekens dienen vernietigd te worden en dat deze vernietiging dient vastgesteld te
worden door de belastingautoriteiten van de Lid-Staat die ze heeft afgegeven.
De ratio legis van deze bepaling is duidelijk: vermijden dat bedoelde tabaksproducten
voorzien van geldige fiscale tekens van een Lid-Staat, waarvoor teruggave van accijns
wordt gevraagd, toch nog op de markt zouden worden gebracht onder dekking van
bedoelde fiscale tekens zonder dat er uiteindelijk accijns voor wordt betaald.
Mocht de Europese regelgever de hypothese van vernietiging van tabaksproducten
voorzien van fiscale tekens door brand op het oog hebben gehad, valt overigens niet in te
zien hoe de vernietiging van deze tekens zou kunnen geconstateerd worden door de
bevoegde belastingautoriteiten (cfr. J. VANDEWALLE, “Diefstal van tabaksproducten tijdens
het intracommunautair verkeer: accijnzen terugbetaalbaar? – Bedenkingen bij het
Belgisch regime”, Fiscaal praktijkboek, 2002-2003, 191 e.v.)
Bovenstaand standpunt dient tevens te worden gevolgd voor wat betreft de door
eiseressen aangevoerde schending van artikel 22 van het koninklijk besluit van 29
december 1992 betreffende de algemene regeling voor accijnsproducten, het voorhanden
hebben en het verkeer daarvan en de controles daarop, nu dit K.B. de omzetting uitmaakt
van de Accijnsrichtlijn in de Belgische wetgeving in nagenoeg dezelfde bewoordingen.
Opgemerkt weze dat het K.B. van 29 december 1992 bekrachtigd werd voor de periode
dat het uitwerking had bij artikel 43 van de Wet van 10 juni 1997 betreffende de algemene
regeling voor accijnsproducten, het voorhanden hebben en het verkeer daarvan en de
controles daarop (B.S., 1 augustus 1997).
Bedoeld K.B. van 29 december 1992, dat nog toepasselijk is op onderhavige
betwisting, werd opgeheven bij artikel 44 van voormelde wet van 10 juni 1997, met
ingang van 11 augustus 1997 (10 dagen na de publicatiedatum).
De bepalingen van artikel 22 K.B. 29 december 1992 zijn thans terug te vinden onder
artikel 27 van Hoofdstuk IV – Teruggaaf, van de wet van 10 juni 1997.
In het daarop volgende artikel 28 van de wet van 10 juni 1997, die krachtens haar
artikel 3 op communautair niveau toepasselijk is op de accijnsproducten, wordt nader
gestipuleerd in welke limitatief opgesomde gevallen tot terugbetaling van accijns kan
worden overgegaan, nl. wanneer aangetoond wordt dat op het ogenblik van de betaling of
boeking, het bedrag:
- betrekking heeft op accijnsproducten waarvoor geen accijns verschuldigd is;
- om welke reden dan ook hoger is dan het bedrag dat wettelijk mocht worden geïnd.
Artikel 28 voorziet bijgevolg niet in een mogelijkheid tot teruggave in de gevallen
waarin de accijnsgoederen na de betaling of boeking worden vernietigd ingevolge
omstandigheden als brand of gestolen worden.
Voorts kan verwezen worden naar de Wet van 3 april 1997 betreffende het fiscaal
stelsel van tabaksfabrikaten (B.S., 16 mei 1997) die de richtlijn 95/59/EEG van de Raad
van 27 november 1995 betreffende de belasting, andere dan omzetbelasting, op het
verbruik van tabaksfabrikaten (PB L 291, 6 december 1995) in het Belgisch recht omzet.
Artikel 11 van die “Belgische Wet betreffende tabaksfabrikaten”, hoewel het een
herhaling is van artikel 10 van het K.B. van 29 december 1992 betreffende het fiscaal
stelsel van gefabriceerde tabak, maakt in feite de omzetting uit van artikel 11 van
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bedoelde richtlijn (cfr. de instructie D.I. 760 houdende de administratieve commentaar op
de wetgeving tabaksfabricaten), en voorziet enkel in vrijstelling of teruggave van accijns
op tabaksfabrikaten die:
a) worden gedenatureerd en gebruikt voor industriële of tuinbouwkundige doeleinden;
b) onder ambtelijk toezicht worden vernietigd;
c) uitsluitend zijn bestemd voor wetenschappelijke proefnemingen en voor tests in verband met de kwaliteit van de producten;
d) door de producent opnieuw worden be- of verwerkt.
Ook hier is evenmin voorzien in de mogelijkheid om teruggave te vragen van accijns
op tabaksfabrikaten die anders dan onder ambtelijk toezicht worden vernietigd, o.m.
ingevolge brand.
De uitlegging die eiseressen in cassatie geven, is ‘ten gronde’ hoe dan ook niet in
overeenstemming te brengen met de Belgische accijnswetgeving op tabaksfabrikaten
zoals deze haar oorsprong vindt in de Europese richtlijnen van de Raad van 25 december
1992 en 27 november 1995.
Overigens moet het nationale recht worden uitgelegd in het licht van het doel en de
strekking van de richtlijn, ook al heeft de richtlijn krachtens het EG-verdrag geen directe
werking.
Het eerste middel faalt, zoals gezegd, dan ook naar recht.
Gelet op de zgn. ‘acte clair’ theorie, komt het stellen van een prejudiciële vraag aan het
Hof van justitie van de EG overbodig voor, nu artikel 22, tweede lid, littera d) in haar
aanhef wel degelijk verwijst naar het eerste lid van artikel 22, waarin uitslag tot verbruik
en verbruik in onderscheiden Lidstaten geviseerd worden zodat ook de toepassing van
artikel 22, tweede lid, littera d) dient beperkt te worden tot situaties van communautair
verkeer van accijnsproducten.
3. In het tweede middel tot cassatie voeren eiseressen schending aan van artikel 46 van
het M.B. van 1 augustus 1994 betreffende het fiscaal stelsel van gefrabiceerde tabak en
van artikel 6 van de Accijnsrichtlijn van 25 februari 1992 nu het hof van beroep bij de
beoordeling van haar verzoek tot terugname of omruiling geen rekening heeft gehouden
met gebeurtenissen die na de uitslag tot verbruik hebben plaatsgevonden. In zover het
arrest zich bij de beoordeling van de onbruikbaarheid plaatst op het ogenblik van de
uitslag tot verbruik en het latere tenietgaan van de goederen en de erop aangebrachte
fiscale tekens verwerpt, miskent het arrest volgens eiseressen het begrip ‘onbruikbaar
geworden’ in de litigieuze bepalingen.
Luidens artikel 46, eerste lid van het Ministerieel Besluit worden de aan de
marktdeelnemers geleverde fiscale kentekens door de Administratie niet teruggenomen of
omgeruild, tenzij de fiscale kentekens onbruikbaar zijn geworden door wijzigingen van de
tabel van de fiscale kentekens of van de kleinhandelsprijzen; door beschadiging ofwel bij
het aanbrengen van de vermeldingen bedoeld bij de artikelen 40 en 43, ofwel bij het
machinaal snijden van de kentekens of nog bij het machinaal aanbrengen ervan; of
ingevolge andere bijzondere omstandigheden.
Deze wetsbepaling heeft zodoende fiscale kentekens op het oog die “onbruikbaar zijn
geworden”, hetgeen noodzakelijk impliceert dat het gaat om kentekens die naar de
toekomst toe niet meer kunnen worden gebruikt en aldus onbruikbaar zijn geworden nog
vooraleer ze op de tabakswaren worden aangebracht.
Een strikte interpretatie van de wettekst dringt zich op nu het gaat om een
uitzonderingsbepaling en in fiscalibus, gelet op het grondwettelijk legaliteitsbeginsel,
geen vrijstelling of vermindering van belasting kan verleend worden dan krachtens de
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wet.3
In casu verwerpt het hof van beroep het middel van eiseressen gesteund op artikel 46
van het M.B. stellende dat “te dezen …de fiscale kentekens niet onbruikbaar zijn
geworden. Ze werden geplaatst en definitief gebruikt op het ogenblik dat de goederen
werden uitgeslagen. Noch voor het plaatsen, noch tijdens het plaatsen werden ze
onbruikbaar door bijzondere omstandigheden. Het is pas nadat ze geplaatst en al
volledig gebruikt werden dat de goederen teniet gingen.”
De appelrechters hebben zodoende artikel 46 correct toegepast.
Het standpunt van eiseressen volgens hetwelk artikel 46 geen beperking inhoudt met
betrekking tot het “later tenietgaan van de goederen en de erop aangebrachte fiscale
kentekens”, faalt dan ook naar recht.
Besluit: VERWERPING.
ARREST

(A.R. F.05.0020.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 27 oktober 2003 gewezen
door het Hof van Beroep te Brussel.
Voorzitter Ivan Verougstraete heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II. FEITEN
Uit het arrest blijkt dat:
1. op 29 december 1994, een brand in een opslagplaats de tabaksproducten die
toebehoorden aan de eerste eiseres volledig vernielde;
2. de tabaksproducten in België tot verbruik waren uitgeslagen en uit dien
hoofde waren voorzien van een Belgisch fiscaal kenteken;
3. die fiscale kentekens reeds waren betaald;
4. de tabaksproducten bestemd waren voor verbruik in België.
III. CASSATIMIDDELEN
De eiseressen voeren in hun verzoekschrift twee middelen aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
artikel 22 van de Richtlijn 92/12/EEG van de Raad van 25 februari 1992 betreffende de
algemene regeling voor accijnsproducten, het voorhanden hebben en het verkeer daarvan
en de controles daarop;
artikel 22 van het koninklijk besluit van 29 december 1992 betreffende de algemene regeling voor accijnsproducten, het voorhanden hebben en het verkeer daarvan en de controles daarop.
3 In tegenstelling tot de expliciete wettekst laat de administratieve commentaar op het ministerieel
besluit vervanging van fiscale kentekens wel toe in gevallen waarin de wet niet had voorzien en die
in vrij algemene bewoordingen in een ministerieel besluit zijn omschreven als “andere bijzondere
omstandigheden”. De vraag stelt zich dan ook naar de wettelijkheid en de verenigbaarheid met de
Grondwet van de administratieve commentaar op artikel 46 van het M.B. (cfr. cfr. J. VANDEWALLE,
“Diefstal van tabaksproducten tijdens het intracommunautair verkeer: accijnzen terugbetaalbaar? –
Bedenkingen bij het Belgisch regime”, Fiscaal praktijkboek, 2002-2003, p. 213)
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Aangevochten beslissingen
Het hof van beroep verwerpt de vordering tot teruggaaf die de eiseressen met toepassing van de bovenvermelde Europese richtlijn en het koninklijk besluit van 29 december
1992 instelden, op grond van de volgende overwegingen:
"BAT NV beroept zich in hoofdorde op artikel 22, 2, d) van de Richtlijn 92/12/EEG
van de Raad van 25 februari 1992 betreffende de algemene regeling voor accijnsproducten, het voorhanden hebben en het verkeer daarvan en de controles daarop.
Deze Richtlijn beoogt, zoals blijkt uit de eraan voorafgaande overwegingen met verwijzing naar het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschappen, het vrije verkeer
van goederen, ook van accijnsgoederen, in functie van het tot stand brengen van een
werkzame gemeenschappelijke markt; anders gezegd behelst de Richtlijn regels ter uitschakeling van belemmeringen van het intracommunautair verkeer die hun oorzaak vinden in accijnzen die geheven worden in de Lid-Staten.
Onder titel IV-Teruggaaf bevindt zich één enkel artikel, artikel 22, dat is onderverdeeld
in vijf nummers. Enkel het eerste en het tweede nummer zijn in dit geval van belang.
Het eerste nummer stelt de algemene regel vast dat de accijns kan worden teruggegeven
wanneer de tot verbruik uitgeslagen accijnsproducten niet bestemd zijn om te worden verbruikt in de Lid-Staat, waarin de uitslag tot verbruik heeft plaatsgevonden.
Accijns is verschuldigd bij de uitslag tot verbruik en onder meer de fabricage van tabaksproducten wordt als uitslag tot verbruik beschouwd (zie artikel 6, 1, b van de Richtlijn).
In dit geval staat vast dat de uitslag tot verbruik, dit is de fabricage, plaatsgreep in België, dat de Belgische accijns is betaald en dat de producten wél bestemd waren om in België te worden verbruikt.
Het tweede nummer van artikel 22 van de Richtlijn somt de voorwaarden op waaraan
moet worden voldaan om beroep te kunnen doen op de teruggaaf, die vermeld is in het
eerste nummer.
Zo moet de afzender, vóór de verzending van de goederen, een verzoek om teruggaaf
indienen en naar behoren aantonen dat de accijns voldaan is (littera a); het verkeer van de
goederen moet geschieden door middel van een bepaald document (littera b); de afzender
moet het teruggezonden document voorleggen aan de bevoegde instanties van zijn LidStaat onder meer samen met een document waaruit blijkt dat betaling van de accijns is
verzekerd in de Lid-Staat van verbruik (littera c).
Het is duidelijk dat al deze bepalingen, dit zijn de nummers 1 en 2 van artikel 22 van de
Richtlijn en met name, onder nummer 2, de litterae a) tot en met c), betrekking hebben op
het communautair verkeer van accijnsproducten, dit is het verkeer van accijnsproducten
tussen Lid-Staten; zij zijn bijgevolg niet toepasselijk in onderhavig geschil, omdat de accijnsproducten in dit geval niet bestemd waren voor communautair verkeer maar wel voor
verbruik in België.
Het tweede nummer van artikel 22 van de Richtlijn vermeldt, onder littera d), nog een
bepaling die, zoals blijkt uit de aanhef van het tweede nummer, geldt voor de toepassing
van de onder het eerste nummer voorziene mogelijkheid tot teruggaaf. Deze littera d) luidt
als volgt:
'Voor de accijnsproducten die in een Lid-Staat tot verbruik zijn uitgeslagen en uit dien
hoofde voorzien zijn van een fiscaal merkteken of een herkenningsteken van die LidStaat, kan de accijns die moet worden betaald bij de belastingautoriteiten van de Lid-Staat
welke deze fiscale merktekens of herkenningstekens heeft afgegeven, worden teruggegeven, voor zover de vernietiging van deze tekens geconstateerd wordt door de belastingautoriteiten van de Lid-Staat die ze heeft afgegeven'.
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In onderhavig geval zijn de tabaksproducten in België tot verbruik uitgeslagen en uit
dien hoofde voorzien van een Belgisch fiscaal kenteken.
Luidens het vervolg van de geciteerde bepaling van de Richtlijn, bestaat er in dat geval
mogelijkheid tot terugbetaling van de accijns door de Belgische belastingautoriteiten die
de fiscale kentekens heeft afgegeven, voor zover doe belastingautoriteiten de vernietiging
van deze kentekens hebben geconstateerd.
Wanneer deze regel wordt samen gelezen met de regel vervat in het eerste nummer van
artikel 22 van de Richtlijn, luidt hij als volgt: accijns op tabaksproducten die in België tot
verbruik zijn uitgeslagen, uit dien hoofde van een Belgisch fiscaal teken zijn voorzien en
die niet bestemd zijn om in België verbruikt te worden, kan worden teruggegeven voor
zover de Belgische belastingautoriteiten de vernietiging van die tekens hebben geconstateerd.
Vermits vaststaat dat de tabaksproducten in dit geval wel bestemd waren voor verbruik
in België, vervalt de mogelijkheid tot teruggaaf op grond van artikel 22 van de Richtlijn.
BAT NV houdt voor dat littera d) een zelfstandige bron van teruggaaf is, dit is ook toepasselijk is - en, volgens BAT NV, zelfs uitsluitend toepasselijk is - op accijnsproducten
die bestemd zijn om in België te worden verbruikt.
Zij leidt dit af uit het feit dat littera d) in de oorspronkelijke projecten die hebben geleid
tot de Richtlijn niet voorkwam en slechts 'op het allerlaatste ogenblik' is toegevoegd.
Zij voegt daaraan toe dat deze toevoeging slordig gebeurd is en formeel had moeten ondergebracht worden in een afzonderlijke categorie, dit is onderscheiden van de hypotheses
voorzien bij artikel 22, nummers 1 en 2, litterae a) tot en met c).
Ten slotte beweert zij dat de bepaling, opgenomen in littera d), geen zin heeft indien zij
wordt gelezen in samenhang met nummer 1 en nummer 2, litterae a) tot en met c): vernietiging houdt, volgens haar, in dat de producten het land niet hebben verlaten, waarin zij tot
verbruik zijn uitgeslagen.
Deze beweringen worden niet bewezen en zijn ongegrond.
Zelfs indien aangenomen wordt dat de bepaling; die is opgenomen onder littera d), op
het allerlaatste ogenblik is toegevoegd, levert deze loutere vaststelling nog niet het bewijs
op van het feit dat zij om die reden slordig is gebeurd, laat staan dat het bedoeling was
van de richtlijn gever om een afzonderlijke categorie van teruggaaf te creëren, die losstaat
van de reeds opgenomen categorieën tot teruggaaf.
Bovendien leest BAT NV de tekst van de bepaling verkeerd: littera d) is niet beperkt tot
de vernietiging in het land waar de producten zijn uitgeklaard voor verbruik; samen gelezen met de overige bepalingen van artikel 22 betreft het de hypothese van vernietiging in
een andere Lid-Staat dan de Lid-Staat waarin de producten tot verbruik zijn uitgeslagen.
Deze lezing stemt overeen met de bedoeling van de Richtlijn, met name het communautair verkeer inzake accijnsproducten te regelen, en, in dat kader, de teruggaaf van accijnzen in welbepaalde gevallen en onder welbepaalde voorwaarden.
Dezelfde redenering geldt in de mate dat de teruggaaf wordt gevorderd op grond van
artikel 22, §2, d) van het koninklijk besluit..., omdat deze Belgische wet een letterlijke
transcriptie is van het hiervoor geciteerde artikel 22 van de Richtlijn.
Deze Belgische wet mag geen ander toepassingsgebied hebben dan het toepassingsgebied dat de Europese Richtlijn gever voor ogen had.
Samengevat komt het voorgaande er op neer dat accijnsproducten die in België zijn uitgeslagen tot verbruik en bestemd zijn om in België te worden verbruikt, en waarop accijnsrechten zijn betaald, niet in aanmerking komen voor teruggaaf in geval van vernietiging van de fiscale kentekens door een brand in een opslagplaats in België, noch op grond
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van artikel 22 van de geciteerde Richtlijn noch op grond van artikel 22 van het geciteerd
koninklijk besluit.
De vordering tot teruggaaf op grond van deze wetsbepalingen is ongegrond".
Grieven
Schending van artikel 22 van de Richtlijn 92/12/EEG van de Raad van 25 februari 1992
betreffende de algemene regeling voor accijnsprodukten, het voorhanden hebben en het
verkeer daarvan en de controles daarop (hierna de Acciinsrichtlijn) en van artikel 22 van
het koninklijk besluit van 29 december 1992 betreffende de algemene regeling voor accijnsprodukten, het voorhanden hebben en het verkeer daarvan en de controles daarop
(hierna het koninklijk besluit).
1. Artikel 22, eerste lid, van de Accijnsrichtlijn bepaalt dat "voor de tot verbruik uitgeslagen accijnsproducten in daarvoor in aanmerking komende gevallen op verzoek van een
bedrijf in het kader van de bedrijfsuitoefening de accijns (kan) worden teruggegeven door
de belastingautoriteiten van de Lid-Staat waarin die uitslag tot verbruik heeft plaatsgevonden, wanneer die producten niet bestemd zijn om in die Lid-Staat te worden verbruikt. Het
staat de Lid-Staten evenwel vrij niet in te gaan op dit verzoek om teruggaaf wanneer zij
niet voldoet aan de regelmatigheidscriteria die zij vaststellen".
Artikel 22, tweede lid, d), van de Accijnsrichtlijn luidt als volgt: "Voor de accijnsproducten die in een Lid-Staat tot verbruik zijn uitgeslagen en uit dien hoofde voorzien zijn
van een fiscaal merkteken of een herkenningsteken van die Lid-Staat, kan de accijns die
moet worden betaald bij de belastingautoriteiten van de Lid-Staat welke deze fiscale
merktekens of herkenningstekens heeft afgegeven, worden teruggegeven, voor zover de
vernietiging van deze tekens geconstateerd wordt door de belastingautoriteiten van de
Lid-Staat die ze heeft afgegeven".
Artikel 22, paragraaf 1, van het koninklijk besluit bepaalt dat, "wanneer zij niet bestemd zijn om hier te land te worden verbruikt, ... voor de tot verbruik uitgeslagen accijnsproducten, in daarvoor in aanmerking komende gevallen en op verzoek van een bedrijf in
het kader van de bedrijfsuitoefening, de accijns (kan) worden teruggegeven".
Artikel 22, paragraaf 2, d), van het koninklijk besluit luidt als volgt: "Voor de accijnsproducten die hier te lande tot verbruik zijn uitgeslagen en uit dien hoofde voorzien zijn
van een Belgisch fiscaal merkteken of een herkenningsteken, kan de accijns die moet worden betaald in België, worden teruggegeven, voor zover de vernietiging van deze tekens
geconstateerd wordt door de Administratie".
2. Het hof van beroep verwerpt de vordering van de eiseressen (vordering tot teruggaaf)
en beslist dat "accijnsproducten die in België zijn uitgeslagen tot verbruik en bestemd zijn
om in België te worden verbruikt, en waarop accijnsrechten zijn betaald, niet in aanmerking komen voor teruggaaf in geval van vernietiging van de fiscale kentekens door een
brand in een opslagplaats in België, noch op grond van artikel 22 van de geciteerde richt
in noch op grond van artikel 22 van het geciteerd koninklijk besluit" (cf. p. 8, achtste alinea van het arrest).
3. Luidens artikel 22, eerste lid van de Accijnsrichtlijn kan aan een verzoek tot teruggaaf slechts gevolg worden verleend indien de uitslag tot verbruik en het verbruik in verschillende Lid-Staten heeft plaatsgevonden.
Het eerste lid van artikel 22 van de Accijnsrichtlijn viseert derhalve slechts die situaties
die raakpunten hebben in meer dan één Lid-Staat van de Europese Gemeenschap.
In dat verband stelt het arrest vast dat "al deze bepalingen, dit zijn de nummers 1 en 2
van artikel 22 van de Richtlijn en met name, onder nummer 2, de litterae a) tot en met c),
betrekking hebben op het communautair verkeer van accijnsproducten, dit is het verkeer
van accijnsproducten tussen Lid-Staten" (cf. p. 6, in fine van het arrest).
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Zoals eiseressen voor het hof van beroep aanvoerden (cf. p. 17 e.v. van de samenvattende beroepsconclusie van de eiseressen), heeft artikel 22, tweede lid, d), van de Accijnsrichtlijn evenwel een ruimere draagwijdte.
Littera d) van artikel 22 van de Accijnsrichtlijn bepaalt dat de aan accijns onderhevige
goederen die in een Lid-Staat tot verbruik zijn uitgeslagen en door deze Lid-Staat van een
fiscaal teken zijn voorzien, aanleiding kunnen geven tot teruggave van accijns door deze
Lid-Staat, voor zover deze Lid-Staat de vernietiging van de fiscale tekens heeft vastgesteld.
Het hof van beroep oordeelt ten onrechte dat "accijns op tabaksproducten die in België
tot verbruik zijn uitgeslagen, uit dien hoofde van een Belgisch fiscaal teken zijn voorzien
en die niet bestemd zijn om in België verbruikt te worden, kan worden teruggegeven voor
zover de Belgische belastingautoriteiten de vernietiging van die tekens hebben geconstateerd" (cf. p. 7, vijfde alinea, van het arrest).
Het arrest geeft aldus een te beperkende uitlegging van artikel 22, tweede lid, littera d),
van de Accijnsrichtlijn.
Littera d) van artikel 22 van de Accijnsrichtlijn stelt geenszins als voorwaarde dat de
accijnsgoederen die in een Lid-Staat tot verbruik zijn uitgeslagen bestemd moeten zijn om
in een andere Lid-Staat te worden verbruikt.
Littera d) bepaalt daarentegen in algemene bewoordingen dat de Lid-staat die de fiscale
tekens heeft uitgereikt de accijns kan teruggeven, voor zover deze Lid-Staat de vernietiging van de fiscale tekens heeft vastgesteld.
Uit niets blijkt de bedoeling de toepassing van artikel 22, littera d), te beperken tot situaties van communautair verkeer van accijnsproducten.
Zo dit het geval ware geweest, dan had artikel 22, littera d), van de Accijnsrichtlijn eenvoudig kunnen verwijzen naar het eerste lid van artikel 22, waarin uitslag tot verbruik en
verbruik in onderscheiden Lid-Staten gesitueerd worden.
Littera d) van artikel 22 van de Accijnsrichtlijn bakent zelf het toepassingsgebied van
deze paragraaf af - accijnsproducten die tot verbruik zijn uitgeslagen en waarop een fiscaal teken is aangebracht - en bepaalt vervolgens dat de Lid-Staat die dit fiscaal teken
heeft afgegeven, de accijns kan teruggeven, voor zover de belastingautoriteiten van deze
Lid-Staat de vernietiging van de fiscale tekens heeft vastgesteld.
De toepassing van littera d) van artikel 22 van de Accijnsrichtlijn is dan ook niet afhankelijk van het vereiste dat de accijnsproducten moeten bestemd zijn tot verbruik in een andere Lid-Staat dan de Lid-Staat van uitslag tot verbruik.
De vaststelling dat de aan accijns onderhevige tabaksproducten niet bestemd waren
voor communautair verkeer, maar in België zouden worden verbruikt, (cf. p. 7, eerste en
zesde alinea, van het arrest), stond aan "het verzoek van de eiseressen" tot teruggave met
toepassing van artikel 22, tweede lid, littera d), van de Accijnsrichtlijn derhalve niet in de
weg.
4. De toepassing van artikel 22, littera d), van de Accijnsrichtlijn blijft evenmin beperkt
tot de situatie van vernietiging in een andere Lid-Staat dan de Lid-Staat waar de producten
tot verbruik zijn uitgeslagen, zoals het hof van beroep ten onrechte aanneemt (cf. p. 8,
vierde alinea, van het arrest).
Uit littera d) van artikel 22 blijkt niet dat de toepassing ervan beperkt dient te blijven tot
de gevallen van vernietiging in een andere Lid-Staat dan de Lid-Staat van uitslag tot verbruik.
Artikel 22, tweede lid, littera d), van de Accijnsrichtlijn kan eveneens toegepast worden
indien de vernietiging van de fiscale tekens plaatsvindt in de Lid-Staat waar de goederen
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tot verbruik werden uitgeslagen, op voorwaarde dat de vernietiging van de fiscale tekens
wordt vastgesteld door de belastingautoriteiten van de Lid-Staat die deze fiscale tekens
heeft afgegeven.
5. De beslissing van het hof van beroep dat "accijns op tabaksproducten die in België
tot verbruik zijn uitgeslagen, uit dien hoofde van een Belgisch fiscaal teken zijn voorzien
en die niet bestemd zijn om in België verbruikt te worden, kan worden teruggegeven voor
zover de Belgische belastingautoriteiten de vernietiging van die tekens hebben geconstateerd"; "...dat de tabaksproducten in dit geval wel bestemd waren voor verbruik in België,
vervalt de mogelijkheid tot teruggaaf op grond van artikel 22 van de Richtlijn" (cf. p. 7,
vijfde en zesde alinea, van het arrest) en verder dat littera d) van artikel 22 "samen gelezen met de overige bepalingen van artikel 22 ... de hypothese (betreft) van vernietiging in
een andere Lid-Staat dan de Lid-Staat waarin de producten tot verbruik zijn uitgeslagen"
(cf. p. 8, vierde alinea, van het arrest) berust op een onjuiste uitlegging van artikel 22,
tweede lid, littera d), van de Accijnsrichtlijn en schendt 22, tweede lid, d), en artikel 22,
eerste lid, van de Accijnsrichtlijn.
Het arrest verwerpt op diezelfde gronden (cf. p. 8, zesde alinea, van het arrest) de vordering tot teruggaaf die eiseressen steunde op artikel 22, paragraaf 2, d), van het koninklijk besluit tot omzetting van de Accijnsrichtlijn en schendt derhalve tevens artikel 22, paragraaf 2, d), en artikel 22, paragraaf 1, van het koninklijk besluit.
Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
artikel 6 van de Richtlijn 92/12/EEG van de Raad van 25 februari 1992 betreffende de
algemene regeling voor accijnsproducten, het voorhanden hebben en het verkeer daarvan
en de controles daarop;
artikel 46 van het ministerieel besluit van 1 augustus 1994 betreffende het fiscaal stelsel
van gefabriceerde tabak.
Aangevochten beslissingen
Het hof van beroep verwerpt de vordering tot vervanging van de fiscale tekens die eiseressen in ondergeschikte orde instelden, op grond van de volgende overwegingen:
"BAT NV beweert dat in dit geval bijzondere omstandigheden voorhanden zijn: door
de brand zijn de fiscale kentekens onbruikbaar geworden.
De Belgische Staat concludeert niet expliciet nopens artikel 46.
De eerste rechter oordeelde - zonder verdere motivering - dat BAT NV een 'al te extensieve en onjuiste lezing' geeft door 'in de mogelijkheid van vervanging van de te plaatsen
kentekens een recht te lezen op vervanging van de geplaatste kentekens op uitgeklaarde
en verloren fabricaten'.
Te dezen zijn de fiscale kentekens niet onbruikbaar geworden. Ze werden geplaatst en
definitief gebruikt op het ogenblik dat de goederen werden uitgeslagen. Noch vóór het
plaatsen, noch tijdens het plaatsen worden ze onbruikbaar door bijzondere omstandigheden.
Het is pas nadat ze geplaatst en al volledig gebruikt werden dat de goederen teniet gingen".
Grieven
Schending van artikel 46 van het ministerieel besluit van 1 augustus 1994 betreffende
het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak (hierna ministerieel besluit) en van artikel 6 van
de van de Richtlijn 92/12/EEG van de Raad van 25 februari 1992 betreffende de algemene
regeling voor accijnsproducten, het voorhanden hebben en het verkeer daarvan en de controles daarop (hierna Accijnsrichtlijn).
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1. Luidens artikel 46, eerste lid, van het ministerieel besluit worden de aan de marktdeelnemers geleverde fiscale kentekens door de Administratie niet teruggenomen of omgeruild, tenzij de fiscale kentekens onbruikbaar zijn geworden door wijzigingen van de tabel van de fiscale kentekens of van de kleinhandelsprijzen; door beschadiging ofwel bij
het aanbrengen van de vermeldingen bedoeld bij de artikelen 40 en 43, ofwel bij het machinaal snijden van de kentekens of nog bij het machinaal aanbrengen ervan; of ingevolge
andere bijzondere omstandigheden.
Artikel 6 van de Accijnsrichtlijn beschouwt als uitslag tot verbruik iedere vorm van
onttrekking, ook op onregelmatige wijze, aan een schorsingsregeling, iedere fabricage,
ook op onregelmatige wijze, van de producten buiten een schorsingsregeling en elke invoer, ook op onregelmatige wijze, van de producten, wanneer deze producten niet onder
de schorsingsregeling worden geplaatst.
2. In hun beroepsconclusie voerden de eiseressen aan dat de fiscale tekens door bijzondere omstandigheden onbruikbaar geworden waren, zodat zij een verzoek tot
vervanging/omruiling van de fiscale bandjes konden formuleren (cf. p. 35 e.v. van de samenvattende beroepsconclusie van de eiseressen).
3. Het hof van beroep verwerpt het middel van de eiseressen gesteund op artikel 46 van
het ministerieel besluit en beslist dat "te dezen ... de fiscale kentekens niet onbruikbaar
(zijn) geworden. Ze werden geplaatst en definitief gebruikt op het ogenblik dat de goederen werden uitgeslagen. Noch vóór het plaatsen, noch tijdens het plaatsen worden ze onbruikbaar door bijzondere omstandigheden. Het is pas nadat ze geplaatst en al volledig gebruikt werden dat de goederen teniet gingen".
Volgens het hof van beroep waren de fiscale kentekens niet onbruikbaar geworden
maar werden zij definitief gebruikt en geplaatst toen de goederen tot verbruik werden uitgeslagen (cf. p. 13, eerste alinea, van het arrest).
4. Het hof van beroep houdt bij de uitlegging van het begrip "onbruikbaar geworden"
ten onrechte geen rekening met het latere tenietgaan van de goederen en de erop aangebrachte fiscale kentekens.
Uit de bewoordingen van artikel 46 van het ministerieel besluit blijkt immers dat de uitdrukking "onbruikbaar geworden" een feitelijk begrip is, in tegenstelling tot het begrip
"uitslag tot verbruik", zoals omschreven in artikel 6 van de Accijnsrichtlijn.
Bij de beoordeling van het verzoek tot terugname of omruiling beslist het hof van beroep dan ook niet wettig om geen rekening te houden met gebeurtenissen die na de uitslag
tot verbruik hebben plaatsgevonden.
In zover het arrest zich bij de beoordeling van de onbruikbaarheid plaatst op het ogenblik van de uitslag tot verbruik en het latere tenietgaan van de goederen en de erop aangebrachte fiscale tekens verwerpt (cf. p. 13, eerste alinea, van het arrest), miskent het arrest
het begrip "onbruikbaar geworden" (schending van artikel 46 van het ministerieel besluit
en, voor zoveel als nodig, van artikel 6 van de Accijnsrichtlijn).

IV. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
1. Artikel 22, §1, van het koninklijk besluit van 29 december 1992 betreffende
de algemene regeling voor accijnsproducten, het voorhanden hebben en het verkeer daarvan en de controles daarop, bepaalt dat wanneer zij niet bestemd zijn
om hier te lande te worden verbruikt, voor de tot verbruik uitgeslagen accijnsproducten, in daarvoor in aanmerking komende gevallen en op verzoek van een bedrijf in het kader van de bedrijfsuitoefening, de accijns kan worden teruggege-
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ven.
Artikel 22, §2, van dit koninklijk besluit bepaalt: "Voor de toepassing van §1
gelden onderstaande bepalingen: (...) d) voor de accijnsproducten die hier te lande tot verbruik zijn uitgeslagen en uit dien hoofde voorzien zijn van een Belgisch
fiscaal merkteken of een herkenningsteken, kan de accijns die moet worden betaald in België, worden teruggegeven, voor zover de vernietiging van deze tekens geconstateerd wordt door de Administratie".
Dit artikel is de uitvoering in de Belgische interne orde van de Richtlijn
92/12/EEG van de Raad van 25 februari 1992 betreffende de algemene regeling
voor accijnsproducten, het voorhanden hebben en het verkeer daarvan en de controles daarop.
2. Artikel 22, lid 2, sub d, van die richtlijn voorziet in de mogelijkheid om bij
de belastingautoriteiten van de lidstaat die de fiscale kentekens heeft afgegeven,
teruggaaf te verkrijgen in het bijzondere geval waarin de vernietiging van deze
tekens geconstateerd wordt door de belastingautoriteiten van de lidstaat die ze
heeft afgegeven.
3. Uit het arrest van het Hof van Justitie van 15 juni 2006, C-494/04, blijkt dat
de nationale regeling van teruggaaf van die aard moet zijn dat zij misbruik en
fraude niet in de hand mag werken en de teruggaaf niet uitsluiten in gevallen
waar dergelijke uitsluiting onevenredig zou zijn met het gestelde doel.
4. Een verplichte constatatie door de belastingautoriteiten, vooraleer de goederen tot het verbruik worden uitgeslagen, is van aard alle misbruiken te vermijden
en is evenredig met het gestelde doel.
5. Het middel gaat ervan uit dat de belastingautoriteiten de vernietiging van de
tekens hebben geconstateerd, zodat elk misbruik uitgesloten was.
6. Het arrest stelt dit niet vast maar gaat er integendeel van uit dat de tekens
vernietigd werden op een ogenblik dat de goederen al tot verbruik uitgeslagen
waren.
7. Het middel vraagt een onderzoek van feiten, waarvoor het Hof niet bevoegd
is en is mitsdien niet ontvankelijk.
Tweede middel
8. Krachtens artikel 46 van het ministerieel besluit van 1 augustus 1994 betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak, worden aan de marktdeelnemers
geleverde fiscale kentekens door administratie niet teruggenomen of omgeruild.
Daarbij geldt echter een uitzondering voor de fiscale kentekens die onbruikbaar zijn geworden: a) door wijzigingen van de tabel van de fiscale kentekens of
van de kleinhandelsprijzen; b) door beschadiging ofwel bij het aanbrengen van
de vermeldingen bedoeld bij de artikelen 40 en 43, ofwel bij het machinaal snijden van de kentekens of nog bij het machinaal aanbrengen ervan; c) ingevolge
andere bijzondere omstandigheden.
9. Onder kentekens die onbruikbaar zijn geworden, dienen te worden verstaan
de kentekens die onbruikbaar werden vooraleer ze aangebracht werden op tabakswaren die voor het verbruik werden uitgeslagen.
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10. Daaruit volgt dat de te dezen aangebrachte fiscale tekens op de sigaretten,
die, nadat zij tot verbruik waren uitgeslagen, zijn verbrand, niet kunnen worden
omgeruild.
11. Het bestreden arrest vermocht derhalve naar recht te oordelen dat de fiscale
kentekens niet konden worden omgeruild aangezien de goederen tenietgingen
nadat de fiscale kentekens geplaatst en definitief gebruikt werden.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseressen in de kosten.
25 mei 2007 – 1° kamer – Voorzitter en verslaggever: de h. Verougstraete, voorzitter –
Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. De Gryse
en Claeys Boúúaert.

Nr. 277
1° KAMER - 25 mei 2007

1º CASSATIE — BEVOEGDHEID VAN HET HOF — ALLERLEI - CASSATIEBEROEP GROND VAN NIET-ONTVANKELIJKHEID - FEITELIJKE VRAAG - NOODZAAK TOT ONDERZOEK BEVOEGDHEID VAN HET HOF
2º BETEKENINGEN EN KENNISGEVINGEN — EXPLOOT - CASSATIEBEROEP BURGELIJKE ZAKEN - BESTREDEN BESLISSING - BETEKENING OP EEN ACHTERHAALD ADRES GEVOLG
3º CASSATIEBEROEP — BURGERLIJKE ZAKEN — TERMIJNEN VAN
CASSATIEBEROEP EN BETEKENING — DUUR, BEGIN EN EINDE - TERMIJN
VAN CASSATIEBEROEP - BEGIN - BESTREDEN BESLISSING - BETEKENING OP EEN ACHTERHAALD
ADRES - GEVOLG
1º Wanneer de voor het Hof van Cassatie opgeworpen grond van niet-ontvankelijkheid van
het cassatieberoep een feitelijke vraag opwerpt, kan het Hof die vraag onderzoeken
aangezien de regelmatigheid van het cassatieberoep ervan afhangt.
2º en 3º De betekening van de bestreden beslissing aan de eiser in cassatie op een
achterhaald adres, terwijl uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat
de verweerder het juiste adres van de eiser kende, kan niet dienen als aanvang van de
termijn van drie maanden waarbinnen het cassatieberoep moet worden ingesteld. (Artt.
42, 5° en 1073, eerste lid, Ger.W.)
(ETABLISSEMENTS L. LACROIX FILS nv en ACE EUROPEAN GROUP Ltd T. BELGISCHE STAAT, minister van
Financiën)

ARREST

(A.R. F.05.0057.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
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Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 26 januari 2004 gewezen
door het Hof van Beroep te Brussel.
Voorzitter Ivan Verougstraete heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseressen voeren in hun verzoekschrift twee middelen aan.
Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht en maakt er deel van uit.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Ontvankelijkheid van het cassatieberoep
1. De verweerder voert aan dat het cassatieberoep van de eerste eiseres niet
ontvankelijk is aangezien deze buiten de wettelijke termijn zou zijn ingeleid.
Hij betoogt dat het bestreden arrest op 24 augustus 2004 aan de eerste eiseres
is betekend, en dat het cassatieberoep, dat door de eerste eiseres op 26 mei 2005
is betekend, laattijdig is.
De eerste eiseres voert aan dat de betekening van het bestreden arrest niet is
verricht op haar maatschappelijke zetel.
De grond van niet-ontvankelijkheid werpt een feitelijke vraag op die het Hof
kan onderzoeken, aangezien de regelmatigheid van het cassatieberoep ervan afhangt.
2. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat:
- bij fusie op 30 april 1999, de BVBA Van Nelle Tobacco Belgium is overgenomen door de eerste eiseres met maatschappelijke zetel gelegen te 2610 Wilrijk, Sint-Bavostraat 66;
- in latere processtukken, van het verzoekschrift in hoger beroep tot en met de
syntheseconclusies in hoger beroep, de door de NV Etablissements Lacroix overgenomen BVBA Van Nelle Tobacco Belgium, met maatschappelijke zetel gelegen te Terbekehofdreef 24 te 2610 Wilrijk, als eerste eiseres was vermeld;
- in een daaropvolgend verzoekschrift tot bepaling van een nieuwe conclusietermijn, de eerste eiseres is aangeduid als de overnemende vennootschap, de NV
Etablissements Lacroix met maatschappelijke zetel gelegen te 2610 Wilrijk,
Sint-Bavostraat 66;
- zowel het hof van beroep als de verweerder dit juiste adres van de maatschappelijke zetel van de eerste eiseres kenden.
3. De betekening van het bestreden arrest aan de eerste eiseres, op het adres
Terbekehofdreef 24 te 2610 Wilrijk kan dus niet dienen als aanvang van de bij
artikel 1073, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek bepaalde termijn van drie
maanden.
4. Het cassatieberoep, ingesteld door de eerste eiseres op 26 mei 2005, is derhalve ontvankelijk.
Het middel van niet-ontvankelijkheid van het cassatieberoep van de eerste eiseres kan niet worden aangenomen.
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Ontvankelijkheid van het cassatieberoep in zoverre het uitgaat van de tweede
eiseres
5. De verweerder voert eveneens aan dat het cassatieberoep van de tweede eiseres niet ontvankelijk is aangezien het buiten de wettelijke termijn zou zijn ingesteld.
6. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat het bestreden
arrest op 20 augustus 2004 aan de tweede eiseres werd betekend.
Het cassatieberoep is door de tweede eiseres ingesteld bij verzoekschrift dat op
26 mei 2005 aan verweerster is betekend en op 30 mei 2005 ter griffie van het
Hof is neergelegd.
7. De tweede eiseres heeft derhalve buiten de in artikel 1073, eerste lid, van
het Gerechtelijk Wetboek bepaalde termijn van drie maanden, haar cassatieberoep ingesteld.
Het middel van niet-ontvankelijkheid van het cassatieberoep van de tweede eiseres is gegrond.
Tweede middel
(...)
Het middel kan niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseressen in de kosten.
25 mei 2007 – 1° kamer – Voorzitter en verslaggever: de h. Verougstraete, voorzitter –
Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. De Gryse
en Claeys Boúúaert.

Nr. 278
2° KAMER - 29 mei 2007

AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — SCHADE — MATERIËLE
SCHADE. ELEMENTEN EN GROOTTE - VERSCHIL TUSSEN HET GEZINSPENSIOEN EN
HET PENSIOEN VOOR ALLEENSTAANDE

Het is niet omdat het recht op een rust- of overlevingspensioen vreemd is aan de
verplichting van diegene die een onrechtmatige daad heeft begaan de schade volledig te
vergoeden dat het verschil tussen het gezinspensioen en het pensioen voor een
alleenstaande na het overlijden van de echtgenote geen schade kan zijn die het gevolg is
van de onrechtmatige daad1. (Artt. 1382 en 1383, B.W.)
(P. T. B. e.a.)

1 Zie: Cass. 16 jan. 1991, AR 8542, nr. 251.
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ARREST

(A.R. P.07.0084.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de Correctionele Rechtbank te Antwerpen van 1 december 2006, op verwijzing gewezen ingevolge arrest van het Hof van 22 november 2005.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Raadsheer Luc Huybrechts heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. BEOORDELING
1. Het middel heeft kritiek op het bestreden vonnis daar dit oordeelt dat het
niet langer genieten van een gezinspensioen geen vergoedbare schade is en dat
de onderhoudskosten van het slachtoffer, berekend op het gezinsinkomen en niet
op het gezinsinkomen vermeerderd met de econmische waarde van de huishoudelijke arbeid van het overleden slachtoffer, enkel in mindering van het schadebedrag van die economische waarden moeten gebracht worden.
2. Het middel voert aan dat het verlies wegens de overschakeling van een gezinspensioen naar een lager pensioen voor alleenstaande wel een vergoedbare
schade is en dat de aftrek wegens besparing van onderhoudskosten, berekend op
het gezinsinkomen vermeerderd met de economische waarde van de huishoudelijke arbeid van het slachtoffer, in de regel in mindering dient te worden gebracht
van het totaalbedrag van de schade uit inkomstenverlies en verlies van de economische waarde van huishoudelijke arbeid. Het voert verder aan dat wanneer de
besparing van onderhoudskosten gecompenseerd wordt door het pensioenverlies,
zodat wegens dit verlies geen vergoeding wordt gevorderd, deze kosten niet kunnen worden afgetrokken van het bedrag van de huishoudelijke schade, daar dit
zou neerkomen op een tweede aftrek wegens diezelfde besparing.
3. Krachtens de artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek moet degene die
door zijn schuld aan een ander schade veroorzaakt, deze schade vergoeden.
4. Het recht op een rust- of overlevingspensioen is vreemd aan de verplichting
van degene die een onrechtmatige daad heeft begaan, de schade volledig te vergoeden.
Dit houdt echter niet in dat het verschil tussen het gezinspensioen en het pensioen voor een alleenstaande na het overlijden van de echtgenote, geen schade kan
zijn die het gevolg is van de onrechtmatige daad.
Dit verschil vindt, ook al is het mede het gevolg van de pensioenwetgeving,
immers zijn oorzaak in de onrechtmatige daad.
5. De appelrechters oordelen:
"Dat [de eiser] niet langer een gezinspensioen geniet maar wel een pensioen
als alleenstaande, staat los van de economische waarde huishoudelijke arbeid en
is geen vergoedbare schade in oorzakelijk verband met het ongeval".
Aldus schenden ze de artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek.
Het middel is gegrond.
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Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het oordeelt over "de aftrek eigen
onderhoud".
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde vonnis.
Veroordeelt de eiser in de helft van de kosten en de verweersters in de overige
helft.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de Correctionele Rechtbank te Turnhout,
zitting houdend in hoger beroep.
29 mei 2007 – 2° kamer – Voorzitter en verslaggever: de h. Huybrechts, waarnemend
voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaat-generaal – Advocaat: mr. Geinger.

Nr. 279
2° KAMER - 29 mei 2007

1º MISDRIJF — TOEREKENBAARHEID — NATUURLIJKE PERSONEN BELASTINGPLICHTIGE - RECHTSPERSOON - NIET NAKOMEN FISCALE VERPLICHTINGEN - NIET
BETALEN VERSCHULDIGDE BELASTINGEN - VERANTWOORDELIJKE - GEVOLG
2º BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - BELGISCHE STAAT - FISCALE FRAUDE - NIET
BETALEN INKOMSTENBELASTINGEN - NIET BETALEN BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE SCHADE - BEGRIP
1º De omstandigheden dat de wet de belastingplichtige, zij het een natuurlijke persoon of
een rechtspersoon, die bepaalde fiscale verplichtingen niet nakomt en verschuldigde
belastingen niet betaalt, strafbaar stelt, staat er niet aan in de weg dat de rechter deze
misdrijven toerekent aan de persoon die in rechte of in feite de ware verantwoordelijke is
voor het nakomen van die verplichtingen van de rechtspersoon en door zijn persoonlijk
optreden schuld heeft aan het nalaten van de rechtspersoon.
2º De Belgische Staat kan, los van de verschuldigde belasting en toebehoren, ingevolge de
aan beklaagde verweten fiscale misdrijven nog andere eigen schade hebben geleden
dan deze die kan hersteld worden door toepassing van de fiscale bepalingen1. (Artt. 3 en
4, V.T.Sv.)
(W. T. BELGISCHE STAAT, minister van Financiën)

ARREST

(A.R. P.07.0205.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
1 Zie: Cass. 9 dec. 1997, AR P.95.0610.N, nr. 540; Cass. 14 feb. 2001, AR P.00.1350.F-P.00.1353.FP.00.1363.F, nr. 91
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Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te Gent,
correctionele kamer, van 11 januari 2007.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, drie middelen aan.
Raadsheer Luc Huybrechts heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
1. Het bestreden arrest acht de eiser schuldig en verleent hem daarvoor gewone
opschorting van de uitspraak gedurende drie jaar, om als zaakvoerder van een
vennootschap: A. met bedrieglijk opzet of met het oogmerk om te schaden een
openstaand saldo van een vennootschapsbelasting niet te hebben betaald, en B.
nagelaten te hebben de verplichte BTW-aangiften in te dienen en de verschuldigd geworden BTW te voldoen binnen de wettelijke termijn.
Het middel voert schending aan van artikel 449 WIB 1992 en artikel 79 Wetboek-BTW en voor zover als nodig schending van de motiveringsplicht van artikel 149 Grondwet.
Het middel stelt dat de eiser niet wettig kon veroordeeld worden wegens nietbetaling van directe belasting en BTW waarvan hij niet de schuldenaar is.
2. De omstandigheid dat de wet de belastingplichtige, zij het een natuurlijke
persoon of een rechtspersoon, die bepaalde fiscale verplichtingen niet nakomt en
verschuldigde belastingen niet betaalt, strafbaar stelt, staat niet eraan in de weg
dat de rechter deze misdrijven toerekent aan de persoon die in rechte of in feite
de ware verantwoordelijke is voor het nakomen van die verplichtingen van de
rechtspersoon en door zijn persoonlijk optreden schuld heeft aan het nalaten van
de rechtspersoon.
Het middel faalt in zoverre naar recht.
3. Met de overwegingen die het bestreden arrest vermeldt (achtste bladzijde)
beantwoorden de appelrechters het verweer van de eisers betreffende het bestaan
van het moreel element.
Het middel mist in zoverre feitelijke grondslag.
(...)
Derde middel
7. Het bestreden arrest veroordeelt de eiser tot betaling van een schadevergoeding van 150 euro.
Het middel voert schending aan van artikel 1382 Burgerlijk Wetboek.
Het middel stelt dat de burgerlijke partij, los van de verschuldigde belasting en
toebehoren, wegens de hem verweten fiscale misdrijven onmogelijk nog andere
eigen schade kan hebben geleden.
8. Deze opvatting is onjuist.
Het middel faalt naar recht.
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Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
9. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen
zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
29 mei 2007 – 2° kamer – Voorzitter en verslaggever: de h. Huybrechts, waarnemend
voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaat-generaal – Advocaat: mr. Y. Tavernier, Brussel.

Nr. 280
2° KAMER - 29 mei 2007

1º CASSATIEBEROEP — ALLERLEI - RECHTSBIJSTAND - PERSOON DOOR WIE
CASSATIEBEROEP KAN WORDEN INGESTELD

2º RECHTSBIJSTAND - CASSATIEBEROEP - PERSOON DOOR WIE CASSATIEBEROEP KAN
WORDEN INGESTELD

1º en 2º Uit de artikelen 688 en 690 Gerechtelijk Wetboek betreffende de rechtsmiddelen
tegen de beslissingen inzake rechtsbijstand volgt dat alleen de procureur-generaal bij het
hof van beroep in die zaken cassatieberoep kan instellen en zulks uitsluitend in het bij de
wet bepaalde geval1. (Artt. 688 en 690, Ger.W.)
(A.)

ARREST

(A.R. P.07.0661.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De beide cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep
te Brussel , correctionele kamer, van 30 april 2007.
De eiser voert in een memorie twee middelen aan.
Raadsheer Jean-Pierre Frère heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
(...)
Dictum
Het Hof,
1 Cass. 18 dec. 1985, AR 4715, nr. 270; Cass. 10 jan. 1990, AR 7927, nr. 289; Cass. 13 okt. 1992,
AR 7065, nr. 664.
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Verwerpt de cassatieberoepen.
Laat de kosten ten laste van de Staat.
29 mei 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Huybrechts, waarnemend voorzitter – Verslaggever: de h. Frère – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaat-generaal – Advocaat: mr. S. Kerkhofs, Brussel.

Nr. 281
2° KAMER - 30 mei 2007

1º CASSATIEMIDDELEN — STRAFZAKEN — NIEUW MIDDEL - ARTIKEL 6.1
E.V.R.M. - ONPARTIJDIGE RECHTER - REDENEN TOT WRAKING
2º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - ONPARTIJDIGE RECHTER - REDENEN TOT WRAKING CASSATIE - NIEUW MIDDEL
3º WRAKING - REDENEN - ARTIKEL 6.1 E.V.R.M. - ONPARTIJDIGE RECHTER - CASSATIE NIEUW MIDDEL
1º, 2º en 3º Art. 6.1 E.V.R.M. verleent, in de regel, de rechtzoekende niet het recht om voor
het eerst in cassatie redenen tot wraking op te werpen waarvan hij reeds voor de
feitenrechter weet had1.
(H. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.07.0198.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen een arrest, op 12 januari 2007 gewezen
door het Hof van Beroep te Luik, correctionele kamer.
De eisers voeren eenzelfde 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. FEITEN
De eisers werden door de Correctionele Rechtbank te Luik vervolgd, die hen
bij vonnis van 21 oktober 2004 heeft veroordeeld.
Bij arrest van 16 februari 2006 heeft het hof van beroep, dat het debat op de terechtzitting van 18 januari 2006 had gesloten, de heropening ervan bevolen en de
zaak op 10 mei 2006 vastgesteld, op grond "dat tijdens de beraadslaging is gebleken dat één van zijn leden in een andere hoedanigheid van de zaak kennis heeft
genomen [...]; dat het debat bijgevolg volledig voor een anders samengesteld
1 Cass. 29 april 1991, AR 8957, nr. 450.

Nr. 281 - 30.5.07

HOF VAN CASSATIE

1153

rechtscollege moet worden hervat".
Het debat werd ab initio op de terechtzitting van 6 december 2006 hervat voor
een rechtscollege dat is samengesteld uit twee leden die op de terechtzitting van
18 januari 2006 hebben gezeteld en een derde ter vervanging van het lid dat beslist had zich te onthouden.
III. BESLISSING VAN HET HOF
A. In zoverre de cassatieberoepen gericht zijn tegen de beslissingen die uitspraak doen over de strafvordering die tegen de eisers is ingesteld:
Over het middel:
Het middel voert aan dat het bestreden arrest niet door een onpartijdig gerecht
werd gewezen in de zin van artikel 6.1 van het Verdrag tot Bescherming van de
Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden aangezien het met name
door twee raadsheren was gewezen die "voordien - minstens gedeeltelijk - na het
sluiten van het debat op 18 januari 2006, met een raadsheer hadden beraadslaagd
die niet rechtmatig kon beslissen omdat hij bij de uitoefening van een ander gerechtelijk ambt van de zaak kennis had genomen".
Aldus voert het middel t.a.v. twee raadsheren van het hof van beroep, welke de
bestreden beslissing hebben gewezen, feiten aan op grond waarvan de eisers
voor het hof van beroep de wraking wegens gewettigde verdenking konden vragen.
Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan blijkt niet dat de eisers dit
middel voor de appelrechters hebben aangevoerd.
Artikel 6.1 van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en
de Fundamentele Vrijheden verleent, in de regel, de rechtzoekende niet het recht
om voor het eerst in cassatie redenen tot wraking op te werpen waarvan hij reeds
voor de feitenrechter weet had.
Het middel 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.
B. In zoverre de cassatieberoepen gericht zijn tegen "het beschikkende gedeelte waarin het bestreden arrest de eventuele burgerlijke belangen aanhoudt":
De eisers doen afstand van hun cassatieberoep.
Dictum
Het Hof,
Verleent akte van de afstand van de cassatieberoepen in zoverre zij gericht zijn
tegen "het beschikkende gedeelte waarin het bestreden arrest de eventuele burgerlijke belangen aanhoudt".
Verwerpt de cassatieberoepen voor het overige.
Veroordeelt ieder van de eisers in de kosten van zijn cassatieberoep.
30 mei 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Mathieu – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-gene-
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raal – Advocaten: mrs. Draps en Oosterbosch.

Nr. 282
2° KAMER - 30 mei 2007

1º MISDRIJF — GEPLEEGD IN HET BUITENLAND - BUITENLANDSE DADER BUITENLANDS SLACHTOFFER - SEKSUEEL MISDRIJF GEPLEEGD OP EEN MINDERJARIGE ONTVANKELIJKHEID VAN DE STRAFVORDERING - VOORWAARDE
2º WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN — WERKING IN DE
TIJD EN IN DE RUIMTE - STRAFWET - MISDRIJF GEPLEEGD IN HET BUITENLAND BUITENLANDSE DADER - BUITENLANDS SLACHTOFFER - SEKSUEEL MISDRIJF GEPLEEGD OP EEN
MINDERJARIGE - ONTVANKELIJKHEID VAN DE STRAFVORDERING - VOORWAARDE
3º STRAFVORDERING - MISDRIJF GEPLEEGD IN HET BUITENLAND - BUITENLANDSE DADER BUITENLANDS SLACHTOFFER - SEKSUEEL MISDRIJF GEPLEEGD OP EEN MINDERJARIGE ONTVANKELIJKHEID VAN DE STRAFVORDERING - VOORWAARDE
4º MISDRIJF — GEPLEEGD IN HET BUITENLAND - BUITENLANDSE DADER BUITENLANDS SLACHTOFFER - SEKSUEEL MISDRIJF GEPLEEGD OP EEN MINDERJARIGE ONTVANKELIJKHEID VAN DE STRAFVORDERING - VOORWAARDE - AANWEZIGHEID VAN DE
INVERDENKINGGESTELDE IN BELGIË - BEGRIP
5º WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN — WERKING IN DE
TIJD EN IN DE RUIMTE - STRAFWET - MISDRIJF GEPLEEGD IN HET BUITENLAND BUITENLANDSE DADER - BUITENLANDS SLACHTOFFER - SEKSUEEL MISDRIJF GEPLEEGD OP EEN
MINDERJARIGE - ONTVANKELIJKHEID VAN DE STRAFVORDERING - VOORWAARDE - AANWEZIGHEID
VAN DE INVERDENKINGGESTELDE IN BELGIË - BEGRIP
6º STRAFVORDERING - MISDRIJF GEPLEEGD IN HET BUITENLAND - BUITENLANDSE DADER BUITENLANDS SLACHTOFFER - SEKSUEEL MISDRIJF GEPLEEGD OP EEN MINDERJARIGE ONTVANKELIJKHEID VAN DE STRAFVORDERING - VOORWAARDE - AANWEZIGHEID VAN DE
INVERDENKINGGESTELDE IN BELGIË - BEGRIP
7º MISDRIJF — GEPLEEGD IN HET BUITENLAND - BUITENLANDSE DADER BUITENLANDS SLACHTOFFER - SEKSUEEL MISDRIJF GEPLEEGD OP EEN MINDERJARIGE ONTVANKELIJKHEID VAN DE STRAFVORDERING - VOORWAARDE - AANWEZIGHEID VAN DE
INVERDENKINGGESTELDE IN BELGIË - AANWEZIGHEID VAN DE INVERDENKINGGESTELDE NA HET
INSTELLEN VAN DE VERVOLGINGEN - UITWERKING
8º WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN — WERKING IN DE
TIJD EN IN DE RUIMTE - STRAFWET - MISDRIJF GEPLEEGD IN HET BUITENLAND BUITENLANDSE DADER - BUITENLANDS SLACHTOFFER - SEKSUEEL MISDRIJF GEPLEEGD OP EEN
MINDERJARIGE - ONTVANKELIJKHEID VAN DE STRAFVORDERING - VOORWAARDE - AANWEZIGHEID
VAN DE INVERDENKINGGESTELDE IN BELGIË - AANWEZIGHEID VAN DE INVERDENKINGGESTELDE NA
HET INSTELLEN VAN DE VERVOLGINGEN - GEVOLG
9º STRAFVORDERING - MISDRIJF GEPLEEGD IN HET BUITENLAND - BUITENLANDSE DADER BUITENLANDS SLACHTOFFER - SEKSUEEL MISDRIJF GEPLEEGD OP EEN MINDERJARIGE ONTVANKELIJKHEID VAN DE STRAFVORDERING - VOORWAARDE - AANWEZIGHEID VAN DE
INVERDENKINGGESTELDE IN BELGIË - AANWEZIGHEID VAN DE INVERDENKINGGESTELDE NA HET
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- GEVOLG

1º, 2º en 3º Art. 10ter, 2°, V.T.Sv., maakt de vervolging mogelijk in België van eenieder die
zich buiten het grondgebied van het Rijk, op een minderjarige, schuldig maakt aan één
van de misdrijven bepaald in de artt. 372 tot 377 en 409 Sw., op voorwaarde dat de
verdachte in België wordt gevonden1. (Art. 12, eerste lid, V.T.Sv.)
4º, 5º en 6º Opdat zou worden beschouwd dat de inverdenkinggestelde in België is
gevonden, is niet vereist dat de verdachte, die zich op het ogenblik van het instellen van
de vervolgingen op het grondgebied van het Rijk bevindt, daar op het ogenblik van het
vonnis nog steeds verblijft; het volstaat, maar dit is wel noodzakelijk, dat de dader na het
misdrijf waarvan hij wordt verdacht, naar België is gekomen en er is aangetroffen of
gevonden, ook al heeft hij het grondgebied nog vóór de eerste procedurehandelingen
verlaten2.
7º, 8º en 9º De voorwaarde van aanwezigheid op het Belgisch grondgebied, die aan de
ontvankelijkheid van de strafvordering is gekoppeld, moet vervuld zijn op het ogenblik dat
die vordering wordt ingesteld en de latere aanwezigheid van de verdachte op Belgische
bodem kan geen vervolging ontvankelijk maken welke het niet was op het ogenblik dat zij
werd ingesteld3.
(K. e.a. T. R. e.a.)

Advocaat-generaal D. Vandermeersch heeft in substantie gezegd:
Het eerste middel voert de schending aan van artikel 149 van de Grondwet, samen
gelezen met artikel 6.1 van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en
de Fundamentele Vrijheden.
De eisers verwijten de bestreden beslissing dat zij niet antwoordt op de verschillende
door hen in conclusie aangevoerde middelen.
In hun appelconclusie voerden de eisers in hoofdzaak het volgende aan:
- geen enkele internationaal- of internrechtelijke bepaling belet dat de Belgische
gerechtelijke overheid ten aanzien van een inverdenkinggestelde bij verstek een
opsporingsonderzoek of een gerechtelijk onderzoek opent;
- rechtsleer en rechtspraak zijn het erover eens dat het voor de naleving van het
voorschrift van artikel 12 van de Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering,
noodzakelijk is en volstaat dat de inverdenkinggestelde na het misdrijf naar België is
gekomen, ook al is dit maar kort, en er werd aangetroffen of gevonden;
- de mogelijkheid tot optreden van de Belgische strafgerechten wordt weliswaar
beperkt door de voorwaarde die bij artikel 12 van de Voorafgaande Titel van het Wetboek
van Strafvordering is opgelegd, doch deze uitzondering dient strikt en zelfs restrictief
geïnterpreteerd te worden;
- bijgevolg is het feit dat de vermoedelijke dader van de feiten naar België is gekomen
en daar na het plegen van het misdrijf werd aangetroffen of gevonden, een noodzakelijke
en voldoende voorwaarde opdat de tegen hem ingestelde vervolgingen ontvankelijk
worden verklaard, zelfs als die voorwaarde alleen door de aanwezigheid van de eerste
verweerder na het instellen van de strafvordering vervuld zou zijn geweest.
De appelrechters beantwoorden die conclusie met name door de overweging dat de
vereiste van aanwezigheid van de vermoedelijke dader op Belgisch grondgebied geen
omstandigheid is die betrekking heeft op de bevoegdheid maar een voorwaarde voor de
ontvankelijkheid van de strafvordering en dat de ontvankelijkheid van een daad van
1 Zie concl. adv.-gen. D. VANDERMEERSCH.
2 Ibid.
3 Ibid.
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vervolging noodzakelijk en uitsluitend moet worden beoordeeld de dag dat die handeling
wordt gesteld en niet, als deze voorwaarde niet vervuld is, retroactief mag tot stand
gebracht worden en als dusdanig gelden voor het geval een latere omstandigheid of een
volgend feit opduikt.
Vervolgens oordeelt de bestreden beslissing, door vast te stellen dat de voorwaarde van
de aanwezigheid van de verweerder op het grondgebied niet vervuld was op het tijdstip
van de burgerlijke partijstelling, d.i. op 2 april 2002, dat de vervolgingen niet ontvankelijk
zijn.
Met deze overwegingen beantwoorden de appelrechters volgens mij de conclusie van
de eisers en omkleden zij hun beslissing naar recht.
Bijgevolg mist het middel volgens mij feitelijke grondslag.
Het tweede middel voert de schending aan van de artikelen 10ter en 12 van de
Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering, samen gelezen met artikel 6.1
van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele
Vrijheden.
In dit middel betogen de eisers dat artikel 12 van de Voorafgaande Titel van het
Wetboek van Strafvordering nergens bepaalt op welk tijdstip de aanwezigheid van de
inverdenkinggestelde op het grondgebied van het Rijk vereist is en dat de appelrechters,
door de ontvankelijkheid van de vervolgingen afhankelijk te maken van de aanwezigheid
van de inverdenkinggestelde op het grondgebied op het ogenblik van het instellen van de
vervolgingen, op onwettige wijze de toepassingsvoorwaarden van de universele
bevoegdheid inperken, dit tegen het door de wetgever nagestreefde doel in.
Naar luid van artikel 4 van het Strafwetboek, is de extraterritoriale bevoegdheid van de
Belgische gerechten uitzonderlijk en beperkt tot de gevallen die bij wet zijn bepaald. Deze
materie wordt geregeld door de artikelen 6 tot 14 van de Voorafgaande Titel van het
Wetboek van Strafvordering en deze bepalingen moeten bijgevolg restrictief worden
geïnterpreteerd4.
Deze uitzonderingen die bij wet zijn bepaald kunnen volgens vier criteria worden
ingedeeld5:
- het reële bevoegdheidsbeginsel;
- het actief personaliteitsbeginsel;
- het passief personaliteitsbeginsel;
- het universaliteitsbeginsel;
De universele bevoegdheid waarvan sprake in de onderhavige zaak, bestaat in de
wettelijke mogelijkheid voor een rechter om van een misdrijf kennis te nemen ongeacht
de plaats waar het werd gepleegd en ongeacht de nationaliteit van de dader en van het
slachtoffer6.
De universele bevoegdheid onderscheidt zich van de traditionele extraterritoriale
bevoegdheidscriteria (actieve personaliteit, passieve personaliteit en reële bevoegdheid)
door het minder streng maken en zelfs het afschaffen van ieder aanknopingspunt met het
land waar de rechtsvordering is ingesteld. Zij wordt niet rechtstreeks gedicteerd door de
4 H.-D. BOSLY en D. VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale, Brussel, Die Keure, 2005, p. 82.
5 Over de klassieke criteria van de extraterritoriale bevoegdheid, zie B. S PRIET, “(Extra)territoriale
werking van de Belgische strafwet, met enkele “klassieke” extraterritoriale jurisdictiegronden uit de
voorafgaande titel van het wetboek van strafvordering”, Poursuites pénales et extraterritorialité,
Brugge, Die Keure, 2002, p. 1-38.
6 E. DAVID, “Une règle à valeur de symbole”, Politique-Revue de débats, Brussel, 2002, nr. 23, p. 12.
Zie ook de gemeenschappelijke uitgave in Annales de droit de Louvain en in de Revue de droit de
l’ULB verschenen in 2004 onder de titel “La compétence universelle”.
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noodzaak van beveiliging van nationale belangen maar beroept zich veeleer op de
bekommernis om waarden en belangen te verdedigen die nationaal en internationaal als
fundamenteel worden beschouwd en op de wil van de overheid om een zo ruim mogelijke
bestraffing te waarborgen van misdrijven die deze belangen aantasten7.
De toepassing van de universele bevoegdheid kan afhankelijk gemaakt worden van
sommige uitvoeringsvoorwaarden, zoals de aanwezigheid van de vermoedelijke dader op
het grondgebied van de Staat waar de rechtsvordering is ingesteld, het vereiste van de
dubbele strafbaarstelling, de toepassing van de regel non bis in idem ….
Daar waar het Belgisch recht voorheen, in de Wet van 16 juni 1993 betreffende
misdaden tegen het internationaal humanitair recht, het beginsel van de universele
bevoegdheid “in zuivere staat” huldigde, zonder enige maatstaf van een aanknopingspunt
met de Staat waar de rechtsvordering is ingesteld, heeft de Wet van 5 augustus 2003
betreffende ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht, de universele
bevoegdheid van de Belgische rechter aanzienlijk beperkt in de vorm van een verruimd
actief personaliteitsbeginsel (buitenlandse dader met hoofdverblijfplaats in België) of van
een verruimd passief personaliteitsbeginsel (buitenlands slachtoffer gevlucht naar België
of er minstens drie jaar verblijvend op het ogenblik van de feiten) of met toepassing van
een criterium van universele bevoegdheid volgens het principe “ofwel uitwijzen, ofwel
berechten” (“aut dedere, aut iudicare”) of gegrond op een aanknopingspunt
voortvloeiende uit de aanwezigheid van de inverdenkinggestelde op Belgische bodem.
Deze wet weerspiegelt de wil van de wetgever om zich opnieuw te richten op de
klassieke bevoegdheidscriteria door een persoonlijk (dader en/of slachtoffer) of
territoriaal aanknopingspunt te eisen met de Staat waar de rechtsvordering is ingesteld.
In zake verkrachting en aanranding van de eerbaarheid gepleegd op de persoon van een
minderjarige, kent artikel 10ter van de Voorafgaande Titel van het Wetboek van
Strafvordering universele bevoegdheid toe aan de Belgische gerechten om van dergelijke
feiten kennis te nemen die in het buitenland ten aanzien van een buitenlands slachtoffer
door een buitenlandse dader zouden zijn gepleegd. Artikel 12 van de voormelde
Voorafgaande Titel doet deze vervolgingen evenwel afhangen van de voorwaarde dat de
inverdenkinggestelde in België wordt gevonden.
Dit vereiste van de aanwezigheid van de vermoedelijke dader op het grondgebied is
geen omstandigheid die betrekking heeft op de bevoegdheid maar is een voorwaarde voor
de ontvankelijkheid van de strafvordering8.
Hier dient te worden nagegaan wat onder het begrip verdachte “in België gevonden”,
zoals bepaald bij artikel 12 van de Voorafgaande Titel, dient begrepen te worden. Is de
aanwezigheid van de inverdenkinggestelde vereist onmiddellijk na het plegen van het
misdrijf, op het tijdstip van het instellen van de vervolgingen, op het tijdstip dat het bevel
tot aanhouding wordt uitgevaardigd of nog, wanneer de zaak wordt berecht?
De voorwaarde van aanwezigheid van de inverdenkinggestelde op Belgische bodem
moet volgens mij in de ruime zin worden opgevat: opdat de inverdenkinggestelde
beschouwd wordt als zijnde in België gevonden, is het noodzakelijk en volstaat het dat de
inverdenkinggestelde na het misdrijf en vóór het instellen van de vervolgingen of, ten
laatste, precies op het ogenblik ervan, naar België is gekomen en er is aangetroffen of
gevonden, ook al heeft hij het grondgebied nog vóór de eerste procedurehandelingen
verlaten9. De ratio legis van deze voorwaarde zou aldus erin bestaan dat men vermijdt dat
7 H.-D. BOSLY en D. VANDERMEERSCH, op.cit., p. 90.
8 Brussel, (k.i.), 16 april 2002, J.L.M.B., 2002, p. 918; Brussel (k.i.), 26 juni 2002, ref. 1981, in zake
GBAGBO e.a., aangehaald door H.-D. BOSLY en D. VANDERMEERSCH, op.cit., p. 99; M. FRANCHIMONT, A.
JACOBS en A. MASSET, Manuel de procédure pénale, Brussel, Larcier, 2006, p. 1259.
9 Brussel (k.i.), 9 nov. 2000, Rev.dr.pén.crim., 2001, p. 761; C. HENNAU en J. VERHAEGEN, Droit pénal
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de dader van een in het buitenland gepleegd misdrijf zich ongestraft op Belgisch
grondgebied bevindt en dat die straffeloosheid een reden van gevaar, onrust en schandaal
zou betekenen10.
Het begrip “in België gevonden” is een feitelijke kwestie die aan de onaantastbare
beoordeling van de feitenrechter wordt overgelaten. Aldus werd beslist dat het feit dat een
vermoedelijke dader in het kader van een handelsmissie werkelijk aanwezig is op
Belgisch grondgebied geenszins de aanwezigheid in België betekent in de zin van artikel
12 van de Voorafgaande Titel11. Zo ook heeft het Hof geoordeeld dat de periodieke
aanwezigheid in België van een topman van een buitenlands bedrijf (voor het bijwonen
van bestuursvergaderingen) onvoldoende was om daaruit te besluiten dat de
inverdenkinggestelde in België werd gevonden (te dezen ging het om de toepassing van
de artikelen 23 en 62bis, Sv.)12.
Opdat volgens mij de inverdenkinggestelde kan beschouwd worden als “in België
gevonden” in de zin van het voormelde artikel 12, volstaat het dat hij er na de feiten
voldoende lang heeft verbleven opdat zijn aanhoudende straffeloze aanwezigheid op
Belgische bodem een gevoel van onrechtvaardigheid en schandaal zou verwekken.
Daarnaast is niet vereist dat de betrokkene daadwerkelijk op Belgisch grondgebied werd
aangehouden of gearresteerd vermits iedere arrestatie en elk bevel tot aanhouding de
vaststelling vereisen van ernstige aanwijzingen van schuld wat een opsporingsonderzoek
of een voorafgaand gerechtelijk onderzoek inhoudt. Het zou overigens tegenstrijdig zijn
om te menen dat na een langdurig verblijf in België, het voor de verdachte, die vreest dat
hij daar zal worden lastig gevallen of aangehouden, zou volstaan om naar het buitenland
te vluchten teneinde aan iedere vorm van vervolging vanwege de Belgische overheid te
ontsnappen.
Aangezien het de ontvankelijkheid van de strafvordering betreft, moet de voorwaarde
van de aanwezigheid van de inverdenkinggestelde in België vervuld zijn op het ogenblik
van het instellen van de vervolgingen aangezien de latere aanwezigheid van de
inverdenkinggestelde op Belgische bodem het instellen van de strafvordering niet “met
terugwerkende kracht” [kan] regulariseren13. Indien daarentegen aan deze vereiste op het
ogenblik van het instellen van de vervolgingen is voldaan, vormt de latere afwezigheid
van de beklaagde geen beletsel om hem bij verstek te vonnissen of een
uitleveringsverzoek in te dienen.
Ik meen bijgevolg dat het middel naar recht faalt wanneer het aanvoert dat louter door
de aanwezigheid van de inverdenkinggestelde na het instellen van de vervolgingen, aan de
voorwaarde is voldaan die bij artikel 12 van de Voorlopige Titel van het Wetboek van
Strafvordering is gesteld.
Subsidiair verzoeken de eisers het Hof om een prejudiciële vraag te stellen aan het
Grondwettelijk Hof over de grondwettelijkheid van artikel 12, eerste lid, van de
Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering, krachtens welke de uitoefening
van de extraterritoriale bevoegdheid van de Belgische rechter, in de regel afhangt van de
vereiste dat de inverdenkinggestelde aanwezig is op Belgische bodem “terwijl deze
voorwaarde niet meer vereist is in de andere gevallen van universele bevoegdheid”.
Zoals ik hierboven heb vermeld kenmerkt zich de hervorming, die bij de Wet van 5
augustus 2003 is ingevoerd, door de wil van de wetgever om voor de uitoefening van de
général, 3de uitg., Brussel, Bruylant, 2003, p. 79; H.-D. BOSLY en D. VANDERMEERSCH, op.cit., p. 99;
M. FRANCHIMONT, A. JACOBS en A. MASSET, op.cit., p. 1259.
10 Zie M. FRANCHIMONT, A. JACOBS en A. MASSET, op.cit., p. 1259.
11 Brussel (k.i.), 26 juni 2002, in zake SHARON e.a., J.T., 2002, p. 539.
12 Cass. 5 mei 2004, A.R. P.04.0482.F, A.C., 2004, nr. 237.
13 H.-D. BOSLY en D. VANDERMEERSCH, op.cit., p. 99; M. FRANCHIMONT, A. JACOBS en A. MASSET, op.cit.,
p. 1259.
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universele bevoegdheid een aanknopingspunt te vereisen met het Belgisch grondgebied in
de vorm van een verruimd actief personaliteitsbeginsel (buitenlandse dader met
hoofdverblijfplaats in België) of een verruimd passief personaliteitsbeginsel (buitenlands
slachtoffer naar België gevlucht of er minstens drie jaar verblijvend op het ogenblik van
de feiten) of voortvloeiende uit de aanwezigheid van de inverdenkinggestelde op Belgisch
grondgebied.
In de uitzonderingen die bij artikel 12 van de Voorafgaande Titel zijn bepaald, namelijk
de gevallen van de artikelen 6, 1°, 1°bis en 2°, 10, 1°, 1°bis en 2°, 10bis en 12bis van de
voormelde Voorafgaande Titel, wordt de uitoefening van de universele bevoegdheid
afhankelijk gemaakt van andere voorwaarden zoals de Belgische nationaliteit van de
dader of van het slachtoffer, de hoofdverblijfplaats van de buitenlandse dader op Belgisch
grondgebied, de omstandigheid dat het slachtoffer de hoedanigheid van erkend politiek
vluchteling had in België op het ogenblik van de feiten, het minstens drie jaar effectief,
gewoonlijk en wettelijk in België verblijven, het bestaan van specifieke Belgische
belangen (beginsel van de reële bevoegdheid), het feit dat de dader deel uitmaakt van de
Belgische Strijdkrachten, het bestaan van een internationale door België aangegane
verbintenis of ten slotte het instellen van de vervolgingen door de federale procureur.
In tegenstelling tot wat het middel betoogt, bepaalt artikel 12 van de Voorafgaande
Titel en de bepalingen die het beoogt, geen gevallen waarin een burgerlijke partij de
strafvordering op gang kan brengen tegen iemand die niet in België werd gevonden,
zonder dat een bijkomende voorwaarde wordt opgelegd.
Bijgevolg berust de prejudiciële vraag op een foutief juridisch uitgangspunt en is er
volgens mij geen reden om ze te stellen.
De tweede prejudiciële vraag die door de eisers wordt voorgesteld, heeft eveneens
betrekking op artikel 12 van de Voorafgaande Titel omdat het deze bepaling aan
duidelijkheid en voorspelbaarheid zou ontbreken daar zij de burgerlijke partij niet in staat
zou stellen te vatten op welk ogenblik zij op nuttige en ontvankelijke wijze een
strafrechtelijke klacht kan indienen.
De vraag geeft evenwel niet aan hoe het verwijt tegen de wijze waarop de bepaling is
opgesteld, aanleiding zou kunnen zijn tot ongelijke behandeling of discriminatie.
Bijgevolg is er evenmin reden om deze vraag aan het Grondwettelijk Hof te stellen.
Ik besluit tot de verwerping van de cassatieberoepen.
ARREST (vertaling)

(A.R. P.07.0216.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen een arrest, op 24 januari 2007 gewezen
door het Hof van Beroep te Luik, kamer van inbeschuldigingstelling.
De eisers voeren twee middelen aan en werpen twee prejudiciële vragen op 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 de cassatieberoepen gericht zijn tegen de in zake van de eerste
verweerder gewezen beslissing:
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Over het eerste middel:
Uit de omstandigheid alleen dat een beslissing van het vonnisgerecht niet regelmatig met redenen zou zijn omkleed, kan geen schending van artikel 6 van
het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele
vrijheden worden afgeleid.
Het middel faalt in zoverre naar recht.
De eisers hebben een conclusie neergelegd waarin zij in hoofdzaak aanvoeren
dat wanneer de ontvankelijkheid van een vervolging bij wet afhangt van het feit
dat de beklaagde in België wordt aangetroffen, aan deze voorwaarde is voldaan
door diens aanwezigheid op het grondgebied van het Rijk nadat de strafvordering
op gang is gebracht.
Het arrest antwoordt op die conclusie
- dat de aanwezigheid van de inverdenkinggestelde op het grondgebied van het
Rijk een voorwaarde is voor de ontvankelijkheid van de strafvordering;
- dat deze voorwaarde bijgevolg moet worden vastgesteld op het ogenblik dat
de daad van vervolging waartoe de eisers het initiatief hebben genomen, werd
verricht;
- dat indien deze voorwaarde niet vervuld is op het ogenblik dat de strafvordering wordt op gang gebracht, de latere aanwezigheid van de inverdenkinggestelde op het grondgebied de vervolging niet met terugwerkende kracht geldig kan
verklaren;
- dat de eisers toegeven dat de eerste verweerder zich niet in België bevond op
het ogenblik dat zij zich, op 2 april 2002, tegen hem burgerlijke partij hebben gesteld;
- dat de vervolgingen bijgevolg niet ontvankelijk zijn.
De appelrechters beantwoorden aldus de conclusie van de eisers en omkleden
hun beslissing regelmatig met redenen.
Het middel mist in zoverre feitelijke grondslag.
Over het tweede middel:
Naar luid van artikel 4 van het Strafwetboek wordt het misdrijf, buiten het
grondgebied van het Rijk door Belgen of door vreemdelingen gepleegd, in België niet gestraft dan in de gevallen bij de wet bepaald.
Artikel 10ter, 2°, van de Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering, maakt de vervolging mogelijk in België van eenieder die zich buiten het
grondgebied van het Rijk schuldig maakt aan een van de misdrijven bepaald in
de artikelen 372 tot 377 en 409 van het Strafwetboek. Deze vervolging heeft
evenwel, naar luid van artikel 12, eerste lid, van de Voorafgaande Titel, alleen
plaats wanneer de verdachte in België wordt gevonden.
Er wordt niet vereist dat de verdachte, die zich op het ogenblik van het instellen van de vervolgingen op het grondgebied van het Rijk bevindt, daar op het
ogenblik van het vonnis nog steeds verblijft. Het volstaat, maar dit is wel noodzakelijk, dat de dader, na het misdrijf waarvan hij wordt verdacht, naar België is
gekomen en er is aangetroffen of gevonden, ook al heeft hij het grondgebied nog
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vóór de eerste procedurehandelingen verlaten.
Deze voorwaarde die aan de ontvankelijkheid van de strafvordering is gekoppeld, moet vervuld zijn op het ogenblik dat de voormelde vordering wordt ingesteld. De latere aanwezigheid van de verdachte op Belgische bodem kan geen
vervolging ontvankelijk maken welke het niet was op het ogenblik dat zij werd
ingesteld.
Het middel dat het tegendeel aanvoert faalt naar recht.
Over de prejudiciële vragen:
De eisers verzoeken dat aan het Grondwettelijk Hof een prejudiciële vraag gesteld wordt over de grondwettelijkheid van artikel 12, eerste lid, van de Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering, krachtens welk de uitoefening
van de strafvordering wegens misdaden of wanbedrijven die buiten het grondgebied van het Rijk zijn gepleegd, in de regel, afhangen van de voorwaarde dat de
verdachte in België wordt gevonden, "terwijl deze voorwaarde niet meer vereist
is in andere gevallen van universele bevoegdheid".
In de gevallen die bij de artikelen 6, 1°, 1°bis en 2°, 10, 1°, 1°bis en 2°, 10bis
en 12bis van de Voorafgaande Titel zijn bepaald, moet de verdachte inderdaad
niet in België worden gevonden.
De uitoefening van de strafvordering hangt in deze gevallen evenwel af van de
Belgische nationaliteit van de dader of van het slachtoffer, van de hoofdverblijfplaats van de dader op het grondgebied van het Rijk, van het effectief, gewoonlijk en wettelijk verblijf van het slachtoffer in België sedert minstens drie jaar,
van het bestaan van specifieke Belgische belangen die door het misdrijf zijn geschaad, van het behoren van de dader tot de Belgische strijdkrachten of van de
aanhangigmaking van de zaak bij de onderzoeksrechter door de federale procureur.
Artikel 12, eerste lid, van de Voorafgaande Titel en de bepalingen waarnaar
het verwijst, voorzien niet in een geval waarin een burgerlijke partij zelf de strafvordering op gang kan brengen voor misdrijven, buiten het grondgebied van het
Rijk gepleegd en daarmee volgens geen van de hoger opgesomde criteria een
aanknopingspunt hebbende, welke iemand zouden worden ten laste gelegd die er
niet werd gevonden.
De prejudiciële vraag die aan de wettekst een verschil in behandeling toeschrijft die hij niet bevat, gaat van een verkeerde juridische veronderstelling uit.
Er is bijgevolg geen grond om deze te stellen.
De tweede prejudiciële vraag heeft eveneens betrekking op artikel 12, eerste
lid, van de Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering. Zij steunt
op de bewering dat deze bepaling duidelijkheid en voorspelbaarheid mist in zoverre zij "de burgerlijke partij niet in staat stelt te vatten [...] op welk ogenblik zij
op nuttige en ontvankelijke wijze klacht kan indienen".
De artikelen 12, tweede lid, en 14 van de Grondwet afzonderlijk of samen gelezen met de artikelen 6 en 7 van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten
van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, waarvan de schending wordt aangevoerd, waarborgen alle burgers dat geen enkel gedrag strafbaar is en dat geen en-
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kele straf wordt opgelegd dan krachtens de regels die door een vertegenwoordigend lichaam zijn goedgekeurd, maar hebben niet tot doel de rechten van de burgerlijke partij te beschermen.
Aangezien een dergelijke vraag geen verband houdt met het arrest moet zij
evenmin worden gesteld.
B. In zoverre de cassatieberoepen gericht zijn tegen de beslissing die in zake
van de tweede verweerder is gewezen:
De eisers voeren geen middel aan.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt ieder van de eisers in de kosten van zijn cassatieberoep.
30 mei 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. de Codt – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-generaal – Advocaat: mr. M. Faska, Luik.

Nr. 283
2° KAMER - 30 mei 2007

1º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — AFSTAND — BURGERLIJKE
RECHTSVORDERING - CASSATIEBEROEP VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ - ADVOCAAT VOORWAARDEN
2º CASSATIEMIDDELEN — STRAFZAKEN — ALGEMEEN - CASSATIEBEROEP VAN
DE BURGERLIJKE PARTIJ - MEMORIE - AFSTAND VAN DE MIDDELEN - AFSTAND GEPAARD GAANDE
MET DE AFSTAND VAN HET CASSATIEBEROEP

3º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — ALGEMEEN - FOUT SCHADE - VERGOEDING - ADVOCATENKOSTEN EN -HONORARIUM - VOORWAARDE NOODZAKELIJKHEID
4º BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - BURGERLIJKE RECHTSVORDERING INGESTELD
VOOR DE STRAFRECHTER - SCHADE DOOR HET MISDRIJF VEROORZAAKT - VERGOEDING ADVOCATENKOSTEN EN -HONORARIUM - VOORWAARDE - NOODZAKELIJKHEID
1º en 2º Het Hof slaat geen acht op de afstand van het cassatieberoep van een burgerlijke
partij door een advocaat die geen advocaat is bij het Hof van Cassatie of die geen
houder is van een bijzondere volmacht, gegeven het feit dat het bestreden arrest haar
vordering gedeeltelijk verwerpt en de afstand van haar cassatieberoep in dat geval
gelijkstaat met een afstand van haar vordering; het Hof slaat evenmin acht op de
intrekking door de voormelde advocaat van de middelen die deze in zijn memorie
aanvoert, wanneer zij kennelijk met die afstand samenhangt1.
3º en 4º De kosten en het honorarium van een advocaat die de benadeelde van een
strafrechtelijke fout heeft betaald, kunnen, op grond van art. 1382 B.W., een te
vergoeden bestanddeel van de schade uitmaken, in zoverre ze noodzakelijk zijn om de
1 Cass. 16 juni 1999, AR. P.98.1528.F, nr 364.
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benadeelde de mogelijkheid te bieden zijn rechten op vergoeding van zijn schade te
doen gelden; de vaststelling dat het bedrag van de aan de burgerlijke partij toegekende
vergoeding veel meer aanleunt bij dat wat door de beklaagde is berekend dan bij het
bedrag dat door de burgerlijke partij wordt gevorderd, heeft niet tot gevolg dat de door
haar gedragen kosten en honoraria niet noodzakelijk waren2.
(C. e.a. T. D.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.07.0243.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen een arrest, op 16 januari 2007 gewezen
door het Hof van Beroep te Luik, correctionele kamer.
De eisers voeren drie middelen aan in een memorie waarvan een voor eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
Raadsheer Benoît Dejemeppe heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Met brieven die op 7 en 22 mei ter griffie van het Hof zijn ingekomen, heeft
Meester Philippe Charpentier, raadsman van de eisers, meegedeeld dat zij afstand doen van hun cassatieberoep en de middelen intrekken die in hun memorie
worden aangevoerd.
Het Hof slaat geen acht op die afstand, verricht door een advocaat die geen advocaat is bij het Hof van Cassatie en die geen houder blijkt te zijn van een bijzondere volmacht, nu het bestreden arrest hun vordering gedeeltelijk verwerpt en
de afstand van hun cassatieberoep in dat geval gelijkstaat met een afstand van
hun vordering.
Het slaat evenmin acht op de voormelde intrekking van de middelen, die kennelijk met die afstand samenhangt.
Over het eerste middel:
Het middel verwijt het arrest dat het de artikelen 6 van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, 149 van
de Grondwet, 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek schendt, door te weigeren de verweerkosten van de eisers te vergoeden.
De kosten en het honorarium van een advocaat die de benadeelde van een
strafrechtelijke fout heeft betaald, kunnen, op grond van het voormelde artikel
1382, een te vergoeden bestanddeel van de schade uitmaken, in zoverre ze noodzakelijk zijn om de benadeelde de mogelijkheid te bieden zijn rechten op vergoeding van zijn schade te doen gelden.
Uit de vaststelling dat het bedrag van de door de appelrechters toegekende vergoeding veel dichter aanleunt bij dat wat door de verweerder is berekend dan bij
dat wat door de eisers wordt gevorderd, kunnen de appelrechters niet naar recht
afleiden dat de door hen gedragen kosten en honoraria niet noodzakelijk waren.
2 Zie Cass. 16 nov. 2006, AR C.05.0124.F, nr. 568 met concl. O.M. in Pas.
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Het middel is in zoverre gegrond.
Over het tweede middel:
Het middel verwijt het arrest dat het de artikelen 149 van de Grondwet alsook
1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek schendt door te weigeren de materiële
schade te vergoeden die door de tweede eiser wordt aangevoerd en die voortvloeit uit het verlies van een schooljaar.
Nadat de appelrechters een morele schade hebben aangenomen die, uit hoofde
van de eiser, voortvloeit uit het verlies op een redelijke kans om zonder zittenblijven zijn schooljaar tot een goed einde te brengen, vermelden zij dat deze
"geen enkel gegeven aandraagt dat toelaat om de materiële schade die [hij] aanvoert geloofwaardig te maken, welke bijgevolg zuiver hypothetisch blijft, aangezien hij geen inlichtingen verstrekt over zijn schoolloopbaan na 1991, over zijn
beroepskeuze en over zijn huidige toestand en zich beperkt tot het vorderen van
een bedrag dat hoger ligt dan de zakencijfers die hij in 1999 en 2000 heeft verwezenlijkt in [zijn] toenmalige beroepsbezigheid als zelfstandige".
Met deze overwegingen beantwoordt het arrest, dat niet door tegenstrijdigheid
is aangetast, de conclusie van de eiser en omkleedt het zijn beslissing regelmatig
met redenen.
Het middel mist in zoverre feitelijke grondslag.
De appelrechters stellen aldus door een feitelijke beoordeling vast dat het mislukken van een schooljaar geen verlies aan economische waarde van de beroepsbezigheid van de eiser had doen ontstaan en bijgevolg geen materiële schade had
veroorzaakt. Daaruit volgt dat zij hun beslissing om daarvoor geen vergoeding
toe te kennen, naar recht verantwoorden.
Het middel kan in zoverre niet worden aangenomen.
Over het derde middel:
Krachtens de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek is diegene
door wiens schuld aan een ander schade wordt veroorzaakt, verplicht deze te vergoeden en de getroffene heeft, in de regel, recht op de volledige vergoeding van
de geleden schade.
De eerste rechter heeft de verweerder veroordeeld om de eisers definitieve vergoedingen te betalen, vermeerderd met compensatoire interest, en heeft de voorlopige tenuitvoerlegging van het vonnis bevolen. Deze bedragen werden verminderd door de rechters in hoger beroep, welke eveneens hebben beslist dat ze zouden worden uitbetaald "na aftrek van de reeds gestorte provisionele bedragen en
de creditrente daarop, berekend tegen de wettelijke rentevoet, vanaf de datum
van de uitkeringen".
Door aldus te beslissen dat de door de verweerder betaalde bedragen in hun totaliteit creditrente zullen opbrengen, vergoeden de appelrechters de schade van
de eisers niet volledig.
Het middel is in zoverre gegrond.
Dictum
Het Hof,
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Vernietigt het arrest in zoverre het uitspraak doet over de verweerkosten van
de eisers en in zoverre het beslist dat van de hen toegekende bedragen de provisie wordt afgetrokken die door de verweerder is gestort en de creditrente daarop.
Verwerpt de cassatieberoepen voor het overige.
Beveelt dat melding van het arrest zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest.
Veroordeelt ieder van de eisers in een vierde van de kosten van zijn cassatieberoep en de verweerder in de helft ervan.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Bergen.
30 mei 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Dejemeppe – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-generaal – Advocaat: mr. Ph. Charpentier, Hoei.

Nr. 284
2° KAMER - 30 mei 2007

1º RECHT VAN VERDEDIGING — STRAFZAKEN - BEWIJSVOERING - INLICHTINGEN UIT
EEN ANDER NIET GEVOEGD ONDERZOEKSDOSSIER - INLICHTINGEN VERMELD IN EEN AAN EEN
TEGENSPREKELIJK DEBAT ONDERWORPEN PROCES-VERBAAL - VERPLICHTING OM EEN AFSCHRIFT TE
VOEGEN VAN HET DOSSIER DAT NIET BIJ DE RECHTER AANHANGIG IS GEMAAKT

2º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - RECHT OP EEN EERLIJKE BEHANDELING VAN DE ZAAK INLICHTINGEN UIT EEN ANDER NIET GEVOEGD ONDERZOEKSDOSSIER - INLICHTINGEN VERMELD IN EEN
AAN EEN TEGENSPREKELIJK DEBAT ONDERWORPEN PROCES-VERBAAL - VERPLICHTING OM EEN
AFSCHRIFT TE VOEGEN VAN HET DOSSIER DAT NIET BIJ DE RECHTER AANHANGIG IS GEMAAKT

3º BEWIJS — STRAFZAKEN — BEWIJSVOERING - LOYAUTEIT - RECHT OP EEN
EERLIJKE BEHANDELING VAN DE ZAAK - RECHT VAN VERDEDIGING - INLICHTINGEN UIT EEN ANDER
NIET GEVOEGD ONDERZOEKSDOSSIER - INLICHTINGEN VERMELD IN EEN AAN EEN TEGENSPREKELIJK
DEBAT ONDERWORPEN PROCES-VERBAAL - VERPLICHTING OM EEN AFSCHRIFT TE VOEGEN VAN HET
DOSSIER DAT NIET BIJ DE RECHTER AANHANGIG IS GEMAAKT

4º BEWIJS — STRAFZAKEN — VERMOEDENS - ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR
DE FEITENRECHTER - VOORWAARDEN
1º, 2º en 3º Het vermelden van inlichtingen, in een aan een tegensprekelijk debat
onderworpen proces-verbaal, uit een onderzoek dat met de zaak geen verband houdt,
vindt steun in de artt. 44/1 en 44/4, van de Wet van 5 augustus 1992 op het politieambt
en, door het enkele feit dat dit ander onderzoek niet bij het dossier is gevoegd, miskent
het het algemeen rechtsbeginsel betreffende de loyaliteit van de bewijsvoering niet; noch
het recht op een eerlijke behandeling van de zaak, noch het recht van verdediging
verplichten de rechter om het afschrift van een dossier dat niet bij hem aanhangig is
gemaakt bij het dossier te doen voegen, alleen omdat één van de stukken die hem zijn
voorgelegd, dat dossier als bron vermeldt van de inlichtingen die dat stuk aandraagt1.
1 Zie: L. HUYBRECHTS, “Het gebruik in het strafproces van een ander strafdossier”, in: Om deze
redenen, Liber Amicorum Armand VANDEPLAS, 283.
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4º De gevolgtrekkingen die de rechter, bij wijze van vermoedens, uit de door hem bewezen
verklaarde feiten maakt, worden aan zijn oordeel en beleid overgelaten en worden door
hem op onaantastbare wijze beoordeeld, op voorwaarde dat hij uit die feiten geen
gevolgtrekkingen maakt die daarmee geen verband houden of die op grond daarvan
onmogelijk te verantwoorden zijn.
(M. e.a. T. DEXIA BANK nv)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.07.0421.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen een arrest, op 23 februari 2007 gewezen
door het Hof van Beroep te Luik, correctionele kamer.
De eiser H. M. voert een middel aan in een memorie waarvan een voor eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
De eiser C. O. voert vier middelen aan in een memorie die op 29 mei 2007 op
de griffie van het Hof is ingekomen.
Raadsheer Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. ESLISSING VAN HET HOF
A. Over het cassatieberoep van H. M.:
1. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing op de strafvordering:
Over het middel:
Wat de eerste drie onderdelen betreft:
De conclusie waarvan de eiser het arrest verwijt dat het deze niet beantwoordt,
voerde in hoofdzaak aan
- dat een proces-verbaal in het strafdossier naar een afzonderlijk onderzoek
verwijst in zake van een inverdenkinggestelde waarmee de eiser in verbinding
zou hebben gestaan; dat dit een bewering is waartegen de eiser zich niet kan verweren aangezien dat onderzoek niet bij het dossier is gevoegd;
- dat tegen de eiser een observatiemaatregel was uitgevaardigd waarvan het gedetailleerd verslag zich niet in het dossier bevindt en die geen enkel bewijskrachtig gegeven heeft opgeleverd;
- dat aan de getuigen een fotoalbum werd voorgelegd, uitsluitend samengesteld
uit foto's van personen die bij de speurders als verdacht gesignaleerd staan;
- dat de politie door een robottekening, voor één van de misdrijven die de eiser
ten laste zijn gelegd, een andere verdachte heeft kunnen identificeren wiens identiteit niet werd onthuld en tegen wie het onderzoek niet werd vervolgd;
- dat voor de feiten die op 23 januari 2004 te Oreye zijn gepleegd (telastleggingen B.7, E.15, F.22 en G.30), de speurders een album met 37 foto's hadden samengesteld welke zich niet in het dossier bevinden en waartussen de getuigen
personen hebben aangewezen die niet met de eiser te vereenzelvigen zijn.
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Om de telastleggingen ondanks de ontkenningen van de eiser bewezen te verklaren, neemt het arrest aan
- dat het slachtoffer van de op 3 januari 2004 te Glons gepleegde feiten (telastlegging A.3), die hier verweerder is, duidelijk de gelaatstrekken van één van de
twee daders heeft gezien, dat hij daarvan een nauwkeurige herinnering heeft bewaard en de eiser tussen talrijke foto's heeft herkend, en vervolgens bij een confrontatie achter spiegelglas;
- dat de getuigen van de op 13 maart 2004 te Fléron gepleegde feiten (telastleggingen A.4, E.16 en F.23) de eiser tussen de hen voorgelegde foto's of tijdens
de confrontatie achter spiegelglas aanwijzen, waarbij één van deze getuigen verklaart dat ook de stem van de eiser hem is opgevallen;
- dat de slachtoffers van de op 23 januari 2004 te Oreye gepleegde feiten (telastleggingen B.7, E.15, F.22 en G.30) de schoenen die bij een andere inverdenkinggestelde zijn gevonden, hebben geïdentificeerd als zijnde de schoenen die de
eiser droeg en hemzelf, in zeer stellige bewoordingen, op foto en bij de confrontatie hebben herkend;
- dat de eiser op foto en bij de confrontatie werd aangewezen door de slachtoffers van de op 23 april 2004 te Flémalle gepleegde feiten (telastleggingen C.8,
E.17 en F.24);
- dat niet blijkt dat de hierboven opgesomde ambtsverrichtingen werden verricht op een wijze die het recht van verdediging miskent;
- dat de levensstijl van de eiser na de feiten niet verenigbaar lijkt met de inkomsten die hij aangeeft (bladzijden 12, 13, 20 en 25 van het arrest);
- dat de eiser anderen die voor gelijkaardige feiten als deze waarvoor hij zich
moet verantwoorden, kende of met hen in verbinding stond.
Door er aldus andere of ermee strijdige gegevens tegenover te stellen, beantwoorden de appelrechters de conclusie van de eiser en omkleden zij hun beslissing regelmatig met redenen.
Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan blijkt niet dat de hierboven samengevatte gegevens die de appelrechters hebben doen besluiten om de telastleggingen bewezen te verklaren, aan de tegenspraak van de partijen werden
onttrokken. Uit de kritiek, geformuleerd in de conclusie die namens de eiser op
de terechtzitting van het hof van beroep van 10 januari 2007 is neergelegd, blijkt
integendeel dat deze inzage heeft gekregen van de tegen hem aangevoerde stukken, met name van de fotografische documentatie op grond waarvan identificaties gebeurden alsook van de processen-verbaal van de confrontaties en de getuigenverhoren.
De eiser voert een miskenning aan van het recht op een eerlijke behandeling
van de zaak, van zijn recht van verdediging en van het algemeen rechtsbeginsel
betreffende de loyaliteit van de bewijsvoering. Hij leidt die miskenning af uit de
omstandigheid dat hij geen inzage heeft gekregen van het onderzoek met betrekking tot een andere inverdenkinggestelde waarvan een proces-verbaal uit het
dossier zegt dat hij daarmee in contact staat, noch van het proces-verbaal met het
resultaat van de door de onderzoeksrechter bevolen observaties, noch van één
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van de fotoalbums die aan de slachtoffers en de getuigen zijn voorgelegd.
Krachtens artikel 44/1 van de Wet van 5 augustus 1992 op het politieambt,
kunnen de politiediensten inlichtingen inwinnen, meer bepaald met betrekking
tot personen die een concreet belang vertonen voor de uitoefening van hun opdrachten van gerechtelijke politie overeenkomstig de artikelen 28bis, 28ter, 55
en 56 van het Wetboek van Strafvordering.
Deze inlichtingen, die kunnen worden medegedeeld aan de overheden bedoeld
in het derde lid van het voormelde artikel 44/1, worden in een gegevensbank verwerkt die de gerechtelijke overheden en de politiediensten volgens artikel 44/4
van de Wet van 5 augustus 1992 mogen raadplegen.
Het vermelden van inlichtingen, in een aan een tegensprekelijk debat onderworpen proces-verbaal, uit een onderzoek dat met de zaak geen verband houdt,
vindt steun in de voormelde wetsbepalingen en, door het enkele feit dat dit ander
onderzoek niet bij het dossier is gevoegd, miskent het het algemeen rechtsbeginsel betreffende de loyaliteit van de bewijsvoering niet.
De overige algemene beginselen die door de eiser zijn aangevoerd verplichten
de rechter niet om het afschrift van een dossier dat niet bij hem aanhangig is gemaakt bij het debat te doen voegen, alleen omdat één van de stukken die hem
zijn voorgelegd, dat dossier als bron vermeldt van de inlichtingen die dat stuk
aandraagt.
Overigens blijkt noch uit het arrest noch uit het middel zelf, dat de appelrechters, om de telastleggingen bewezen te verklaren, zich op de reeks van 37 foto's
hebben gegrond, waarvan de eiser beweert geen inzage te hebben gekregen maar
tegelijkertijd aanvoert dat zijn foto daarin moet voorkomen.
Het arrest vermeldt evenmin politiële inlichtingen volgens welke de eiser wapens en bivakmutsen in een autobox opborg. Wat de vermelding onderaan bladzijde 12 van het arrest betreft, volgens welke de eiser samen met een andere inverdenkinggestelde werd opgemerkt terwijl zij zich naar garageboxen te Cheratte
begaven, deze komt niet uit een proces-verbaal dat, in strijd met artikel 47septies, §2, van het Wetboek van Strafvordering, niet bij het strafdossier zou zijn gevoegd. Immers, volgens het uittreksel uit de conclusie, weergegeven in het tweede onderdeel, lijkt deze vermelding afkomstig uit een stuk dat zich in het strafdossier bevindt waarvan de eiser inzage heeft gekregen vermits hij het aanhaalt.
Ten slotte is de twijfel die de beklaagde ten goede moet komen deze die naar
het oordeel van de rechter betrekking heeft op de schuld van de voormelde beklaagde aan de hem ten laste gelegde feiten. De gevolgtrekkingen die de rechter,
bij wijze van vermoedens, uit de door hem bewezen verklaarde feiten maakt,
worden aan zijn oordeel en beleid overgelaten en worden door hem op onaantastbare wijze beoordeeld, op voorwaarde dat hij uit die feiten geen gevolgtrekkingen maakt die daarmee geen verband houden of die op grond daarvan onmogelijk te verantwoorden zijn.
Uit de motivering van het arrest blijkt dat het hof van beroep geen enkele twijfel heeft geuit. Er volgt integendeel uit dat er volgens hen voldoende bepaalde en
met elkaar overeenstemmende vermoedens waren om de aan de eiser ten laste
gelegde feiten bewezen te verklaren.
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Het onderdeel kan bijgevolg niet worden aangenomen.
(...)
Dictum
Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt ieder van de eisers in de kosten van zijn cassatieberoep(en).
30 mei 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. de Codt – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. J.-Ph. Mayence, Charleroi, J. Vossen, Brussel en Ph. Zevenne,
Luik.

Nr. 285
1° KAMER - 31 mei 2007

HANDELSPAPIER - WISSELBRIEF - AVAL - GEEN VERMELDING VOOR WIE HET AVAL IS GEGEVEN
- WAARBORG
Wanneer niet wordt vermeld voor wie het aval is gegeven, waarborgt het aval de eventuele
wisselverbintenis van de trekker. (Art. 31, vierde lid, Boek I, Titel VIII, W.Kh.)
(K. T. ROMA BELGIUM nv)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.06.0147.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 28 november 2005 gewezen
door het Hof van Beroep te Bergen.
Raadsheer Christine Matray 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
- artikel 31, inzonderheid vierde lid, van titel VIII van boek I van het Wetboek van
Koophandel, houdende de wetten op wisselbrieven en orderbriefjes gecoördineerd bij de
wet van 31 december 1955 tot verbetering en interpretatie van verschillende bepalingen
van de wet van 10 augustus 1953 betreffende de invoering in de nationale wetgeving van
de eenvormige wet op de wisselbrieven en orderbriefjes en betreffende haar inwerkingtreding, en tot coördinatie van deze wetgeving met de eenvormige wet.
Aangevochten beslissingen
Het hof van beroep stelt eerst vast dat de verweerster, trekker, verscheidene wisselbrieven heeft getrokken op de vennootschap naar Luxemburgs recht, betrokkene, waarvoor de
eiser, afgevaardigd bestuurder van Jarrel Business, voor aval heeft getekend, dat Jarrel
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Business failliet werd verklaard bij vonnis van 18 september 2002 van de arrondissementsrechtbank. Nadat het heeft kennisgenomen van de vordering van de verweerster, in
haar hoedanigheid van trekker van de wisselbrieven, tot veroordeling van de eiser tot betaling van de wisselbrieven, in zijn hoedanigheid van avalgever ervan, wijst het de vordering van de verweerster toe en, met bevestiging van het beroepen vonnis, veroordeelt het
de eiser tot betaling van de litigieuze wisselbrieven, zijnde het totale bedrag van
123.334,33 euro vermeerderd met interest, alsook met de protestkosten van de brieven,
zulks op grond van al zijn redenen die geacht worden hier te zijn weergegeven.
Inzonderheid wijst het arrest, nadat het ontkent dat de wisselbrieven vervalst zijn en het
op een dergelijke vervalsing gegronde verweer van de eiser heeft afgewezen, op het volgende:
"(De eiser) betwist niet dat hij wel degelijk de betwiste wissels heeft ondertekend in
zijn hoedanigheid van avalgever.
(De eiser) heeft voor aval getekend zonder te preciseren voor wie het was gegeven.
Hij heeft niet verklaard dat hij als lasthebber optrad.
Het bepaalde in artikel 31, vierde lid, van de wet op wisselbrieven, krachtens hetwelk,
het aval, indien het niet vermeldt voor wie het is gegeven, geacht wordt voor de trekker te
zijn gegeven, is dwingend en laat in geen geval het tegenbewijs toe".
Grieven
Artikel 31, vierde lid, van titel VIII van boek I van het Wetboek van Koophandel luidt
als volgt: "In het aval moet worden vermeld voor wie het is gegeven. Bij gebreke hiervan
wordt het geacht voor de trekker te zijn gegeven".
Luidens die tekst waarborgt het aval, zonder vermelding van de ondertekenaar "voor
wie het is gegeven" de wisselschuld van de trekker en niet van de betrokkene. De regel is
dwingend en laat geen tegenbewijs toe: het vermoeden dat hij instelt is onweerlegbaar.
Hieruit volgt dat het arrest, doordat het vaststelt, enerzijds, dat de verweerster trekker is
van de litigieuze wisselbrieven en dat Jarrel Business de betrokkene ervan is, anderzijds
dat de eiser, die deze brieven voor aval heeft ondertekend, niet vermeldt voor wie dat aval
is gegeven, niet naar recht de eiser heeft kunnen veroordelen tot betaling van die brieven
aan de verweerster.
Weliswaar geeft het hof van beroep de wettekst weer of parafraseert het die.
Maar het arrest begaat een tegenstrijdigheid in zijn uitlegging wanneer het, tot staving
van de veroordeling van de eiser, oordeelt dat de woorden "wordt het geacht voor de trekker te zijn gegeven" betekenen "wordt het geacht ten gunste, ten voordele van de trekker
te zijn gegeven". Indien daarentegen het hof [van beroep] een juiste uitlegging van die
tekst in aanmerking neemt, is de toepassing die het ervan maakt, door toch [de] veroordeling van de eiser uit te spreken, in tegenspraak met de tekst.
Hoe dan ook, en welke uitlegging het hof van beroep ook aanneemt, schendt het hof
van beroep de bedoelde wetsbepaling wanneer het de eiser veroordeelt, in zijn hoedanigheid van avalgever van de litigieuze brieven, ten voordele van de verweerster, in haar hoedanigheid van trekker.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Artikel 31, vierde lid, van titel VIII van boek I van het Wetboek van Koophandel bepaalt dat in het aval moet worden vermeld voor wie het is gegeven en dat
bij gebreke hiervan het geacht wordt voor de trekker te zijn gegeven.
Krachtens die tekst waarborgt het aval, wanneer de voornoemde vermelding er
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niet in voorkomt, de eventuele wisselverbintenis van de trekker.
Het arrest stelt vast dat de verweerster de trekker van de wisselbrieven is en
dat de eiser, die de avalgever is, niet vermeld heeft voor wie hij borg stond.
Door de eiser te veroordelen om de bedragen van de wisselbrieven en de protestkosten aan de verweerster te betalen, schendt het arrest de voornoemde bepaling.
Het middel is gegrond.
De cassatie die hieruit voortvloeit, leidt tot de vernietiging de beslissing die afwijzend beschikt op de tussenvordering van de eisers, die het gevolg is van de
vernietigde beslissing.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
over.
Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Luik.
31 mei 2007 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Storck, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:
mevr. Matray – Gelijkluidende conclusie van de h. de Koster, advocaat-generaal met opdracht – Advocaten: mrs. T'Kint en Gérard.

Nr. 286
1° KAMER - 31 mei 2007

RECHTERLIJK GEWIJSDE — GEZAG VAN GEWIJSDE — STRAFZAKEN TEGENSTELBAAR KARAKTER
Het gezag van gewijsde in strafzaken staat niet eraan in de weg dat een partij die niet bij
het strafgeding was betrokken, de elementen betwist die uit het strafproces zijn afgeleid1
2
. (Art. 4, V.T.Sv.)
(I. e.a. T. S.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.06.0494.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis, op 15 december 2005 in laatste
aanleg gewezen door de Politierechtbank te Doornik.
1 Zie concl. O.M. in Pas. 2007, nr. 286.
2 Art. 4, V.T.Sv. voor de wijziging ervan bij W. 13 april 2005
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Raadsheer Albert Fettweis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Philippe de Koster heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eisers voeren een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- 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;
- de artikelen 3 en 4 van de wet van 17 april 1878 houdende de voorlopige titel van het
Wetboek van Strafvordering;
- de artikelen 63, 66 en 67 van het Wetboek van Strafvordering;
- algemeen beginsel van het recht van verdediging;
- algemeen beginsel van het gezag van gewijsde in strafzaken.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest stelt eerst vast dat het voertuig van de eisers op 2 oktober 2003
door een ander voertuig beschadigd werd op een parkeerterrein; dat de eerste eiser klacht
indiende bij de politie; dat de verweerder vervolgd werd wegens vluchtmisdrijf in overtreding van artikel 8.3, tweede lid, van het Wegverkeersreglement; dat de Correctionele
Rechtbank te Doornik in hoger beroep bij vonnis van 14 januari 2005 de verweerder heeft
vrijgesproken wegens het bestaan van twijfel en de burgerlijkepartijstelling van de eisers
niet-ontvankelijk heeft verklaard omdat zij voor het eerst in hoger beroep is gedaan; dat
de vordering die de eisers bij exploot van 22 februari 2005 hebben ingesteld ertoe strekt
de verweerder tot schadevergoeding te veroordelen,
en vervolgens erkent het bestreden vonnis het gezag van gewijsde erga omnes in strafzaken van het vonnis van 14 januari 2005 en beschikt het afwijzend op de vordering van
de eisers om de verweerder te doen veroordelen tot vergoeding van de schade die op 2 oktober 2003 aan hun voertuig is toegebracht
Het bestreden vonnis grondt die beslissing op de volgende redenen:
"De huidige rechtspraak van het Hof van Cassatie oordeelt inderdaad dat het in artikel
6.1 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden neergelegde recht op een eerlijk proces primeert op de regel van het gezag van gewijsde in strafzaken op het burgerlijk proces en dat zulks impliceert dat ieder persoon die
geen partij was in de zaak voor de strafrechter het recht behoudt om vrij voor de burgerlijke rechter verweer te voeren; de eisers zouden aldus, op grond van dat beginsel, kunnen
bewijzen dat de verweerder betrokken was bij de aanrijding van 2 oktober 2003, indien zij
geen partij waren geweest in het strafproces en indien zij er niet vrij hun belangen hadden
kunnen doen gelden. Er kan wel niet worden gesteld dat zulks hier het geval zou zijn geweest; als klagers waren de eisers immers noodzakelijkerwijs van meet af aan partij in het
strafproces; normalerwijs hoorden zij ervan door het parket op de hoogte gebracht te zijn
dat de verweerder werd verwezen naar de politierechtbank en dat de rechtsdag van de
strafzaak werd vastgesteld; ook al hadden zij die informatie niet gekregen, dan nog hadden zij, desgevallend, persoonlijk navraag kunnen doen over wat er met hun klacht was
gebeurd. De eisers kunnen uiteraard slechts zichzelf terechtwijzen indien zij hun rechten,
in het kader van de strafzaak niet tijdig hebben aangevoerd en indien zij zich geen burgerlijke partij hebben gesteld in hoger beroep. De omstandigheden zijn van dien aard dat niet
kan worden aangenomen dat aan de eisers, in deze zaak, het recht op een eerlijk proces in
de zin van artikel 6.1 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de
fundamentele vrijheden zou zijn ontzegd".
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Grieven
Eerste onderdeel
In de regel verbiedt het algemeen beginsel van het gezag van gewijsde in strafzaken,
waarvan artikel 4 van de wet van 17 april 1878 houdende de voorafgaande titel van het
Wetboek van Strafvordering toepassing maakt, dat de beslissingen van een strafrechter op
de strafvordering, naar aanleiding van een later burgerlijk proces, opnieuw worden betwist. Die regel moet echter worden samen gelezen met het algemeen beginsel van het
recht van verdediging en artikel 6.1 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van
de mens en de fundamentele vrijheden dat het recht op een eerlijk proces waarborgt. In
die lezing belet het gezag van gewijsde in strafzaken niet dat een partij, tijdens een later
burgerlijk proces, de mogelijkheid krijgt om bestanddelen van het strafproces te betwisten
in zoverre zij, ofwel, geen partij was in het strafgeding, ofwel, niet vrij haar belangen
heeft kunnen doen gelden.
Het bestreden vonnis, dat, om de vordering van de eisers niet-gegrond te verklaren, hen
confronteert met het gezag erga omnes van het rechterlijk gewijsde in strafzaken van het
vonnis van de Correctionele Rechtbank te Doornik van 14 januari 2005 zonder vast te
stellen dat zij vrij hun belangen hadden kunnen doen gelden voor de strafrechter ondanks
de niet-ontvankelijkheid van hun burgerlijkepartijstelling die zij voor het eerst in hoger
beroep deden, verantwoordt zijn beslissing niet naar recht (schending van de artikelen 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 en 4 van de wet van 17 april 1878 houdende de voorlopige titel van het Wetboek
van Strafvordering en miskenning van de in het middel aangewezen algemene rechtsbeginselen).
(...)

III. BESLISSING VAN HET HOF
Eerste onderdeel
Het gezag van gewijsde in strafzaken staat niet eraan in de weg dat een partij,
in een later burgerlijk proces, de mogelijkheid krijgt om elementen te betwisten
die uit het strafproces zijn afgeleid, in zoverre zij geen partij was in het strafgeding of er niet vrij haar belangen heeft kunnen doen gelden.
Blijkens het bestreden vonnis heeft de Correctionele Rechtbank te Doornik in
hoger beroep, bij een vonnis van 14 januari 2005, enerzijds de verweerder vrijgesproken van verkeersinbreuken waarop de eisers hun herstelvordering gronden,
en anderzijds, de burgerlijkepartijstelling die de eisers voor het eerst in hoger beroep hebben gedaan, niet-ontvankelijk verklaard.
Door aan de eisers het gezag van gewijsde tegen te werpen van het vrijspraakvonnis van 14 januari 2005 op grond dat de eisers zich in eerste aanleg burgerlijke partij hadden kunnen stellen en dat zij, in hun hoedanigheid van partij in het
strafgeding, vrij hun belangen voor de appelrechters hebben kunnen doen gelden,
hoewel hun burgerlijkepartijstelling door die rechters niet-ontvankelijk werd verklaard, verantwoordt het bestreden vonnis zijn beslissing niet naar recht.
Het onderdeel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis;
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Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde vonnis;
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
over;
Verwijst de zaak naar de Politierechtbank te Bergen.
31 mei 2007 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Storck, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:
de h. Fettweis – Gelijkluidende conclusie van de h. de Koster, advocaat-generaal met opdracht – Advocaten: mrs. Kirkpatrick en Geinger.

