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Nr. 524
1° KAMER - 2 november 2007

1º BEWIJS — BURGERLIJKE ZAKEN — GESCHRIFTEN — ALGEMEEN BEOORDELING
2º CASSATIE — ALGEMEEN. OPDRACHT EN BESTAANSREDEN VAN HET
HOF. AARD VAN HET CASSATIEGEDING - ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE
FEITENRECHTER - CONTROLE
1º en 2° De rechter oordeelt op onaantastbare wijze of de hem voorgelegde akte het
beweerde feit waarschijnlijk maakt en derhalve als een begin van bewijs door geschrift
moet worden beschouwd waarbij het Hof bevoegd is na te gaan of de rechter dat wettelijk
begrip niet heeft miskend1. (Art. 1347, tweede lid, B.W.)
(V.A. e.a. T. S.J. e.a.)

ARREST (vertaling)
(A.R. C.05.0379.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 18 april 2005 gewezen door
het Hof van Beroep te Luik.
Raadsheer Christine Matray heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht de Koster heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eisers voeren een middel aan :
Geschonden wettelijke bepaling
- artikel 1347 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Met bevestiging van het beroepen vonnis veroordeelt het arrest de eisers tot betaling
van verschillende bedragen aan de verweerders, namelijk de interesten die de eisers verschuldigd zijn op verschillende, hen door de verweerders verstrekte leningen, en tot de terugbetaling van de hoofdsom van die leningen.
Het hof van beroep weigert van de uitgesproken veroordeling verschillende bedragen
af te trekken die de eisers naar eigen zeggen betaald hadden en waarvan het bewijs volgens hen bleek uit 72 tijdens het debat overgelegde wisselbrieven. Het beslist aldus op de
volgende gronden :
"(De eiser) legt de fotokopie over van 72 wisselbrieven - waarvan de meeste dagtekenen van voor het jaar 1983 en die bijgevolg geen betrekking hebben op het onderhavige
geschil. Die wisselbrieven zijn onvolledig (ze bevatten geen enkele vermelding betreffende de trekker, de datum en de plaats van uitgifte van de wissel, ...) en zijn niet aangeboden.
De aanvaarding van die titel bewijst op zich niet dat (de eisers) de beweerde betalingen
hebben verricht.
1 Zie Cass., 30 april 1982, AC, 1981-82, nr. 511.
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In dat opzicht zijn zowel het verzoek om een grafologisch onderzoek als het verzoek
om de persoonlijke verschijning van de partijen volkomen irrelevant".
Grieven
De eisers hadden in verband met die wisselbrieven het volgende betoogd in hun conclusie:
"Het is van cruciaal belang rekening te houden met de bovengenoemde wisselbrieven;
Men moet immers weten dat op elk daarvan het geschrift van (de verweerster) alleen
voorkomt (afgezien van de handtekening van de [eiser] en van wijlen diens vader), daar
de verweerster de gewoonte had die stukken te gebruiken als bonboekje waarvan het totaal bedrag overeenkwam met de verschillende ontleende bedragen;
Volgens een praktijk sui generis werd elk geschrift aan (de eiser) zelf afgegeven als
kwijtschrift en als bewijsstuk;
(...)
Die stukken mogen niet uit het debat worden geweerd;
Subsidiair spreekt het vanzelf dat het hof [van beroep], gelet op het steeds opnieuw geformuleerde standpunt van de tegenpartij, gebruik zal kunnen maken van de gelegenheid
om een beroep te doen op een grafoloog teneinde uit te maken welke partij(en) de bedragen op de wisselbrieven neergeschreven heeft (hebben)".
Voordien hadden de eisers in hun conclusie toegegeven dat de litigieuze wisselbrieven,
bij ontstentenis van de op straffe van nietigheid voorgeschreven vermeldingen, "geenszins
kunnen worden beschouwd als handelspapieren", maar zij voegden eraan toe "dat zowel
de rechtspraak als de rechtsleer het erover eens zijn dat dergelijke akten, hoewel gebrekkig als instrument, een begin van bewijs door geschrift opleveren dat ontegensprekelijk
geldt als negotium".
In hun appelverzoekschrift (waarnaar zij in hun conclusie uitdrukkelijk verwijzen) hadden de eisers na de litigieuze wisselbrieven te hebben opgesomd waarvan het bedrag in totaal 731.228 frank of 18.126,67 euro beliep, het volgende vermeld :
"Al (...) die stukken zijn telkens door (de verweerster) zelf opgemaakt ('cruciaal element!!!') met uitzondering welteverstaan van de handtekeningen van de (eisers);
(...)
Ook al zou het hof [van beroep] de door de (verweerders) in eerste aanleg uiteengezette
argumenten overnemen waarin ze weigeren die geschriften als handelspapieren te beschouwen, is het niet logisch dat ze buiten beschouwing worden gelaten;
De (eisers) zijn van mening dat die geschriften wegens hun waarde als instrumentum
gelijken op een begin van bewijs door geschrift dat geldt als negotium;
Artikel 1347 van het Burgerlijk Wetboek voorziet uitdrukkelijk in dat geval dat bedoeld is om een beweerd feit waarschijnlijk te maken of op zijn minst een gewone schijn
van waarheid te wekken: [...]
De overgelegde wisselbrieven werden dus ten onrechte uit het debat geweerd om al te
beknopt samengevatte redenen;
Een aanvullend bewijs moet derhalve zonder verzet worden toegelaten (...) daar het geweten is dat men hier te maken heeft met transacties tussen pachters, die dikwijls hun toevlucht nemen tot praktijken sui generis die volledig afwijken van de normale handelspraktijken;
(...)
Het hof [van beroep] zal natuurlijk desgewenst van de gelegenheid gebruik maken om
de persoonlijke verschijning van (de eiser) te bevelen, wat het hof ongetwijfeld ophelde-
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ring zal verschaffen over de waarheidsgetrouwheid van die akten;
Zulks nog afgezien van de mogelijkheid van een verzoek om een grafologisch onderzoek, bedoeld om te bewijzen dat de in het debat overgelegde wisselbrieven niet van de
(eisers) alleen uitgaan".
In het dispositief van hun conclusie verzochten de eisers het hof van beroep een grafologisch onderzoek te bevelen waarbij de deskundige zou worden belast met de opdracht
"de identiteit van de persoon of personen vast te stellen die de geldbedragen en de maanden neergeschreven hebben op de door de (eisers) overgelegde wisselbrieven".
Artikel 1341 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt weliswaar dat een rechtshandeling
(mits ze betrekking heeft op een waarde of een bedrag van meer dan 375 euro) enkel kan
worden bewezen door een geschrift dat voldoet aan de aldaar vermelde voorwaarden,
maar die regel lijdt krachtens artikel 1347 van genoemd wetboek uitzondering "wanneer
er een begin van bewijs door geschrift aanwezig is", dat is "elke geschreven akte die uitgegaan is van degene tegen wie de vordering wordt ingesteld (...) en waardoor het beweerde feit waarschijnlijk wordt gemaakt".
De vorm van een dergelijk geschrift heeft geen invloed op de toepassing van de regel,
daar een, zelfs onvolledige en niet voorgelegde, wisselbrief een geschrift is in de zin van
de tekst. Het is niet vereist dat het geschrift ondertekend is door de partij aan wie het
wordt tegengeworpen, als het maar van die partij is "uitgegaan", wat met name het geval
is wanneer het door die partij zelf geschreven is.
Aan de bewijskracht van dat geschrift wordt geen afbreuk gedaan door de omstandigheid dat de handtekening van de partij die zich op het geschrift beroept, daarop voorkomt.
Voor de toepassing van artikel 1347 van het Burgerlijk Wetboek is het niet vereist dat
het geschrift het bedoelde feit bewijst: het is nodig maar voldoende dat het geschrift genoemd feit "waarschijnlijk" maakt, in welk geval de partij die de bewijslast draagt toegelaten wordt het bewijs van dat feit te leveren door alle middelen van recht.
Daaruit volgt dat het arrest, daar het geen acht slaat op de litigieuze wisselbrieven op
grond van de vaststellingen dat de wisselbrieven onvolledig zijn en niet werden aangeboden en op grond van de overweging dat "de aanvaarding van die titel op zich niet bewijst
dat (de eisers) de beweerde betalingen hebben verricht", en daar het aan de eisers het recht
ontzegt om, zoals zij in hun conclusie aanvoerden, aan te tonen dat die wisselbrieven, die
de eisers aanvoerden als bewijs dat zij verschillende betalingen aan de verweerders hadden verricht tot delging van hun schuld, door de verweerster zelf waren geschreven, en
daarbij het verzoek van de eisers om een grafologisch onderzoek en de persoonlijke verschijning van de partijen te bevelen "als volkomen irrelevant" van de hand wijst, het in artikel 1347 van het Burgerlijk Wetboek bedoelde begrip "begin van bewijs door geschrift"
miskent en bijgevolg die wetsbepaling schendt.
Ook al stelt het arrest vast dat een fotokopie van de wisselbrieven is overgelegd, dan
nog blijkt die omstandigheid voor het hof van beroep geenszins een doorslaggevende reden te zijn voor de weigering om acht te slaan op de wisselbrieven en heeft die vermelding bijgevolg geen invloed op de beslissing. Aangezien de eisers te verstaan hadden gegeven dat zij in het bezit waren van de originelen van de brieven en ze ter beschikking
hielden (wat blijkt uit hun verzoek om een grafologisch onderzoek te bevelen, dat enkel
op het origineel van stukken mogelijk is), kon het arrest niet om die reden weigeren acht
te slaan op die brieven, op straffe van andermaal hetzelfde artikel 1347 van het Burgerlijk
Wetboek te schenden.
Ook al wijst het arrest erop dat "de meeste" brieven geen verband houden met het geschil, dan nog staat de aangeklaagde onwettigheid op zijn minst vast voor de overige brieven.
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III. BESLISSING VAN HET HOF
Artikel 1347, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek beschouwt als een begin
van bewijs door geschrift elke geschreven akte die uitgegaan is van degene tegen
wie de vordering wordt ingesteld, of van de persoon door hem vertegenwoordigd, en waardoor het beweerde feit waarschijnlijk wordt gemaakt.
De feitenrechter oordeelt op onaantastbare wijze of de hem voorgelegde akte
het beweerde feit waarschijnlijk maakt en derhalve als een begin van bewijs door
geschrift moet worden beschouwd. Het Hof is bevoegd na te gaan of de rechter
dat wettelijk begrip niet heeft miskend.
Het arrest stelt vast dat de eiser "de fotokopie van 72 wisselbrieven - waarvan
de meeste dagtekenen van vóór het jaar 1983 en die bijgevolg geen betrekking
hebben op het onderhavige geschil - overlegt. Die wisselbrieven zijn onvolledig
(ze bevatten geen enkele vermelding betreffende de trekker, de datum en de
plaats van uitgifte van de wissel) en zijn niet aangeboden".
Door te vermelden dat "de aanvaarding van die titel[s] niet bewijst dat de (eisers) de beweerde betalingen hebben verricht", beslist het arrest op grond van
een feitelijke beoordeling van de door het hof van beroep vastgestelde elementen
dat de litigieuze stukken de beweerde betalingen niet waarschijnlijk maken.
Het arrest heeft dus wettig kunnen beslissen, enerzijds, dat die stukken geen
begin van bewijs door geschrift vormden en heeft daaruit, anderzijds, kunnen afleiden dat het grafologisch onderzoek en de persoonlijke verschijning van de partijen waarom de eisers hadden verzocht "volkomen irrelevant waren".
Het middel kan niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eisers in de kosten.
2 november 2007 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Storck, voorzitter – Verslaggever: mevr.
Matray – Gelijkluidende conclusie van de h. de Koster, advocaat-generaal met opdracht –
Advocaten: mrs. T'Kint en Draps.

Nr. 525
1° KAMER - 2 november 2007

HANDELSPRAKTIJKEN - DADEN STRIJDIG MET DE EERLIJKE GEBRUIKEN OP HANDELSGEBIED VORDERING TOT STAKING - PLAATS WAAR HET FEIT DAT AAN DE OORSPRONG LIGT VAN DE SCHADE
ZICH HEEFT VOORGEDAAN - TOEPASSELIJKE WET
De Belgische wet betreffende de handelspraktijken en de bescherming van de consument
is van toepassing wanneer het feit dat aan de oorsprong ligt van de onrechtmatige
aantasting van de door die wet beschermde belangen zich in België voordoet 1. (Art. 3,
1 Zie concl. O.M., in Pas., 2007, nr.525.
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eerste lid, B.W.)
(D. DUCHESNE nv T. OFFICE OF FAIR TRADING)

ARREST (vertaling)
(A.R. C.06.0201.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 8 december 2005 gewezen
door het Hof van Beroep te Brussel.
Raadsheer Christine Matray heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Philippe de Koster heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert een middel aan :
Geschonden wettelijke bepalingen
- algemeen beginsel van internationaal en nationaal recht volgens hetwelk een regel
van internationaal verdragsrecht met directe werking in de nationale rechtsorde de toepassing van een regel van nationaal recht verbiedt wanneer de gevolgen van de nationale regel in conflict zijn met de regel van internationaal verdragsrecht;
- de artikelen 12, 49, 50, 54 en, in bijkomende orde, 28, 29 en 30 van het Verdrag tot
oprichting van de Europese Gemeenschap, ondertekend te Rome op 25 maart 1957 en
goedgekeurd bij de Belgische wet van 2 december 1957, gewijzigd bij het Verdrag van
Maastricht, ondertekend op 7 februari 1992 en goedgekeurd bij de Belgische wet van 26
november 1992, het Verdrag van Amsterdam, ondertekend op 2 oktober 1997 en goedgekeurd bij de Belgische wet van 10 augustus 1998, en het Verdrag van Nice, ondertekend
op 26 februari 2001 en goedgekeurd bij de Belgische wet van 7 juni 2002;
- artikel 149 van de Grondwet;
- artikel 3, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek, zoals het van kracht was vóór de opheffing ervan bij de wet van 16 juli 2004 houdende het Wetboek van internationaal privaatrecht;
- de artikelen 23.1°, 23.2°, 23.4°, 23.14° en 94 van de wet van 14 juli 1991 betreffende
de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument;
- de artikelen 2 en 4 van de wet van 26 mei 2002 betreffende de intracommunautaire
vorderingen tot staking op het gebied van de bescherming van de consumentenbelangen;
- Engelse wet nr. 1988/915 op de bescherming van de consument, "Control of Misleading Advertisements Regulations 1988" genaamd, goedgekeurd op 23 mei 1988, zoals zij
van kracht was op het ogenblik van de litigieuze feiten.
Aangevochten beslissingen
Het arrest beveelt de staking van de door de eiseres ingerichte verkoopbevorderende
spelen, alsook de staking van de reclame waarbij die spelen zijn gevoegd, wegens de strijdigheid ervan met de artikelen 23.1°, 23.2°, 23.4°, 23.14° en 94 van de Belgische wet van
14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de
consument; het beslist aldus het Belgisch recht toe te passen op de feiten van de zaak; het
baseert zijn beslissing op de volgende gronden :
"Artikel 127, §1, van het Wetboek van internationaal privaatrecht van 16 juli 2004
(W.I.P.R.), dat in werking is getreden op 1 oktober 2004, luidt als volgt : 'Deze wet bepaalt het recht dat van toepassing is op de rechtshandelingen en rechtsfeiten die zich voor-
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doen na de inwerkingtreding ervan. Deze wet bepaalt het recht dat van toepassing is op de
gevolgen die na de inwerkingtreding ervan voortvloeien uit een rechtshandeling of rechtsfeit die vóór de inwerkingtreding heeft plaatsgevonden, met uitzondering van de gevolgen
van een handeling of feit, bedoeld in de artikelen 98, 99, 104 en 105)'.
De beslissing van (de eiseres), die aan de basis ligt van de door (de verweerster) aangeklaagde toezendingen van reclamedrukwerk, is een handeling die dagtekent van vóór de
inwerkingtreding van het Wetboek van internationaal privaatrecht (W.I.P.R.).
Hetzelfde geldt voor de verspreiding van reclamedrukwerk onder de consumenten in
Groot-Brittannië.
Daar die toezendingen rechtsfeiten zijn, bedoeld in artikel 99 van het W.I.P.R., wordt
het recht dat van toepassing is op de gevolgen die zijn opgetreden na 1 oktober 2004
evenmin bepaald door het W.I.P.R.
Gelet op het bovenstaande dient de vraag welk recht op die toezendingen en op de eraan verbonden gevolgen van toepassing is, te worden onderzocht in het licht van de regels
van internationaal privaatrecht die van toepassing waren vóór de inwerkingtreding van de
wet van 16 juli 2004 houdende het W.I.P.R.
De litigieuze werkzaamheid van (de eiseres) valt onder de buitencontractuele verbintenissen.
De wet die van toepassing is op de buitencontractuele verbintenissen, waaronder die inzake de handelspraktijken, was voor de inwerkingtreding van het W.I.P.R. de wet van de
plaats van het schadeverwekkend feit, dat wil zeggen de 'lex loci delicti commissi' (Cass.,
17 mei 1957, Pas. I, p. 1111).
Ten onrechte stelt (de eiseres) die plaats gelijk met die waar de handeling haar gevolgen teweegbrengt. Een handeling kan immers verricht zijn op een andere plaats dan die
waar ze haar gevolgen teweegbrengt.
In casu staat het niet vast dat de beslissing van het bestuur van (de eiseres) om de litigieuze reclame te verspreiden is genomen in Groot-Brittannië.
Het feit dat de zetel van de vennootschap van (de eiseres), plaats waar haar activiteiten
worden georganiseerd en erover wordt beslist, in België (meer bepaald te Nijvel) gevestigd is, doet vermoeden dat die beslissing in België genomen is.
Om de bovengenoemde redenen moet dus de Belgische wet worden toegepast bij het
onderzoek naar de rechtmatigheid van de aangeklaagde toezendingen van reclamedrukwerk, aangezien het feit dat aan de oorsprong ligt van de aangeklaagde reclame zich in
België heeft voorgedaan.
Het Belgisch recht moet worden uitgelegd in het licht van het Europees recht, meer bepaald in het licht van de EG-richtlijn 84/150 van de Raad van de Europese Gemeenschap
van 10 september 1984 betreffende het nader tot elkaar brengen van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de Lid-Staten inzake misleidende reclame en van de
richtlijn 98/27/EG van het Europees Parlement en van de Raad betreffende het doen staken van inbreuken in het raam van de bescherming van de consumentenbelangen, die de
wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming
van de consument en de wet van 26 mei 2002 betreffende de intracommunautaire vorderingen tot staking op het gebied van de bescherming van de consumentenbelangen omzetten in het Belgisch recht".
Grieven
Eerste onderdeel
Artikel 3, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek bepaalde dat "de wetten van politie en
veiligheid allen verbinden die binnen het grondgebied wonen". Krachtens die bepaling
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waren de politiewetten van een Staat van toepassing op de op het grondgebied van die
Staat gepleegde feiten, ongeacht de nationaliteit van de betrokkenen.
De bepalingen van de Belgische wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken
en de voorlichting en bescherming van de consument en de bepalingen van de Engelse
wet van 23 mei 1988, C.M.A.R.S. genaamd, zijn politiewetten in de zin van artikel 3, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek.
De rechtmatigheid van een feit dat een schending van een politiewet kan opleveren
wordt beoordeeld volgens de nationale wet van de plaats van die schending. Wanneer een
politiewet strekt tot bescherming van de belangen van de consumenten, wordt die rechtmatigheid beoordeeld volgens de nationale wet van de plaats waar de beweerde schending
van de belangen van de betrokken consumenten wordt begaan.
Te dezen strekte de oorspronkelijke rechtsvordering van de verweerster ertoe voor
recht te horen zeggen dat de eiseres, door reclamedrukwerk toe te zenden aan de Engelse
consumenten, de artikelen 23, 1°, 23.2°, 23.4°, 23.10°, 23.14° en 94 van voormelde wet
van 14 juli 1991 alsook de bepalingen van de Engelse wet van 23 mei 1988, de zogenaamde C.M.A.R.S., schendt, en derhalve het bevel tot staking ervan te vekrijgen.
Op de conclusie waarin de eiseres aanvoerde dat het Engels recht van toepassing is op
de vordering tot staking beslist het arrest dat de Belgische wet van toepassing is op het onderzoek naar de rechtmatigheid van de litigieuze handelingen, op grond dat "het feit dat
aan de oorsprong ligt van de aangeklaagde reclame zich in België heeft voorgedaan". Het
arrest stelt aldus dat feit gelijk met de beslissing om de litigieuze reclame te verspreiden.
De lokalisatie van het oorspronkelijk feit in België blijkt volgens het arrest uit de omstandigheid dat de zetel van de vennootschap van de eiseres in België gevestigd is, wat
doet vermoeden dat de beslissing om de litigieuze reclame in Groot-Brittannië te verspreiden in België genomen is.
Door voor de bepaling van de plaats van miskenning van de regels tot bescherming van
de consumenten de plaats in aanmerking te nemen waar de beslissing tot verspreiding van
de litigieuze reclame genomen is en niet de plaats waar die reclame is verspreid, miskent
het arrest het wettelijk begrip feit dat een schending van de bepalingen tot bescherming
van de consumenten oplevert, welk feit is gepleegd door de effectieve verspreiding van de
litigieuze reclame.
Door te beslissen het Belgisch en niet het Engels recht toe te passen bij het onderzoek
naar de rechtmatigheid van de litigieuze feiten, ofschoon het toegeeft dat de reclame
waarvan de staking wordt gevorderd, in Groot-Brittannië is verzonden naar Britse consumenten, miskent het arrest de regel van internationaal privaatrecht volgens welke de
rechtmatigheid van een feit dat een schending kan opleveren van een politiewet tot bescherming van de belangen van de consumenten wordt beoordeeld volgens de nationale
wet van de plaats waar de beweerde schending van de belangen van de betrokken consumenten zich voordoet.
Het schendt bijgevolg de in het middel aangevoerde bepalingen, namelijk artikel 3, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek, zoals het van kracht was ten tijde van de feiten en
voor de opheffing ervan bij de wet van 16 juli 2004 houdende het Wetboek van internationaal privaatrecht, de artikelen 23.1°, 23.2°, 23.4°, 23.14° en 94 van de wet van 14 juli
1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument die het ten onrechte toepast, alsook de bepalingen van de Engelse wet nr. 1988/915
op de bescherming van de consument, "Control of Misleading Advertisements Regulations 1988" genaamd, die op 23 mei 1988 werd goedgekeurd, zoals ze van kracht was ten
tijde van de litigieuze feiten, die het ten onrechte weigert te beschouwen als de enige wet
die van toepassing is op het onderzoek naar de rechtmatigheid van de door de verweerster
aangeklaagde handelingen.
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De artikelen 2 en 4 van de wet van 26 mei 2002 betreffende de intracommunautaire
vorderingen tot staking regelen bij uitsluiting de bevoegdheid van de nationale rechtbanken en zij bepalen niet welke nationale wet, de Belgische of de buitenlandse, van toepassing is bij de bepaling van de rechtmatigheid van de handelingen waarvan de staking
wordt gevorderd. Door zijn beslissing over die rechtmatigheid te gronden op die wettelijke regels, past het arrest ze verkeerd toe en schendt ze derhalve.
(...)

III. BESLISSING VAN HET HOF
Eerste onderdeel
Het arrest baseert zich niet op de wet van 26 mei 2002 betreffende de intracommunautaire vorderingen tot staking op het gebied van de bescherming van de
consumentenbelangen om te bepalen welke wet van toepassing is op de rechtmatigheid van de litigieuze reclame.
In zoverre mist het onderdeel feitelijke grondslag.
Voor het overige beslist het arrest, zonder dienaangaande te worden bekritiseerd, dat niet het Wetboek van internationaal privaatrecht, dat van kracht is geworden op 1 oktober 2004, bepaalt welke wet van toepassing is op de litigieuze
feiten.
Krachtens artikel 3, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek dat op die feiten
van toepassing is in zoverre het een regel van internationaal privaatrecht vastlegt,
zijn de politiewetten van een Staat van toepassing op de feiten die op het grondgebied van die Staat worden gepleegd.
De wetten betreffende de handelspraktijken en de bescherming van de consument zijn politiewetten in de zin van het bovenvermelde artikel 3, eerste lid.
Bijgevolg is de Belgische wet van toepassing zodra het feit dat aan de oorsprong ligt van de onrechtmatige schending van de door die wetten beschermde
belangen, zich in België voordoet.
In zoverre het onderdeel betoogt dat de toepasselijke wet die is van de plaats
waar de schade zich voordoet, faalt het middel naar recht.
Tweede onderdeel
(...)
Derde onderdeel
(...)
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.
2 november 2007 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Storck, voorzitter – Verslaggever: mevr.
Matray – Gelijkluidende conclusie van de h. de Koster, advocaat-generaal met opdracht.
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1° KAMER - 2 november 2007

1º VERZEKERING — W.A.M.-VERZEKERING - SCHADE - VERGOEDING DOOR HET
GEMEENSCHAPPELIJK MOTORWAARBORGFONDS - SUBROGATOIRE RECHTSVORDERING VERWERPING - WETTIGHEID
2º VERZEKERING — W.A.M.-VERZEKERING - UITBREIDING VAN DE DEKKING - AAN
EEN DERDE TOEBEHOREND VOERTUIG - VOORWAARDEN
1º Niet naar recht verantwoord is het vonnis dat de subrogatoire rechtsvordering verwerpt
van het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds dat, na de schade van de benadeelde
te hebben vergoed, de terugbetaling van de vergoeding vordert van de voor het ongeval
aansprakelijke persoon, zonder het bewijs te leveren dat geen enkele
verzekeringsmaatschappij tot de vergoeding verplicht was1. (Art. 80, §1, eerste lid,
Controlewet Verzekeringen 9 juli 1975)
2º De uitbreiding van de dekking, bepaald in de modelovereenkomst voor de verplichte
aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, tot de burgerrechtelijke
aansprakelijkheid van de verzekeringnemer ingeval hij een aan een derde toebehorend
motorrijtuig toevallig bestuurt, is niet uitgesloten wanneer dat voertuig zelf niet door een
verzekering is gedekt wegens niet-betaling van de premie. (Art. 4, 1°, b, K.B. 14 dec.
1992
betreffende
de
modelovereenkomst
voor
de
verplichte
aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen)
(GEMEENSCHAPPELIJK MOTORWAARBORGFONDS T. SWISS LIFE BELGIUM nv e.a.)

ARREST (vertaling)
(A.R. C.06.0646.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen de vonnissen, op 30 november 2004 en 22
februari 2006 in hoger beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te
Charleroi.
Raadsheer Christine Matray heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Philippe de Koster heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert twee middelen aan :
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 80, inzonderheid §1, eerste lid, 2°, §2, eerste lid, en §5, van de wet van 9 juli
1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen, zoals het van kracht was
voor de opheffing ervan door artikel 12 van de wet van 22 augustus 2002.
Aangevochten beslissingen
Het eerste bestreden vonnis van 30 november 2004 stelt het volgende vast :
"Op 28 februari 1996 raakte (de verweerder) met het voertuig Isuzu, dat toebehoorde
aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Frecar waarvan de h. N. bestuurder-zaakvoerder was, betrokken bij een verkeersongeval met het door mevr. J. bestuurde voertuig. Het wordt niet betwist dat hij daarvoor aansprakelijk was.
1 Zie Cass., 16 dec. 2004, AR. C.04.0155.F, nr. 619.
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Bij het in kracht van gewijsde gegane vonnis van 9 februari 1997 werd (de verweerder)
veroordeeld wegens de volgende hem ten laste gelegde feiten :
- overtreding van de artikelen 418-420 van het Strafwetboek,
- overtreding van artikel 8.3, tweede lid, van het Wegverkeersreglement,
- artikel 10.1.1 van het Wegverkeersreglement.
Daar het door (de verweerder) bestuurde voertuig niet rechtsgeldig verzekerd was vanaf 22 februari 1996, heeft de (eiser) het slachtoffer, mevr. J., vergoed; zij heeft geen vordering ingesteld bij de politierechtbank.
Alleen de h. N. werd door de politierechtbank vervolgd en veroordeeld wegens rijden
met een niet-verzekerd voertuig.
(De verweerder) die op 29 augustus 2000 door de (eiser) in gebreke was gesteld, voerde op 10 november 2000, bij monde van zijn raadsman, aan dat het voertuig Isuzu weliswaar de dag van het ongeval niet rechtsgeldig verzekerd was, maar dat zijn eigen voertuig
Ford Granada wel rechtsgeldig verzekerd was bij de (verweerster) en dat hij derhalve, met
toepassing van artikel 4 van de modelovereenkomst, in aanmerking kwam voor de aldaar
bedoelde uitbreiding van de dekking tot de 'toevallige bestuurder' van een niet verzekerd
voertuig".
Het bestreden vonnis van 22 februari 2006 dat na de heropening van de debatten is gewezen, verklaart de door de eiser tegen de verweerder en de verweerster ingestelde rechtsvordering tot terugbetaling van de door hem gemaakte kosten niet gegrond, met name op
de volgende gronden :
"Krachtens artikel 80, §2, eerste lid, van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle
der verzekeringsondernemingen treedt (de eiser) in de gevallen bepaald in §1 van dit artikel, in zoverre hij de schade heeft vergoed, in de rechten van de benadeelde tegen de aansprakelijke personen en eventueel tegen hun verzekeraars.
'Uit de bewoordingen zelf van die bepaling volgt dat de in het voordeel van het Fonds
ingevoerde subrogatie enkel mogelijk is in de gevallen waarin dat Fonds de schade heeft
vergoed omdat het daartoe verplicht was krachtens artikel 80, §1, van de wet van 9 juli
1975' (Cass., 20 januari 2005, C.00.0316.F).
'De wetgever heeft weliswaar, door de bedongen subrogatie door een wettelijke te vervangen ten voordele van (de eiser), het verhaal van (de eiser) op de aansprakelijke derden
willen vergemakkelijken en vereenvoudigen door hem te ontslaan van de verplichting om
in elk geval apart, het bewijs te leveren van de subrogatie in de rechten van het slachtoffer, maar hij heeft niet in algemene bewoordingen een subrogatie van (de eiser) ingevoerd
in zoverre laatstgenoemde de schade heeft vergoed' (conclusie van het openbaar ministerie, Cass., 20 januari 2005, C.00.0316.F).
Het blijkt trouwens niet dat de wetgever, door, enerzijds, de wetten van 11 juli 1874 of
25 juni 1992 op de landverzekering en, anderzijds, de wet van 9 juli 1975 goed te keuren,
het oogmerk heeft gehad om aan de privéverzekeraar en aan (de eiser) een gelijk recht op
de regresvordering toe te kennen; de ratio legis en de regels voor de vergoeding zijn verschillend, zulks niet zonder reden, gelet op de specifieke opdrachten van beiden (zie conclusie van het openbaar ministerie, Cass., 20 januari 2005, C.00.0316.F).
Het staat derhalve aan (de eiser) om binnen het kader van zijn subrogatoire regresvordering het bewijs te leveren dat hij de benadeelde derden heeft vergoed omdat hij daartoe
verplicht was op grond van artikel 80, §1, van de wet van 9 juli 1975 (Cass., 20 januari
2005, C.00.0316.F).
Als hij zich ertoe beperkt te verklaren dat hij 'tot vergoeding verplicht is op grond van
de wet' kunnen te dezen de verschillende in artikel 80, §1, van de wet van 9 juli 1975 op-
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gesomde gevallen gelet op de feitelijke toedracht van de zaak worden uitgesloten, met uitzondering van het in 2° bedoelde geval volgens hetwelk hij tot vergoeding gehouden is
'wanneer geen enkele verzekeringsonderneming tot die vergoeding verplicht is (...) omdat
de verzekeringsplicht niet nageleefd werd'.
De (eiser) die zijn rechtsvordering zowel instelde tegen (de verweerder) als tegen de
(verweerster) en aanvoerde dat het door de verweerder op de dag van het ongeval bestuurde voertuig 'verzekerd was, en zulks met toepassing van artikel 4b van de modelovereenkomst inzake de verzekering van motorvoertuigen' [...] toont niet aan dat geen enkele verzekeringsonderneming tot die vergoeding verplicht was' (artikel 80, §1, 2°, van de wet
van 9 juli 1975).
De (eiser) mag zich niet op de in artikel 80, §2, van de wet van 9 juli 1975 bepaalde
subrogatie beroepen in andere gevallen dan die welke worden opgesomd in §1 van dat artikel, en meer bepaald in de gevallen waarin hij de vergoeding betaald heeft, ofschoon de
schade door een derde kon worden vergoed (Cass., 20 januari 2005)".
Grieven
Artikel 80, §1, eerste lid, van de wet van 9 juli 1975 [...] dat van toepassing is [op] het
litigieuze ongeval bepaalt dat "elke benadeelde van het Gemeenschappelijk Waarborgfonds de vergoeding kan bekomen van de schade voortvloeiende uit lichamelijke letsels
die door een motorrijtuig zijn veroorzaakt [...] wanneer geen enkele verzekeringsonderneming tot die vergoeding verplicht is [...] omdat de verzekeringsplicht niet nageleefd
werd".
Artikel 80, §2, van genoemde wet bepaalt dat [...] het Fonds in dat geval "in zoverre het
de schade heeft vergoed, in de rechten treedt van de benadeelde tegen de aansprakelijke
personen en eventueel tegen hun verzekeraars".
Uit het eerste bestreden vonnis blijkt evenwel a) dat het niet wordt betwist dat de verweerder aansprakelijk is voor het litigieuze ongeval, b) dat het door hem bestuurde voertuig dat aan een derde toebehoorde, "niet rechtsgeldig verzekerd was vanaf 22 februari
1996" (het vonnis stelt vast dat het ongeval zich voordeed op 28 februari 1996) en c) dat
de eiser het slachtoffer van het ongeval heeft vergoed.
Uit die vaststellingen alleen volgt reeds dat de voorwaarden voor de wettelijke subrogatie van de eiser in de rechten van de benadeelde vervuld zijn.
Die wettelijke subrogatie houdt niet op te bestaan a) wanneer de verweerder achteraf
aanvoerde dat hij, naar aanleiding van het litigieuze ongeval, in aanmerking kwam voor
de uitbreiding van dekking, bedoeld in artikel 4 van de modelovereenkomst voor de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen die vervat is in de verzekeringsovereenkomst die hij persoonlijk met de verweerster had gesloten voor het gebruik
van zijn eigen voertuig en b) wanneer de eiser bijgevolg zijn subrogatoire regresvordering
niet alleen tegen de verweerder maar ook tegen de verweerster heeft ingesteld.
Daaruit volgt dat het tweede, op 22 februari 2006 gewezen bestreden vonnis, door de
door hem zowel tegen de verweerder als tegen de verweerster ingestelde rechtsvordering
van de eiser op de bekritiseerde gronden te verwerpen, zijn beslissing niet naar recht verantwoordt.
Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 4, 1°, b) van de modelovereenkomst voor de verplichte aansprakelijkheids-verzekering inzake motorrijtuigen, vervat in het koninklijk besluit van 14 december 1992 betreffende de modelovereenkomst voor de verplichte aansprakelijkheids-verzekering inza-
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ke motorrijtuigen en, voor zoveel nodig, artikel 1 van dat koninklijk besluit.
Aangevochten beslissingen
Na het volgende te hebben vastgesteld :
"Op 28 februari 1996 raakte (de verweerder) met het voertuig Isuzu, dat toebehoorde
aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Frecar waarvan de h. N. bestuurder-zaakvoerder was, betrokken bij een verkeersongeval met het door mevr. J. bestuurde voertuig. Het wordt niet betwist dat hij daarvoor aansprakelijk was.
Bij het in kracht van gewijsde gegane vonnis van 9 februari 1997 werd (de verweerder)
veroordeeld wegens de volgende, hem ten laste gelegde feiten :
- overtreding van de artikelen 418-420 van het Strafwetboek,
- overtreding van artikel 8.3, tweede lid, van het Wegverkeersreglement,
- artikel 10.1.1 van het Wegverkeersreglement.
Daar het door (de verweerder) bestuurde voertuig niet rechtsgeldig verzekerd was vanaf 22 februari 1996, heeft de (eiser) het slachtoffer, mevr. J., vergoed; zij heeft geen vordering ingesteld bij de politierechtbank.
Alleen de h. N. werd door de politierechtbank vervolgd en veroordeeld wegens rijden
met een niet-verzekerd voertuig.
(De verweerder) die op 29 augustus 2000 door de (eiser) in gebreke was gesteld, voerde op 10 november 2000, bij monde van zijn raadsman, aan dat het voertuig Isuzu weliswaar de dag van het ongeval niet rechtsgeldig verzekerd was, maar dat zijn eigen voertuig
Ford Granada wel rechtsgeldig verzekerd was bij de (verweerster) en dat hij derhalve, met
toepassing van artikel 4 van de modelovereenkomst, in aanmerking kwam voor de aldaar
bedoelde uitbreiding van de dekking tot de 'toevallige bestuurder' van een niet verzekerd
voertuig".
Het eerste bestreden vonnis van 30 november 2004 beslist als volgt:
"Volgens de rechtsleer (S. Kinet, Le nouveau contrat-type d'assurance RC automobile
du 1er janvier 1993) past dat artikel de uitbreiding van dekking onder de voorwaarden die
het preciseert ook toe op het ongeval dat veroorzaakt wordt door een tijdelijk vervangingsvoertuig of door een toevallig bestuurd voertuig dat aan een derde toebehoort;
De uitbreiding van de dekking tot de regresvorderingen van de verzekeraar die het tijdelijk vervangingsvoertuig of het toevallig bestuurde voertuig dekt op grond van een ander contract tot dekking van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid is met name niet van
toepassing ingeval de dekking is geschorst wegens niet-betaling van de premie. Het betreft hier immers een mogelijkheid van verhaal waarin alle overeenkomsten voorzien, met
inbegrip van die welke door de verzekerde, bestuurder van het vervangingsvoertuig of het
toevallig bestuurde voertuig, gesloten is : 'dat volgt a contrario uit het derde lid, 3°, volgens hetwelk "de uitbreiding van dekking van toepassing is in de gevallen waarin dit niet
voorziet", dat wil zeggen de overeenkomst van de bestuurder. De toepassing van de uitbreiding van dekking in het genoemde geval zou immers tot misbruiken aanleiding geven
daar zij bedrog mogelijk zou maken, bijvoorbeeld wanneer de eigenaar van een voertuig
die zijn premie niet betaald heeft zijn eigen voertuig laat besturen door een derde die de
voordelen van een lopende overeenkomst zou genieten ' (S. Kinet, op. cit.).
Te dezen is de oorzaak niet bekend waarom de vennootschap Frecar niet verzekerd was
voor het door [de verweerder] op de dag van de feiten bestuurde voertuig Isuzu;
Derhalve dient de heropening van de debatten te worden bevolen opdat de partijen de
gelegenheid zouden krijgen daarover toelichting te verstrekken".
Het tweede bestreden vonnis van 22 februari 2006 verklaart de door de eiser tegen de
verweerder en de verweerster ingestelde rechtsvordering die hij hierop had gebaseerd dat
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hij krachtens de wet gesubrogeerd was in de rechten van de benadeelde die het op het geschil toepasselijke artikel 80, §2, van de wet van 9 juli 1975 hem toekent, niet gegrond,
voornamelijk omdat de wettelijke vereisten voor die subrogatie niet vervuld zijn.
Grieven
Artikel 4, 1°, b) van de modelovereenkomst voor de verplichte aansprakelijkheids-verzekering inzake motorrijtuigen, vervat in het koninklijk besluit van 14 december 1992, bepaalt dat de dekking van de door de verzekeringnemer voor het gebruik van een motorrijtuig gesloten overeenkomst tot dekking van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid "zich
uitstrekt (...) tot de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de verzekeringnemer (...) in
(zijn) hoedanigheid van bestuurder (...) van een aan derden toebehorend motorrijtuig, dat
hij toevallig bestuurt, zelfs als het omschreven rijtuig in gebruik is".
Die uitbreiding van dekking is aan geen enkele beperking onderworpen. Zij is van toepassing ongeacht of het gebruik van het aan een derde toebehorend voertuig dat toevallig
door de verzekeringnemer bestuurd wordt, al dan niet gedekt wordt door een W.A.M.-verzekering, en, indien dat niet het geval is, ongeacht de oorzaak waarom er geen verzekering afgesloten is, en met name indien schorsing van de dekking wegens niet-betaling van
de premie de oorzaak is.
Daaruit volgt dat het eerste bestreden vonnis van 30 november 2004, door op de weergegeven gronden te beslissen dat de verweerder naar aanleiding van het litigieuze ongeval
niet in aanmerking kwam voor de door hem aangevoerde uitbreiding van dekking, bedoeld in artikel 4 van de modelovereenkomst, die vervat was in de verzekeringsovereenkomst die hij persoonlijk met de verweerster had gesloten voor het gebruik van zijn eigen
voertuig, nu blijkt dat de reden waarom het door de verweerder ten tijde van het ongeval
bestuurde voertuig, dat aan een derde toebehoorde," niet rechtsgeldig verzekerd" was, erin
bestond dat de eigenaar of de verzekeringnemer de verzekeringspremie voor dat voertuig
niet betaald had, artikel 4 van de modelovereenkomst schendt (schending van artikel 4, inzonderheid 1°, b) van de modelovereenkomst voor de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen en, voor zoveel nodig, van artikel 1 van het koninklijk besluit van 14 december 1992 die genoemde modelovereenkomst bevat).
Aangezien die modelovereenkomst volgens de verklaring van het vonnis de verzekeringsovereenkomst voor de burgerrechtelijke aansprakelijkheid is die de verweerder persoonlijk voor het gebruik van zijn eigen voertuig heeft gesloten, miskent dat vonnis daardoor ook het verbindend gevolg van die overeenkomst, meer bepaald artikel 4 (schending
van artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
Krachtens artikel 80, §1, eerste lid, van de wet van 9 juli 1975 betreffende de
controle der verzekeringsondernemingen, dat te dezen van toepassing is, kan elke
benadeelde van het Gemeenschappelijk Waarborgfonds de vergoeding bekomen
van de schade voortvloeiende uit lichamelijke letsels, die door een motorrijtuig
zijn veroorzaakt wanneer geen enkele verzekeringsonderneming tot die vergoeding verplicht is omdat de verzekeringsplicht niet nageleefd werd.
In zoverre het Fonds de schade heeft vergoed, treedt het overeenkomstig §2,
eerste lid, van hetzelfde artikel, in de rechten van de benadeelde tegen de voor
het ongeval aansprakelijke personen en eventueel tegen hun verzekeraars.
Uit de niet bekritiseerde vaststellingen van het door de appelrechters op 30 no-
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vember 2004 gewezen vonnis waarnaar het bestreden vonnis van 22 februari
2006 verwijst blijkt dat de verweerder aansprakelijk is voor een ongeval dat gebeurde toen hij reed met een niet verzekerd voertuig dat aan een derde toebehoorde en dat de eiser de door dat ongeval benadeelde heeft vergoed.
Door de subrogatoire rechtsvordering van de eiser te verwerpen op grond dat
de verweerder achteraf heeft aangevoerd dat hij, daar hij zelf bij de verweerster
verzekerd was voor zijn eigen voertuig, in aanmerking kwam voor de uitbreiding
van dekking als bedoeld in artikel 4, 1°, b), van de modelovereenkomst die in bijlage is gehecht aan het koninklijk besluit van 14 december 1992 betreffende de
modelovereenkomst voor de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake
motorrijtuigen, en dat de eiser zijn verhaal zowel op de verweerder als op de verweerster heeft genomen, zonder aan te tonen "dat geen enkele verzekeringsonderneming tot [de] vergoeding verplicht was", verantwoordt het bestreden vonnis
van 22 februari 2006 zijn beslissing niet naar recht.
Het middel is gegrond.
Tweede middel
Krachtens artikel 4, 1°, b) van de modelovereenkomst die in bijlage is gehecht
aan het koninklijk besluit van 14 december 1992 strekt de dekking van de overeenkomst, zonder dat hiervoor een mededeling vereist is, zich uit tot de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de verzekeringnemer in zijn hoedanigheid van
bestuurder van een aan een derde toebehorend motorrijtuig dat hij toevallig zou
besturen, zelfs zo het in de overeenkomst omschreven voertuig in gebruik is.
Noch uit die noch uit enige andere bepaling blijkt dat die uitbreiding van dekking uitgesloten is wanneer het voertuig van de derde zelf niet door een verzekering gedekt wordt wegens niet-betaling van de premie.
Zoals in het antwoord op het eerste middel is gezegd, stelt het bestreden vonnis van 30 november 2004 vast dat de verweerder aansprakelijk is voor een ongeval dat gebeurde toen hij reed met een niet verzekerd voertuig dat aan een derde
toebehoorde.
Door te beslissen dat de in artikel 4, 1°, b) van de modelovereenkomst bedoelde uitbreiding van dekking waarop de verweerder zich beroept, enkel van toepassing is als de niet-verzekering van het voertuig van de derde niet te wijten was
aan de niet-betaling van de premie, schendt het bestreden vonnis van 30 november 2004 die wetsbepaling.
In zoverre is het middel gegrond.
Dictum
Het Hof
Vernietigt het bestreden vonnis van 30 november 2004, in zoverre het beslist
dat artikel 4, 1°, b) van de modelovereenkomst die in bijlage is gehecht aan het
koninklijk besluit van 14 december 1992 niet van toepassing is wanneer het aan
een derde toebehorend voertuig dat de verzekeringnemer toevallig bestuurt, niet
door een verzekering gedekt is wegens niet-betaling van de premie.
Vernietigt het bestreden vonnis van 22 februari 2006.
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Beveelt dat van het arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde vonnis en van het vernietigde vonnis.
Houdt de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter
over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de Rechtbank van Eerste Aanleg te
Doornik, zitting houdende in hoger beroep.
2 november 2007 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Storck, voorzitter – Verslaggever: mevr.
Matray – Gelijkluidende conclusie van de h. de Koster, advocaat-generaal met opdracht –
Advocaat: mr. T'Kint.

Nr. 527
2° KAMER - 6 november 2007

1º STRAF — ANDERE STRAFFEN - BIJZONDERE VERBEURDVERKLARING - WITWASSEN VAN
VERMOGENSVOORDELEN - VERMOGENSVOORDELEN BESTAANDE UIT GELDEN - GELDEN GEBRUIKT OM
WAARDEN AAN TE KOPEN - GELDEN TERUG TE VINDEN IN HET PATRIMONIUM VAN DE VERKOPER VAN
DE WAARDEN - GEVOLG
2º HELING - WITWASSEN VAN VERMOGENSVOORDELEN - VERMOGENSVOORDELEN BESTAANDE UIT
GELDEN - GELDEN GEBRUIKT OM WAARDEN AAN TE KOPEN - GELDEN TERUG TE VINDEN IN HET
PATRIMONIUM VAN DE VERKOPER VAN DE WAARDEN - GEVOLG
3º HELING - VERMOGENSVOORDEEL RECHTSTREEKS UIT MISDRIJF VERKREGEN - WITWASSEN VAN
HET VERMOGENSVOORDEEL - WITGEWASSEN VERMOGENSVOORDEEL - AARD - GEVOLG
4º STRAF — ANDERE STRAFFEN - BIJZONDERE VERBEURDVERKLARING - WITWASSEN VAN
VERMOGENSVOORDELEN - MEERDERE DADERS - GEVOLG
5º HELING - WITWASSEN VAN VERMOGENSVOORDELEN - MEERDERE DADERS - GEVOLG
6º INTERESTEN — COMPENSATOIRE INTERESTEN - RENTEVOET - GEEN
CONCLUSIE STREKKENDE TOT HET BEPALEN VAN DE RENTEVOET - TAAK VAN DE RECHTER - GEVOLG
1º en 2° Wanneer de dader van het hoofdmisdrijf de gelden die de vermogensvoordelen uit
dit misdrijf zijn, gebruikt om ermee waarden te kopen die in de plaats ervan komen, dan
komen die gelden terecht in het patrimonium van de verkoper van die waarden en
kunnen zij het voorwerp van het misdrijf van witwassen zijn dat met toepassing van
artikel 505, derde lid, Strafwetboek wordt verbeurdverklaard1. (Artt. 42, 1° en 3°, en 505,
derde lid, Sw.)
3º Een witgewassen vermogensvoordeel als bedoeld in artikel 42, 3e, Strafwetboek maakt
het voorwerp van het misdrijf van witwassen uit in de zin van artikel 42, 1e, Strafwetboek
en niet een vermogensvoordeel dat voortkomt uit dit misdrijf als bedoeld in artikel 42, 3e,
Strafwetboek2. (Artt. 42, 1° en 3°, en 505, eerste en derde lid, Sw.)
4º en 5° Geen enkele wetsbepaling noch rechtsbeginsel staan eraan in de weg dat
meerdere daders die samen een van de in artikel 505, eerste lid, Strafwetboek bepaalde
misdrijven hebben gepleegd die een bepaald vermogensvoordeel tot voorwerp hebben,
1 Zie: Cass., 6 juni 2006, AR P.06.0274.N, nr 311.
2 Zie de conclusie van proc.-gen. DE SWAEF, 4 april 2006, AR P.06.0042.N, nr 200.
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allen, zelfs samen met de daders van het hoofdmisdrijf, tot verbeurdverklaring ervan
worden veroordeeld, mits de uitvoering van verbeurdverklaring de omvang van dit
voordeel niet overschrijdt3. (Artt. 42, 1° en 3°, en 505, eerste en derde lid Sw.)
6º Bij ontstentenis van daartoe strekkende conclusie moet de rechter niet uitdrukkelijk de
rentevoet van de compensatoire rente bepalen; indien hij dat niet uitdrukkelijk doet, dan
geldt de wettelijke rentevoet4.
(B. e.a. T. DEUTSCHE BANK nv e.a.)

ARREST
(A.R. P.07.0627.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te
Gent, correctionele kamer, van 26 maart 2007.
De eiser I voert in een memorie zes middelen aan.
De eiser II voert in een memorie acht middelen aan.
De eiser IV voert in een memorie twee middelen aan.
De eiser VI voert in een memorie twee middelen aan.
De eiser VIII voert in een memorie een middel aan.
De memories zijn aan dit arrest gehecht.
De overige eisers voeren geen middelen aan.
Raadsheer Paul Maffei heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Middelen van A.B.
(...)
Tweede middel
Eerste onderdeel
3. Het onderdeel voert aan dat de geldsommen, zijnde illegale vermogensvoordelen voortkomende uit een oplichting, die de eiser heeft ontvangen ter betaling
van door hem verkochte aandelen, niet in zijn vermogen zijn overgedragen, maar
enkel een reeds bestaand bestanddeel van dit vermogen hebben vervangen. Het
leidt hieruit af dat de bijzondere verbeurdverklaring bepaald in artikel 505, derde
lid, Strafwetboek niet kon worden uitgesproken.
4. Overeenkomstig artikel 505, derde lid, Strafwetboek maken de zaken bedoeld in 1°, 2°, 3° en 4° van dit artikel het voorwerp uit van de misdrijven die gedekt worden door deze bepalingen, in de zin van artikel 42, 1°, en zij worden
3 Cass., 21 okt. 2003, AR P.03.0757.N, nr 515.
4 Anders dan het Hof oordeelde, concludeerde het openbaar ministerie dat de feitenrechter die
compensatoire interesten toekent, de rentevoet dient vast te stellen. Daarbij werd uitgegaan van een
precedent in die zin: Cass., 6 jan. 1993, AR 9980, nr 7.
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verbeurdverklaard, ook indien zij geen eigendom zijn van de veroordeelde zonder dat deze verbeurdverklaring nochtans de rechten van derden op de goederen
die het voorwerp kunnen uitmaken van de verbeurdverklaring, schaadt.
De ingevolge die bepaling verplicht uit te spreken verbeurdverklaring slaat op
de geheelde of witgewassen vermogensvoordelen.
5. Wanneer de dader van het hoofdmisdrijf de gelden die de vermogensvoordelen uit dit misdrijf zijn, gebruikt om ermee waarden te kopen die in de plaats
ervan komen, dan komen die gelden terecht in het patrimonium van de verkoper
van die waarden en kunnen zij het voorwerp van het misdrijf witwassen zijn dat
met toepassing van artikel 505, derde lid, Strafwetboek wordt verbeurdverklaard.
Het onderdeel faalt naar recht.
Tweede onderdeel
6. Artikel 505, derde lid, Strafwetboek bepaalt dat de zaken bedoeld in 1°, 2°,
3° en 4° van dit artikel het voorwerp uitmaken van de misdrijven die gedekt zijn
door deze bepalingen, in de zin van artikel 42, 1°, Strafwetboek.
Hieruit volgt dat een witgewassen vermogensvoordeel als bedoeld in artikel
42, 3°, Strafwetboek het voorwerp van het misdrijf witwassen uitmaakt in de zin
van artikel 42, 1°, Strafwetboek en niet een vermogensvoordeel dat voorkomt uit
dit misdrijf als bedoeld in artikel 42, 3°, Strafwetboek.
Wanneer het witgewassen vermogensvoordeel vervolgens meermaals opnieuw
door een der operaties vermeld in artikel 505, eerste lid, 2°, 3° of 4°, Strafwetboek wordt witgewassen, blijft dit telkens ingevolge het witwassen gewijzigde
vermogensvoordeel het voorwerp van het misdrijf witwassen.
7. Wanneer het witgewassen vermogensvoordeel ingevolge het witwassen geïncorporeerd is in het vermogen van de witwasser, blijft dit het voorwerp van het
misdrijf.
Het witgewassen vermogensvoordeel wordt dan met toepassing van artikel
505, derde lid, voornoemd, als voorwerp van het misdrijf verbeurdverklaard. Die
verbeurdverklaring heeft niet vermogensvoordelen als bedoeld in het artikel 43bis Strafwetboek tot voorwerp, welke enkel deze zijn die niet in het vermogen
van de dader teruggevonden worden.
8. Vermits het witgewassen vermogensvoordeel zelf geen vermogensvoordeel
is dat rechtstreeks is verkregen uit het misdrijf witwassen, kan het niet met toepassing van artikel 42, 3°, worden verbeurdverklaard.
Evenmin kan de bijzondere verbeurdverklaring krachtens artikel 43bis, tweede
lid, Strafwetboek worden uitgesproken wanneer, zoals hier, het witgewassen vermogensvoordeel geïncorporeerd is in het vermogen van de witwasser en bijgevolg erin wordt teruggevonden.
9. Het arrest beveelt de bijzondere verbeurdverklaring van 1.115.520,86 euro
niet enkel met toepassing van artikel 505, derde lid, Strafwetboek omdat de witgewassen vermogensvoordelen het voorwerp uitmaken van de bewezen verklaarde telastlegging J.25.4, zijnde het misdrijf witwassen, als bedoeld in artikel 42,
1°, van hetzelfde wetboek.
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Het arrest oordeelt ook dat die witgewassen gelden en de andere goederen of
waarden die in de plaats ervan zijn gesteld in het vermogen van de eiser geïncorporeerd zijn en daarom ook een rechtstreeks uit het feit J.25.4 verkregen vermogensvoordeel zijn. Op die grond beveelt het ook de verbeurdverklaring met toepassing van de artikelen 42, 3°, en 43bis, Strafwetboek.
Aldus is die laatste beslissing niet naar recht verantwoord.
Het onderdeel is in zoverre gegrond.
(...)
Derde middel
(...)
Tweede onderdeel
15. Krachtens artikel 505, derde lid, Strafwetboek, maken de zaken bedoeld in
1°, 2°, 3° en 4°, van dit artikel het voorwerp uit van de misdrijven die gedekt zijn
door deze bepalingen in de zin van artikel 42, 1°, en worden zij verbeurdverklaard zelfs indien zij geen eigendom zijn van de veroordeelde, zonder dat deze
verbeurdverklaring nochtans de rechten van derden op de goederen die er het
voorwerp van uitmaken, kunnen schaden.
16. Geen enkele wetsbepaling noch rechtsbeginsel staan eraan in de weg dat
meerdere daders die samen een van de in artikel 505, eerste lid, bepaalde misdrijven hebben gepleegd die een bepaald vermogensvoordeel tot voorwerp hebben,
allen, zelfs samen met de daders van het hoofdmisdrijf, tot de verbeurdverklaring
ervan worden veroordeeld, mits de uitvoering van de verbeurdverklaring de omvang van dit voordeel niet overschrijdt.
Het onderdeel dat uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt naar recht.
(...)
Zesde middel
25. Bij ontstentenis van daartoe strekkende conclusie moet de rechter niet uitdrukkelijk de rentevoet van de compensatoire rente bepalen. Indien hij dit niet
uitdrukkelijk doet, dan geldt de wettelijke rentevoet.
Het middel faalt naar recht.
(...)
Ambtshalve middel ten aanzien van de eiser VI
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 42, 3°, en 43bis, Strafwetboek.
59. Het arrest beveelt de verbeurdverklaring van het bedrag van 38.961.138,91
euro, 3.807.592,80 Zwitserse frank en 50.000 Britse pond, voorwerp van de bewezen verklaarde telastleggingen J.1 tot en met J.25, J.28, J.29 en J.30, alsmede
van 33.961.659,91 euro, 48.455.314,20 Zwitserse frank, 320.000 Britse pond en
3.415.000 US dollar, voorwerp van de bewezen verklaarde telastleggingen J.27
en K.1 tot en met K.40.
Het arrest stelt vervolgens vast dat die bedragen in het vermogen van de eiser
geïncorporeerd zijn en zich nog steeds in dit vermogen bevinden zodat ze ook
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vermogensvoordelen vormen. Op die grond beveelt het, op vordering van het
openbaar ministerie ook de verbeurdverklaring van die bedragen met toepassing
van de artikelen 42, 3°, en 43bis Strafwetboek.
60. Om de redenen vermeld in het antwoord op het tweede onderdeel van het
tweede middel van de eiser I, is die laatste beslissing niet naar recht verantwoord
en schendt het arrest de vermelde wettelijke bepalingen.
Ambtshalve onderzoek voor het overige
61. Wat betreft het overige van de strafvorderingen ingesteld tegen de eisers I,
II, IV en VI, zijn de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen in acht genomen en zijn de beslissingen naar recht verantwoord.
62. Wat de eisers III, VII en IX betreft, zijn de substantiële of op straffe van
nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht genomen en zijn de beslissingen
overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het ten aanzien van de eisers A B, R
C, H T en L D verbeurdverklaringen uitspreekt met toepassing van de artikelen
42, 3°, en 43bis, Strafwetboek.
Verwerpt de cassatieberoepen voor het overige.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt in de rand van het gedeeltelijk vernietigde arrest.
Veroordeelt de eisers III, V, VII, VIII en IX in de kosten van hun cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser I tot zeven tienden en de eisers II, IV en VI tot acht tienden van hun cassatieberoep en laat de overige kosten ten laste van de Staat.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep van Antwerpen.
6 november 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Maffei – Gedeeltelijk gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaatgeneraal – Advocaten: mrs. F. De Ruyck, Antwerpen, K. Beirnaert, Antwerpen, T. Bauwens, Brussel, V. Dauginet, Antwerpen, M. Crommen, Antwerpen, R. Verstringhe, Gent
en C. Van Marcke, Kortrijk.

Nr. 528
2° KAMER - 6 november 2007

1º GENEESKUNDE — GENEESMIDDELEN (VERDOVENDE MIDDELEN
INBEGREPEN) – DOPING – SPORTBEOEFENAAR – DOPINGPRAKTIJK – STRAFRECHTELIJKE
VERVOLGING – DISCIPLINAIRE BESTRAFFING
2º SPORT — SPORTBEOEFENAAR – DPINGPRAKTIJK – STRAFRECHTELIJKE VERVOLGING –
DISCIPLINAIRE BESTRAFFING
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3º GENEESKUNDE — GENEESMIDDELEN (VERDOVENDE MIDDELEN
INBEGREPEN) – DRUGWET – DOPINGDECREET – TOEPASSINGSGEBIIED
4° SPORT — DOPINGDECREET – DRUGWET – TOEPASSINGSGEBIED
5° GRONDWETTELIJK HOF – PPREJUDICIËLE VRAAG – DOPINGDECREET –
SPORTBEOEFENAAR – DOPINGPRAKTIJK – STRAFUITSLUITENDE VERSCHONINGSGROND –
DRUGWET- BEZIT VAN VERBODEN SUBSTANTIES – TOEPASSING VAN DE BIJ DECREET BEPAALDE
VERSCHONINGSGROND OP HET DOOR DE DRUGWET STRAFBAAR GESTELDE FEIT – BESTAANBAARHEID
MET DE ONDERSCHEIDEN BEVOEGDHEDEN VAN DE STAAT, DE GEMEENSCHAPPEN EN DE GEWESTEN
6° PREJUDICIEEL GESCHIL – GRONDWETTELIJK HOF – PREJUDICIËLE VRAAG –
DOPINGDECREET – SPORTBEOEFENAAR – DOPINGPRAKTIJK – STRAFUITSLUITENDE
VERSCHONINGSGROND – DRUGWET- BEZIT VAN VERBODEN SUBSTANTIES – TOEPASSING VAN DE BIJ
DECREET BEPAALDE VERSCHONINGSGROND OP HET DOOR DE DRUGWET STRAFBAAR GESTELDE FEIT

– BESTAANBAARHEID MET DE ONDERSCHEIDEN BEVOEGDHEDEN VAN DE STAAT, DE
GEMEENSCHAPPEN EN DE GEWESTEN
7° GENEESKUNDE – GENEESMIDDELEN (VERDOVENDE MIDDELEN
INBEGREPEN) – DOPINGDECREET – SPORTBEOEFENAAR – DOPINGPRAKTIJK –
STRAFUITSLUITENDE VERSCHONINGSGROND – DRUGWET- BEZIT VAN VERBODEN SUBSTANTIES –
TOEPASSING VAN DE BIJ DECREET BEPAALDE VERSCHONINGSGROND OP HET DOOR DE DRUGWET
STRAFBAAR GESTELDE FEIT – BESTAANBAARHEID MET DE ONDERSCHEIDEN BEVOEGDHEDEN VAN DE
STAAT, DE GEMEENSCHAPPEN EN DE GEWESTEN
8° SPORT – DOPINGDECREET – SPORTBEOEFENAAR – DOPINGPRAKTIJK – STRAFUITSLUITENDE
VERSCHONINGSGROND – DRUGWET- BEZIT VAN VERBODEN SUBSTANTIES – TOEPASSING VAN DE BIJ
DECREET BEPAALDE VERSCHONINGSGROND OP HET DOOR DE DRUGWET STRAFBAAR GESTELDE FEIT

– BESTAANBAARHEID MET DE ONDERSCHEIDEN BEVOEGDHEDEN VAN DE STAAT, DE
GEMEENSCHAPPEN EN DE GEWESTEN
9° MISDRIJF – RECHTVAARDIGING EN VERSCHONING – VERSCHONING DOPINGDECREET – SPORTBEOEFENAAR – DOPINGPRAKTIJK – STRAFUITSLUITENDE
VERSCHONINGSGROND – DRUGWET- BEZIT VAN VERBODEN SUBSTANTIES – TOEPASSING VAN DE BIJ
DECREET BEPAALDE VERSCHONINGSGROND OP HET DOOR DE DRUGWET STRAFBAAR GESTELDE FEIT

– BESTAANBAARHEID MET DE ONDERSCHEIDEN BEVOEGDHEDEN VAN DE STAAT, DE
GEMEENSCHAPPEN EN DE GEWESTEN
10° STRAF – VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN
VERSCHONINGSGRONDEN - DOPINGDECREET – SPORTBEOEFENAAR – DOPINGPRAKTIJK
– STRAFUITSLUITENDE VERSCHONINGSGROND – DRUGWET- BEZIT VAN VERBODEN SUBSTANTIES –
TOEPASSING VAN DE BIJ DECREET BEPAALDE VERSCHONINGSGROND OP HET DOOR DE DRUGWET
STRAFBAAR GESTELDE FEIT – BESTAANBAARHEID MET DE ONDERSCHEIDEN BEVOEGDHEDEN VAN DE
STAAT, DE GEMEENSCHAPPEN EN DE GEWESTEN
1° en 2° Wanneer een sportbeoefenaar, dit is een persoon die zich voorbereidt op of
deelneemt aan een sportmanifestatie, zich schuldig maakt aan dopingpraktijken of
daarmee gelijkgestelde praktijken, kan hij voor die feiten niet strafrechtelijk, vervolgd
worden, maar enkel disciplinair worden gestraft1. (Artt.2, 3° en 6°,21,§2,2°,43,3° en 44,
eerste lid, Decr.Vl.R.27 maart 1991)
3° en 4° De Drugwet en het Dopingdecreet hebben elk een verschillend toepassingsgebied:
de Drugwet regelt in het belang van de openbare gezondheid, eensdeels, het vervoer, de
invoer, de uitvoer, het bezit, de verkoop, het te koop stellen, het afleveren en het
1 Cass., 26 juni 2007, A.R. P.07.0521.N, nr.359.
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aanschaffen van giftstoffen, slaapmiddelen, verdovende stoffen, ontsmettingsmiddelen
en antiseptica, anderdeels, de uitoefening van de geneeskunde met betrekking tot die
stoffen terwijl het Dopingdecreet enkel het persoonlijk belang van de sportbeoefenaars
betreft, namelijk de bescherming van hun fysieke en psychische welzijn in het kader van
de sportbeoefening, dit is ter gelegenheid van de voorbereiding op of hun deelname aan
een sportmanifestatie2.
5°, 6°, 7°,8°, 9° en 10° Wanneer voor het Hof van Cassatie de vraag rijst of artikel 44 van
het decreet van de Vlaamse Raad van 27 maart 1991 inzake medisch verantwoorde
sportbeoefening, geïnterpreteerd in die zin dat door dat artikel een strafuitsluitende
verschoningsgrond wordt gecreëerd die niet enkel geldt met betrekking tot feiten die
alleen strafbaar zijn op grond van artikel 43 Dopingdecreet, maar dat deze ook geldt voor
wat betreft het louter bezit van verboden substanties, strafbaar gesteld door de Drugwet,
de regels die door of krachtens de Grondwet zijn vastgesteld voor het bepalen van de
onderscheiden bevoegdheden van de Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten
schendt, in zoverre de toepassing ervan de residuaire bevoegdheid van de federale
wetgever in het gedrang brengt, stelt het Hof een prejudiciële vraag aan het
Grondwettelijk Hof3 . (Artt.26,§2, Bijzondere Wet Gw.H.,1 en 2, 2° Drugwet,1,43 en 44,
eerste lid, Decr.Vl. R.27 maart 1991)
(H.)

ARREST
(A.R. P.07.0778.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te Gent,
correctionele kamer, van 25 april 2007.
De eiser voert geen middel aan.
Raadsheer Luc Van hoogenbemt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1. Overeenkomstig artikel 2, 3°, van het decreet van 27 maart 1991 inzake medisch verantwoorde sportbeoefening (hierna Dopingdecreet), is de sportbeoefenaar “elke persoon die zich voorbereidt op of deelneemt aan een sportmanifestatie”.
Artikel 43, 3° Dopingdecreet stelt strafbaar “hij die zich schuldig maakt aan
een dopingpraktijk, zoals omschreven in artikel 2, 6°, a), b), c) of d), of aan een
daarmee gelijkgestelde praktijk zoals omschreven in artikel 21, §2, 1°, 2° of 3°”.
Artikel 2, 6°, Dopingdecreet bepaalt welke de bij artikel 43 strafbare dopingpraktijken zijn.
Artikel 21, §2, 2°, Dopingdecreet, zoals het van toepassing was op het ogenblik van de aan de eiser ten laste gelegde feiten tot 19 mei 2004, bepaalt dat met
dopingpraktijk gelijkgesteld wordt “het in bezit hebben tijdens of bij de voorbereiding van een sportmanifestatie van substanties als bedoeld in artikel 2, 6°, van
2 Ibid.
3 Ibid.
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het decreet”.
Artikel 21, §2, 2°, Dopingdecreet, zoals het van toepassing is op de aan de eiser ten laste gelegde feiten vanaf 20 mei 2004, bepaalt dat met dopingpraktijk gelijkgesteld wordt “het in bezit hebben zonder gewettigde reden van substanties en
middelen als bedoeld in artikel 2, 6°, onverminderd de bepalingen van de wet
van 24 februari 1921 betreffende het verhandelen van giftstoffen, slaapmiddelen
en verdovende middelen, psychotrope stoffen, ontsmettingsstoffen en antiseptica
en van de stoffen die kunnen gebruikt worden voor de illegale vervaardiging van
verdovende middelen en psychotrope stoffen”.
Artikel 44, eerste lid, Dopingdecreet bepaalt: “Wanneer de in artikel 43 strafbare feiten gepleegd worden door sportbeoefenaars ter gelegenheid van hun
voorbereiding op of hun deelname aan een sportmanifestatie, geven ze alleen
aanleiding tot disciplinaire maatregelen”.
2. Uit die bepalingen volgt dat wanneer een sportbeoefenaar, dit is een persoon die zich voorbereidt op of deelneemt aan een sportmanifestatie, zich schuldig maakt aan dopingpraktijken of daarmee gelijkgestelde praktijken, hij voor die
feiten niet strafrechtelijk kan vervolgd worden, maar enkel disciplinair kan worden gestraft.
Hieruit volgt eveneens dat wanneer de dopingpraktijk van “het in bezit hebben
tijdens of bij de voorbereiding van een sportmanifestatie van substanties en middelen als bedoeld in artikel 2, 6°, van het decreet” bepaald in artikel 21, §2, 2°,
Dopingdecreet, gepleegd door een sportbeoefenaar ter gelegenheid van zijn voorbereiding op of zijn deelname aan een sportmanifestatie, eveneens kan gekwalificeerd worden als bezit van verboden substanties als bedoeld in de Drugwet, zij
het voorwerp uitmaakt van de strafuitsluitende verschoningsgrond bepaald in artikel 44 Dopingdecreet en niet meer strafrechtelijk kan vervolgd worden wegens
inbreuk op de vermelde wet. Er, wat de vermelde dopingpraktijk betreft, anders
over oordelen zou artikel 44 Dopingdecreet iedere draagwijdte ontnemen. Het
feit dat de Drugwet waaronder die dopingpraktijk eveneens kan vallen, geniet
van een eigen stelsel van verschoningsgronden, doet daaraan geen afbreuk.
3. De vraag rijst of de toepassing van de strafuitsluitende verschoningsgrond,
bepaald in artikel 44 Dopingdecreet zoals hierboven uitgelegd, de grondwettelijke bevoegdheidsverdeling tussen de Federale Staat, de Gemeenschappen en de
Gewesten miskent.
4. Het bestreden arrest stelt dat eens een dopingpraktijk, strafbaar gesteld door
artikel 43 Dopingdecreet, eveneens gekwalificeerd wordt als overtreding van de
Drugwet, die wet van toepassing is.
5. De Drugwet regelt in het belang van de openbare gezondheid, eensdeels,
het vervoer, de invoer, de uitvoer, het bezit, de verkoop, het te koop stellen, het
afleveren en het aanschaffen van giftstoffen, slaapmiddelen, verdovende stoffen,
ontsmettingsmiddelen en antiseptica, anderdeels, de uitoefening van de geneeskunde met betrekking tot die stoffen.
Art. 2, 5°, Dopingdecreet bepaalt de medisch verantwoorde sportbeoefening
als “het geheel van preventieve en curatieve maatregelen, bepalingen en aanbevelingen die de sportverenigingen en sportbeoefenaars in acht dienen te nemen
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met het oog op het fysiek en psychisch welzijn van de sportbeoefenaars”.
6. Het Dopingdecreet beoogt aldus enkel de bescherming van het fysieke en
psychische welzijn van de sportbeoefenaars in het kader van de sportbeoefening,
dit is ter gelegenheid van de voorbereiding op of hun deelname aan een sportmanifestatie. Dit betreft niet de openbare gezondheid maar enkel het persoonlijk belang van de sportbeoefenaars.
De Drugwet en het Dopingdecreet hebben bijgevolg elk een verschillend toepassingsgebied.
7. De vraag is derhalve of de decreetgever zijn bevoegdheid heeft overschreden doordat het toepassingsgebied van artikel 44 Dopingdecreet het toepassingsgebied van de Drugwet wat betreft de strafbaarheid van het bezit van in die wet
bedoelde verboden substanties, uitsluit.
8. Er is grond tot het ambtshalve stellen van de hierna omschreven prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof.
Dictum
Het Hof,
Houdt elke verdere beslissing aan tot het Grondwettelijk Hof uitspraak zal gedaan hebben over de volgende vraag:
“Schendt artikel 44 van het decreet van 27 maart 1991 inzake medisch verantwoorde sportbeoefening, geïnterpreteerd in die zin dat door dat artikel een strafuitsluitende verschoningsgrond wordt gecreëerd die niet enkel geldt met betrekking tot feiten die alleen strafbaar zijn op grond van artikel 43 Dopingdecreet,
maar dat deze ook geldt voor wat betreft louter het bezit van verboden substanties, strafbaar gesteld door de Drugwet, de regels die door of krachtens de Grondwet zijn vastgesteld voor het bepalen van de onderscheiden bevoegdheden van de
Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten, in zoverre de toepassing ervan de residuaire bevoegdheid van de federale wetgever in het gedrang brengt”.
Houdt de kosten aan.
6 november 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Van hoogenbemt – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaatgeneraal.

Nr. 529
2° KAMER - 6 november 2007

1º MISDRIJF — ALGEMEEN. BEGRIP. MATERIEEL EN MOREEL
BESTANDDEEL. EENHEID VAN OPZET - EENHEID VAN OPZET - COLLECTIEF MISDRIJF
- BEGRIP - TOEPASSINGSGEBIED - GEVOLG
2º STRAF — SAMENLOOP — GESCHEIDEN BERECHTING - MISDRIJF - EENHEID
VAN OPZET - COLLECTIEF MISDRIJF - BEGRIP - TOEPASSINGSGEBIED - GEVOLG
1º en 2° Artikel 65, tweede lid, Strafwetboek is enkel van toepassing wanneer de eerdere
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beslissing voor de eerste misdrijven, een of meerdere straffen uitspreekt en niet wanneer
enkel de opschorting van de uitspraak van de straf is gelast; in dit laatste geval is er
immers geen straf uitgesproken. (Art. 65, tweede lid, Sw.)
(D. T. G.)

ARREST
(A.R. P.07.1056.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te Gent,
correctionele kamer, van 12 juni 2007.
De eiseres voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Raadsheer Paul Maffei heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
(...)
Tweede onderdeel
2. Artikel 65, tweede lid, eerste zin, Strafwetboek bepaalt: "Wanneer de feitenrechter vaststelt dat misdrijven die reeds het voorwerp uitmaken van een in
kracht van gewijsde gegane beslissing en andere feiten die bij hem aanhangig
zijn en die, in de veronderstelling dat ze bewezen 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".
3. Deze bepaling is enkel van toepassing wanneer de eerdere beslissing voor
de eerste misdrijven, een of meerdere straffen uitspreekt en niet wanneer enkel
de opschorting van de uitspraak van de straf is gelast. In dat laatste geval is er
immers geen straf uitgesproken.
Het middel dat uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt 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.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.
6 november 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Maffei – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaat-generaal –
Advocaten: mrs. F. Van Vlaenderen, Gent en M. Colpaert, Gent.
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Nr. 530
2° KAMER - 6 november 2007

1º BANKBREUK EN BEDRIEGLIJK ONVERMOGEN - BEKENDMAKING VAN HET
VEROORDELEND VONNIS OF ARREST - AARD
2º STRAF — ALLERLEI - BANKBREUK EN BEDRIEGLIJK ONVERMOGEN - BEKENDMAKING VAN
HET VEROORDELEND VONNIS OF ARREST - AARD
3º HOGER BEROEP — STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN
INBEGREPEN) — RECHTSPLEGING IN HOGER BEROEP - BANKBREUK EN
BEDRIEGLIJK ONVERMOGEN - APPELRECHTERS DIE BIJKOMEND DE BEKENDMAKING VAN HET ARREST
BEVELEN - EENPARIGHEID
1º en 2° De door artikel 490 Strafwetboek voorgeschreven bekendmaking is geen straf
maar wel een beveiligingsmaatregel1. (Art. 490, Sw.)
3º De appelrechters die in hoger beroep bijkomend de door artikel 490 Strafwetboek
voorgeschreven maatregel van bekendmaking bevelen, dienen geen uitspraak te doen
met eenparige stemmen. (Art. 490, Sw.; Art. 211bis, Sv.)
(S.)

ARREST
(A.R. P.07.1226.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep I is gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te
Gent, correctionele kamer, van 25 juni 2007 waarbij de eiser "werd veroordeeld
tot een gevangenisstraf van 4 jaar met onmiddellijke aanhouding en dit tegen alle
schikkingen van dit arrest".
Het cassatieberoep II is gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te
Gent, correctionele kamer, van 25 juni 2007 waarbij de onmiddellijke aanhouding van de eiser werd bevolen.
Het cassatieberoep III is gericht tegen alle beschikkingen van het arrest van
het Hof van Beroep te Gent, correctionele kamer, van 25 juni 2007.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, vijf middelen aan.
Raadsheer Luc Van hoogenbemt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
(...)
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
16. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen
zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
1 Cass., 31 mei 1989, AR 7513, nr 562; Zie: Cass., 28 mei 1997, AR P.97.0188.F, nr 242.
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Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
6 november 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Van hoogenbemt – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaatgeneraal – Advocaat: mr. D. Defrance, Gent.

Nr. 531
2° KAMER - 7 november 2007

CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — PERSONEN DOOR OF TEGEN WIE
CASSATIEBEROEP KAN OF MOET WORDEN INGESTELD — ALGEMEEN CASSATIEBEROEP VAN DE BEKLAAGDE - BURGERLIJKE BELANGEN - BURGERLIJKE PARTIJ VERWEERDER - OVERLIJDEN VÓÓR DE INSTELLING VAN HET CASSATIEBEROEP - UITWERKING
Het cassatieberoep dat een beklaagde instelt tegen een arrest dat uitspraak doet over de
regeling van de burgerlijke belangen en dat gericht is tegen een burgerlijke partij die
overleden is vooraleer het cassatiegeding is ingesteld, is geldig ingesteld tegen diens
erfgenaam die verklaart dat hij het geding voortzet, wanneer uit de stukken waarop het
Hof vermag acht te slaan niet blijkt dat de eiser weet had van dat overlijden1. (Impliciet)
(H. e.a. T. L.)

ARREST (vertaling)
(A.R. P.07.0448.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen vonnissen, respectievelijk gewezen op
26 maart 2003 en 28 februari 2007 door de Correctionele Rechtbank te Eupen in
hoger beroep op de burgerlijke belangen.
De eiseres voert vier middelen aan in een memorie waarvan een voor eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
Raadsheer Paul Mathieu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
A. Over het cassatieberoep tegen het vonnis van 26 maart 2003 :
Over het eerste middel :
In haar appelconclusie voerde de eiseres aan dat "de eerste rechter heeft vastgesteld dat het principe van de huishoudelijke schade niet werd betwist en voor
die post een forfaitair bedrag van 300.000 BEF heeft toegekend met de opmerking dat een gedeelte van de werken de overledene zelf ten goede kwam omdat
het zijn hobby betrof. Deze redenering is evenwel verkeerd in zoverre het feit dat
1 Concl. adv. gen. J.-M. GENICOT in Pas., 2007, nr.531.
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de overledene met plezier talrijke onderhouds- en decoratiewerken aan zijn woning en tuin verrichtte, niet afdoet aan het noodzakelijke karakter van die werken
en aan de noodzaak, voor de [eiseres] om de voormelde werkzaamheden sinds
het overlijden van haar echtgenoot, door derden te doen uitvoeren."
Het arrest bevestigt het bedrag dat door de eerste rechter is toegekend op
grond dat "de raming van de politierechtbank, die rekening houdt met de voldoening die de overledene zelf uit deze huishoudelijke werkzaamheden haalde,
rechtvaardig en passend lijkt".
Noch door deze noch door enige ander overweging beantwoorden de appelrechters de conclusie van de eiseres.
Het middel is gegrond.
Over het tweede middel :
De appelrechters berekenen de vervallen lucratieve schade op 7.855, 49 euro
op jaarbasis.
Het is tegenstrijdig om, enerzijds voor de berekening van de toekomstige lucratieve schade "de cijfers in aanmerking te nemen die zijn aangenomen voor de
berekening van de vervallen schade", en om, anderzijds, voor de kapitalisatie van
die toekomstige lucratieve schade, rekening te houden met een jaarlijkse schade
van 6.636,69 euro.
Het middel is gegrond.
Over het derde middel :
Eerste onderdeel :
Wegens de vernietiging die op het tweede middel betreffende de toekomstige
lucratieve schade moet worden uitgesproken, is er geen grond om het eerste onderdeel van het derde middel te onderzoeken vermits dat onderzoek niet tot een
ruimere cassatie kan leiden.
B. Over het cassatieberoep gericht tegen het vonnis van 28 februari 2007 :
Over het derde middel :
Tweede onderdeel :
Het vonnis van 26 maart 2003 doet met name uitspraak over de toekomstige
lucratieve schade zonder desbetreffend iets aan te houden. Het houdt zijn beslissing alleen aan over de post-lucratieve schade, wat het vonnis van 28 februari
2007 uitdrukkelijk bevestigt met de vermelding dat de rechtbank door haar vonnis van 26 maart 2003 uitspraak heeft gedaan over het herstel van de materiële en
morele schade die door de eiseres is geleden "en alleen het twistpunt van de materiële schade na de pensionering aanhoudt".
Het onderdeel dat ervan uitgaat dat het vonnis van 26 maart 2003 zijn "uitspraak heeft aangehouden over de vordering tot toekenning van gerechtelijke interesten op de vergoeding tot herstel van de toekomstige lucratieve schade" gaat
van een foutieve veronderstelling van het voormelde vonnis uit en mist feitelijke
grondslag.
Over het vierde middel :
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Het vonnis van 28 februari 2007 stelt vast dat de eiseres "geen enkel nieuw
stuk heeft voorgelegd dat de rechtbank in staat stelt om te oordelen over de werkelijkheid van de post-lucratieve schade die voortvloeit uit een vermindering van
haar eigen pensioen ten gevolge van het voortijdig overlijden van haar echtgenoot" en verwerpt de vordering tot vergoeding van de post-lucratieve schade
door te oordelen dat de eiseres "zich ertoe beperkt om haar aanvankelijke eis te
herhalen door te verwijzen naar een stuk van een ogenschijnlijk Brits privéagentschap van 17 januari 2003, dat slechts een hypothetische extrapolatie van
haar inkomsten na pensionering bevat, ofschoon zij, geboren op 3 januari 1943
en rekening houdende met de pensioenleeftijd van de vrouwen in Engeland,
sinds 2003 gepensioneerd moest zijn en perfect in staat om concrete inlichtingen
mede te delen over haar huidige toestand en meer in het bijzonder over de inkomsten waarop zij theoretisch recht heeft".
Uit deze uiteenzetting blijkt dat de appelrechters, in tegenstelling tot wat het
middel aanvoert, de vordering betreffende de post-lucratieve schade die door de
eiseres is geleden tengevolge het overlijden van haar echtgenoot, niet hebben
verworpen wegens een eventueel overlevingspensioen dat de voormelde eiseres
zou hebben, maar wegens het ontbreken van bewijsstukken betreffende de verlaging van haar eigen ouderdomspensioen.
Het middel dat op een foutieve uitlegging van het bestreden vonnis berust,
mist feitelijke grondslag.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis van 26 maart 2003 in zoverre het uitspraak
doet over de huishoudelijke schade en de toekomstige lucratieve schade.
Verwerpt de cassatieberoepen voor het overige.
Veroordeelt de verweerster in de helft van de kosten van het cassatieberoep
dat tegen het vonnis van 26 maart 2003 is ingesteld.
Veroordeelt de eiseres in de andere helft van de kosten van dit cassatieberoep
evenals in de kosten van het cassatieberoep ingesteld tegen het vonnis van 28 februari 2007.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde vonnis van 26 maart 2003.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de Correctionele Rechtbank te Verviers,
zitting houdende in hoger beroep.
7 november 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. de Codt, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Mathieu – Gelijkluidende conclusie van de h. Genicot, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Draps, Oosterbosch, Kirkpatrick en D. Léonard, Brussel.
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1º REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — GEEN CONCLUSIE —
STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN ACCIJNZEN
INBEGREPEN) - STRAFVORDERING - MEERDERE BEKLAAGDEN - MEDEDADERS - ZELFDE
STRAFFEN - MOTIVERING
2º STRAF — ALGEMEEN. STRAF EN MAATREGEL. WETTIGHEID - MEERDERE
BEKLAAGDEN - MEDEDADERS - ZELFDE STRAFFEN - MOTIVERING
3º VONNISSEN EN ARRESTEN — STRAFZAKEN — STRAFVORDERING MEERDERE BEKLAAGDEN - MEDEDADERS - ZELFDE STRAFFEN - MOTIVERING
4º OPLICHTING - MOREEL BESTANDDEEL - BEGRIP
5º MISDRIJF — ALGEMEEN. BEGRIP. MATERIEEL EN MOREEL
BESTANDDEEL. EENHEID VAN OPZET - OPLICHTING - MOREEL BESTANDDEEL BEGRIP
1º, 2° en 3° De bodemrechter die onaantastbaar, binnen de grenzen van de wet en met
een beknopte doch precieze opgave van de redenen van zijn keuze, de straffen vaststelt
waarvan hij meent dat zij in verhouding staan tot de ernst van de bewezen verklaarde
misdrijven en tot de individuele schuld van iedere beklaagde, moet daarnaast de redenen
niet opgeven waarom hij de medebeklaagden al dan niet tot eenzelfde straf veroordeelt.
4º en 5° Hij die, zonder eigen geldelijke voordelen te beogen, wetens heeft deelgenomen
aan listige kunstgrepen waardoor het slachtoffer ertoe gebracht wordt gelden af te geven,
is als mededader schuldig aan oplichting.
(B. T. R.)

ARREST (vertaling)
(A.R. P.07.0993.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 6 juni 2007 gewezen door
het Hof van Beroep te Brussel, correctionele kamer.
De eiseres voert twee middelen aan in een memorie waarvan een voor eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
Afdelingsvoorzitter Jean de Codt 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 tegen de
eiseres ingestelde strafvordering:
Over het eerste middel :
De eiseres, die samen met een andere beklaagde vervolgd wordt wegens oplichting, als dader of mededader, verwijt het bestreden arrest haar daarvoor te
veroordelen zonder vast te stellen dat zij, samen met die andere beklaagde, de bedoeling zou hebben gehad om zich andermans zaak bedrieglijk toe te eigenen.
Als mededader aan oplichting is schuldig hij die, zonder eigen geldelijke voordelen te beogen, wetens heeft deelgenomen aan listige kunstgrepen waardoor een
slachtoffer ertoe gebracht werd gelden af te geven.
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Het arrest stelt vast dat de verweerder ertoe gebracht werd afstand te doen van
verschillende geldbedragen voor de aanschaf van een methode om, volgens de
initiatiefnemer ervan, op wettige wijze afgedankte Amerikaanse bankbiljetten terug in roulatie te brengen.
Het arrest doet in hoofdzaak opmerken dat het vertrouwen van de eiser met
name gewekt werd door de toezending van een valse Amerikaanse licentie met
een vergunning voor de geplande transactie, dat deze aan de verweerder werd
voorgesteld door een buitenlandse zakenrelatie waarmee de eiseres, die in de
hoedanigheid van zieneres werd geraadpleegd, hem in contact had gebracht, dat
de eiseres, die de praktijken van die zakenrelatie kende, zowel met voornoemde
als met de verweerder contact heeft gehad, dat zij getuige was of op de hoogte
werd gebracht van daden, gesteld om de aan het slachtoffer gedane voorstellen
geloofwaardigheid te verlenen, en dat zij geprofiteerd heeft van diens psychologische zwakheden om hem te manipuleren en gerust te stellen tijdens de volledige duur van de omgang, met haar als tussenpersoon, met de oplichter.
Met de hierboven samengevatte overwegingen, neemt het arrest met name de
bewuste deelneming van de eiseres aan het onwettig voornemen dat door de dader wordt nagestreefd, in aanmerking.
De appelrechters omkleden bijgevolg hun beslissing inzake het moreel bestanddeel van het misdrijf, regelmatig met redenen en verantwoorden haar naar
recht.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Over het tweede middel:
Het middel is gericht tegen de beslissing van de appelrechters om de geldboete
die de eiseres met toepassing van artikel 496 van het Strafwetboek is opgelegd,
vast te stellen op duizend euro, vermeerderd met de opdeciemen.
De grief voert aan dat het bedrag van die geldboete gelijk is aan dat van de
geldboete dat de andere beklaagde is opgelegd ofschoon het arrest, met name om
de voormelde strafmaat te verantwoorden, naar de omvang van de opgestreken
winsten verwijst. Volgens de eiseres verantwoordt deze motivering de maat van
de opgelegde geldboete niet naar recht omdat het arrest vaststelt dat het product
van de oplichting hoofdzakelijk, zo niet uitsluitend, door de medebeklaagde werd
opgestreken.
De bodemrechter stelt onaantastbaar, binnen de grenzen van de wet en met beknopte doch precieze opgave van de redenen van zijn keuze, de straffen vast
waarvan hij meent dat zij in verhouding staan tot de ernst van de bewezen verklaarde misdrijven en tot de individuele schuld van iedere beklaagde. Hij moet
daarnaast de redenen niet opgeven waarom hij de medebeklaagden al dan niet tot
eenzelfde straf veroordeelt.
De artikelen 10 en 11 van de Grondwet, 496 van het Strafwetboek en 195,
tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering verplichten de rechter die twee
beklaagden wegens oplichting, als dader of mededader, veroordeelt, niet om de
geldboete te berekenen in verhouding tot de geldelijke voordelen die ieder van
hen persoonlijk uit het misdrijf heeft gehaald.
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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 tegen de
eiseres ingestelde burgerlijke rechtsvordering:
De eiseres voert geen bijzonder middel aan.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.
7 november 2007 – 2° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. de Codt, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Genicot, advocaat-generaal – Advocaat: mr.
Mahieu.

Nr. 533
2° KAMER - 7 november 2007

STRAFUITVOERING - STRAFUITVOERINGSRECHTBANK - ZITTING - VEROORDEELDE VERSCHIJNING - VERPLICHTING
Wat de strafuitvoeringsmodaliteiten betreft moet de veroordeelde persoonlijk verschijnen,
zonder dat hij zich door zijn raadsman kan laten vertegenwoordigen. (Art. 53, Wet
Strafuitvoering)
(PROCUREUR DES KONINGS TE BRUSSEL T. L.)

ARREST (vertaling)
(A.R. P.07.1440.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 9 oktober 2007 gewezen
door de Strafuitvoeringsrechtbank te Brussel.
De eiser voert een middel aan in een memorie waarvan een voor eensluidend
verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
Raadsheer Pierre Cornelis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
De eiser bekritiseert het bestreden vonnis omdat het de advocaat van de verweerder heeft toegestaan deze te vertegenwoordigen op de rechtszitting waar de
toekenning van een maatregel van voorwaardelijke invrijheidstelling werd onderzocht. Hij leidt daar een schending van artikel 53 van de wet van 17 mei 2006
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betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden uit af.
Het voormelde artikel 53 bepaalt in zijn eerste lid dat de strafuitvoeringsrechtbank, bij de toekenningsprocedure, de veroordeelde en zijn raadsman, het
openbaar ministerie en de directeur hoort.
Door die regel te stellen heeft de wetgever gewild dat de veroordeelde, wat de
toekenning van alle strafuitvoeringsmodaliteiten betreft, persoonlijk moet verschijnen, zonder dat hij zich door zijn advocaat kan laten vertegenwoordigen. Uit
de voorbereidende werkzaamheden van de wet blijkt immers dat de aanwezigheid van de veroordeelde in persoon borg staat voor zijn bewust aanvaarden van
de opgelegde verplichtingen en voorwaarden.
Door te oordelen dat geen enkele bepaling van de wet van 17 mei 2006 een afwijking rechtvaardigt op de internrechtelijke of internationaalrechtelijke rechtsregels en door de veroordeelde zijn recht te ontnemen om door zijn raadsman te
worden vertegenwoordigd in het kader van de bij deze wet bepaalde rechtsplegingen, verantwoordt het vonnis zijn beslissing niet naar recht.
Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde vonnis.
Laat de kosten ten laste van de Staat.
Verwijst de zaak naar de Strafuitvoeringsrechtbank te Brussel, anders samengesteld.
7 november 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. de Codt, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Cornelis – Gelijkluidende conclusie van de h. Genicot, advocaat-generaal.

Nr. 534
2° KAMER - 7 november 2007

UITLEVERING - EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL - STRAF UITGESPROKEN DOOR EEN
BUITENLANDSE RECHTBANK - TENUITVOERLEGGING IN BELGIË - WEIGERING - VOORWAARDE
De rechter schendt artikel 6, 4°, van de Wet van 19 december 2003 betreffende het
Europees aanhoudingsbevel, niet wanneer hij de eiser, die in België verblijft, niet toestaat
om hier de straf uit te voeren die door een buitenlandse rechtbank is uitgesproken en
waarvoor hij wordt opgespoord, wanneer die straf volgens de Belgische wet verjaard en
dus niet in België uitvoerbaar is.
(T.)

ARREST (vertaling)
(A.R. P.07.1516.F)
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I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 24 oktober 2007 gewezen
door het Hof van Beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling.
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 Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Over het eerste middel
In zoverre het middel aanvoert dat in een andere zaak waarvan het beweert dat
ze gelijkaardig is, hetzelfde hof van beroep een beslissing heeft gewezen die tegengesteld is aan deze welke met het onderhavig cassatieberoep is bedoeld, vereist het een onderzoek van feitelijke gegevens en is het niet ontvankelijk.
Het middel verwijt het arrest het artikel 6, 4°, van de Wet van 19 december
2003 betreffende het Europees aanhoudingsbevel te schenden, door de eiser, die
in België verblijft, niet toe te staan om hier de straf uit te voeren die door een
Poolse rechtbank is uitgesproken en waarvoor hij wordt opgespoord.
Naar luid van deze bepaling kan de tenuitvoerlegging van een Europees aanhoudingsbevel worden geweigerd ingeval het is uitgevaardigd met het oog op de
tenuitvoerlegging van een straf of van een veiligheidsmaatregel, de betrokken
persoon Belg is of in België verblijft, en de bevoegde Belgische autoriteiten zich
ertoe verbinden die straf of veiligheidsmaatregel overeenkomstig de Belgische
wetgeving ten uitvoer te leggen.
Krachtens artikel 92 van het Strafwetboek verjaren correctionele straffen die
geen drie jaar opsluiting overschrijden door verloop van vijf jaren, te rekenen
van de dagtekening van het arrest of van het in laatste aanleg gewezen vonnis, of
te rekenen van de dag waarop het in eerste aanleg gewezen vonnis niet meer kan
worden bestreden bij wege van hoger beroep.
Nadat de appelrechters vaststellen dat de eiser tot drie jaar opsluiting werd
veroordeeld bij een op tegenspraak gewezen vonnis van 20 juli 2000 van de districtsrechtbank te Bielsk Podlaski en die straf niet in België kon worden uitgevoerd omdat zij voor de Belgische wet verjaard is, beslissen zij, zonder het voormelde artikel 6, 4°, te schenden dat er geen grond was om de overlevering te weigeren.
Het middel kan 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,
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Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
7 november 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. de Codt, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Dejemeppe – Gelijkluidende conclusie van de h. Genicot, advocaat-generaal –
Advocaat: mr. P. Leclerc, Brussel.

Nr. 535
1° KAMER - 8 november 2007

1º KOOPHANDEL. KOOPMAN - HANDELSAGENTUUROVEREENKOMST - BEËINDIGING ZONDER
OPZEGGING OF VOOR HET VERSTRIJKEN VAN DE TERMIJN - ERNSTIGE TEKORTKOMINGEN - FEIT
SEDERT MEER DAN ZEVEN WERKDAGEN BEKEND - GEVOLG
2º OVEREENKOMST — EINDE - HANDELSAGENTUUROVEREENKOMST - BEËINDIGING
ZONDER OPZEGGING OF VOOR HET VERSTRIJKEN VAN DE TERMIJN - ERNSTIGE TEKORTKOMINGEN FEIT SEDERT MEER DAN ZEVEN WERKDAGEN BEKEND - GEVOLG
3º KOOPHANDEL. KOOPMAN - HANDELSAGENTUUROVEREENKOMST - BEËINDIGING ZONDER
OPZEGGING OF VOOR HET VERSTRIJKEN VAN DE TERMIJN - ERNSTIGE TEKORTKOMINGEN - KENNIS
VAN HET FEIT - BEGRIP
4º OVEREENKOMST — EINDE - HANDELSAGENTUUROVEREENKOMST - BEËINDIGING
ZONDER OPZEGGING OF VOOR HET VERSTRIJKEN VAN DE TERMIJN - ERNSTIGE TEKORTKOMINGEN KENNIS VAN HET FEIT - BEGRIP
1º en 2° Wanneer de principaal de handelsagentuurovereenkomst beëindigt zonder
opzegging of voor het verstrijken van de termijn op grond van ernstige tekortkomingen
die hem sedert meer dan zeven werkdagen bekend zijn, is hij gehouden de handelsagent
een opzeggingsvergoeding te betalen. (Art. 18, §3, en 19, eerste en tweede lid, Wet 13
april 1995)
3º en 4° Het feit dat aanleiding geeft tot beëindiging zonder opzegging of voor het
verstrijken van de termijn van de handelsagentuurovereenkomst overeenkomstig artikel
19, tweede lid, Handelsagentuurwet, is aan de principaal bekend wanneer deze omtrent
het bestaan van het feit en de omstandigheden die daarvan een reden tot beëindiging
zonder opzegging kunnen maken, voldoende zekerheid heeft om met kennis van zaken
een beslissing te kunnen nemen, inzonderheid voor zijn eigen overtuiging en tevens
tegenover de andere partijen en het gerecht1; dit is ook het geval wanneer de ernstige
tekortkomingen die de beëindiging zonder opzegging rechtvaardigen voortduren tussen
het ogenblik dat zij bekend zijn aan de principaal in voormelde zin en de beëindiging van
de overeenkomst. (Art. 18, §3, en 19, eerste en tweede lid, Wet 13 april 1995)
(KRIGORI nv T. V.)

ARREST
(A.R. C.05.0567.N)
1 Zie, voor een analoge oplossing inzake de opzegging wegens dringende redenen inzake
arbeidsovereenkomsten: Cass., 6 sept. 1999, AR S.98.0122.F, nr 437; Cass., 19 maart 2001, AR
S.00.0129.N, nr 144; Cass., 22 okt. 2001, AR S.99.0206.F, nr 562.
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I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 7 juni 2005 gewezen door
het Hof van Beroep te Brussel.
Eerste voorzitter Ghislain Londers heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 18, in het bijzonder §3, 19, 20, in het bijzonder vijfde lid, 1°, 24, in het
bijzonder §2, van de wet van 13 april 1995 betreffende de Handelsagentuur-overeenkomsten.
- artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek;
Aangevochten beslissingen
De appelrechters verklaren de vordering van verweerder strekkende tot veroordeling
van de eiseres tot betaling van een opzeggingsvergoeding en tot betaling van een uitwinningsvergoeding gegrond, veroordelen de eiseres op grond daarvan tot betaling aan de
verweerder van respectievelijk 2.285,20 euro als opzeggingsvergoeding en 6.500,00 euro
als uitwinningsvergoeding telkens vermeerderd met de interesten en wijzen de vordering
van de eiseres strekkende tot veroordeling van de verweerder tot betaling van een schadevergoeding wegens schending van het concurrentiebeding af als ongegrond op grond van
de volgende redengeving:
"3. Opzeggingsvergoeding.
(De eiseres) betwist dat zij - zoals geoordeeld door de eerste rechter - de handelsagentuurovereenkomst zou beëindigd hebben in strijd met artikel 19 van de wet van 13 april
1995 en bijgevolg een vervangende schadevergoeding van één maand gemiddelde commissieloon zou verschuldigd zijn.
(De eiseres) beweert dat zij de wettelijke termijn van zeven werkdagen tussen de kennisneming van de ernstige tekortkoming of de uitzonderlijke omstandigheden, vermeld in
artikel 19 van de wet van 13 april 1995, en de beëindiging heeft gerespecteerd.
Daartoe ontkent zij in graad van hoger beroep de uitspraken gedaan door haar gedelegeerd bestuurder op de zitting van 20 november 2000 - door de eerste rechter in het vonnis a quo aangehaald - (...) - waaruit blijkt dat deze reeds enkele weken op de hoogte was
van de aangehaalde feiten, alvorens op 24 september 1999 de handelsagentuurovereenkomst zonder opzegging te beëindigen.
Zij doet tevens een beroep op het bestaan van zogenaamde 'verzwarende omstandigheden' (in het bijzonder de verkoop van één fiets en verschillende onderdelen van een naaste
concurrent) waarbij ingeval van opeenvolgende feiten de termijn van zeven werkdagen
slechts zou beginnen lopen vanaf de kennisname van deze verzwarende omstandigheden.
(De eiseres) vermag met bovenstaand argument echter niet het formalisme van artikel
19, tweede lid, te omzeilen.
De termijn van zeven werkdagen begint te lopen vanaf het ogenblik dat de partij die
beëindigt voldoende zekerheid heeft over de feiten, begeleid van verzwarende omstandigheden, die volgens haar een voldoende ernstige tekortkoming uitmaken.
In zijn verklaring voor de eerste rechter heeft de gedelegeerd bestuurder van (de eiseres) bevestigd dat zij op het ogenblik van de beëindiging van de overeenkomst reeds enkele weken op de hoogte was van de feiten die zij als ernstige tekortkoming aanzag en heeft
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hij geen gewag gemaakt van later ontdekte feiten.
(De eiseres) maakt niet aannemelijk dat de eerste rechter deze verklaring onjuist heeft
weergegeven.
Het (hof van beroep) stelt bovendien vast dat de verkoop in eigen naam door (de verweerder) van concurrerende producten door (de eiseres) zelf reeds als een ernstige inbreuk
werd en wordt gekwalificeerd en reeds meer dan zeven werkdagen vóór de beëindiging
met voldoende zekerheid gekend was en dat er bijgevolg in de gegeven omstandigheden
geen reden was om nog op nieuwe feiten of bijkomende bewijzen te wachten.
Bijgevolg stelt het (hof van beroep) met de eerste rechter vast dat de opzegging van de
handelsagentuurovereenkomst door (de eiseres) niet conform het tweede lid van artikel 19
van de wet van 13 april 1995 heeft plaatsgevonden en (de verweerder) bijgevolg gerechtigd is op de door de handelsagentuurovereenkomst en de door de wet bepaalde opzeggingsvergoeding van één maand, berekend op basis van de gemiddelde commissielonen
gedurende de maanden voorafgaand aan de opzegging.
Volgens de door (de eiseres) overgelegde cijfers die door (de verweerder) niet worden
weerlegd, bedraagt deze vergoeding 2.285,20 euro'.
(...)
5. Uitwinningsvergoeding
(De verweerder) vordert een uitwinningsvergoeding begroot op 36.000,00 euro.
Aangezien (de eiseres) de handelsagentuurovereenkomst niet heeft beëindigd zoals bepaald in artikel 19 van de wet van 13 april 1995 - zie supra: de feiten ter rechtvaardiging
van de beëindiging waren haar al meer dan zeven werkdagen bekend - kan zij zich niet op
artikel 20, vijfde lid, 1°, van deze wet beroepen om te stellen dat de uitwinningsvergoeding niet verschuldigd is.
Gelet op de aanwezigheid van een concurrentiebeding in de handelsagentuur-overeenkomst, moet krachtens de artikelen 24, §3 en 20, tweede lid, van de wet van 13 april 1995
worden vermoed dat (de verweerder) klanten heeft aangebracht, die na de beëindiging van
de overeenkomst nog aanzienlijke voordelen konden opleveren voor (de eiseres).
Deze laatste bewijst het tegendeel niet.
Gelet op de overgelegde stukken (klantenlijst bij het begin van de handelsagentuur en
commissiestaten) en bij gebrek aan meer adequate becijferingscriteria, dient het bedrag
van de uitwiningsvergoeding ex aequo et bono te worden bepaald op de som van 6.500,00
euro.
B. Vordering (de eiseres)
Vordering tot schadevergoeding wegens schending van het concurrentiebeding.
De handelsagentuurovereenkomst tussen partijen bevat een concurrentiebeding (artikel
25), dat als volgt luidt:
'Het is de handelsagent na de beëindiging van de handelsagentuur gedurende 6 maanden in het gebied of de klantenkring verboden, zaken van dezelfde soort als de zaken te
bemiddelen of af te sluiten, op straffe van een schadevergoeding gelijk aan 1 jaar vergoeding berekend op basis van het gemiddelde van de vijf voorafgaande jaren of op basis van
de gemiddelde vergoeding in de voorafgaande jaren indien de handelsagentuur minder
dan vijf jaar heeft geduurd, dit onverminderd een hogere schadevergoeding, mocht de
principaal daarvan het bewijs leveren'.
Dit concurrentiebeding voldoet aan de geldigheidsvoorwaarden bepaald in artikel 24
van de wet van 13 april 1995.
Aangezien (de eiseres) de handelsagentuurovereenkomst echter heeft beëindigd, maar
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niet zoals bepaald in artikel 19 van de wet van 13 april 1995 - zie supra: de feiten ter
rechtvaardiging van de beëindiging waren haar al meer dan zeven werkdagen bekend
-heeft het concurrentiebeding krachtens artikel 24, §2, van deze wet geen uitwerking, zodat de op grond van dit beding gevorderde vergoeding niet kan worden toegekend".
Grieven
Eerste onderdeel
Overeenkomstig artikel 19 van de Handelsagentuurovereenkomstenwet kan elke partij
de overeenkomst zonder opzegging of vóór het verstrijken van de termijn beëindigen
wanneer de andere partij ernstig tekort komt in haar verplichtingen. De overeenkomst kan
niet meer worden beëindigd zonder opzegging of vóór het verstrijken van de termijn wanneer het feit ter rechtvaardiging hiervan sedert ten minste zeven werkdagen bekend is aan
de partij die zich hierop beroept.
Op grond van artikel 18, §3, van de Handelsagentuurovereenkomstenwet is de partij
die de overeenkomst wegens een ernstige tekortkoming beëindigt geen opzeggingsvergoeding verschuldigd. Op grond van artikel 20, vijfde lid, 1°, van diezelfde wet is de uitwinningsvergoeding niet verschuldigd indien de principaal de overeenkomst heeft beëindigd
vanwege een aan de agent te wijten ernstige tekortkoming zoals bepaald in artikel 19, eerste lid.
Wanneer de ernstige tekortkoming die de beëindiging zonder opzegging rechtvaardigt
bestaat in een aanhoudende tekortkoming van de handelsagent kan de principaal de beëindiging op staande voet evenwel nog steeds geven zolang die tekortkoming aanhoudt en uiterlijk binnen de zeven werkdagen nadat dit feit bekend is aan de principaal.
Te dezen voerde de eiseres in haar appelconclusie op omstandige wijze aan dat:
"(...) in het geval van opeenvolgende feiten de termijn van zeven werkdagen pas begint
te lopen op het ogenblik dat de verzwarende omstandigheden bekend worden;
Dat in casu eerst werd vernomen dat (de verweerder) bij cliënteel van (de eiseres) concurrerende goederen in eigen naam factureerde en iets later bovendien werd vernomen dat
hij daarenboven tevens optrad voor een naaste concurrent en diens goederen aan het cliënteel van de eiseres verkocht;
Dat het immers vaststaat dat (de verweerder) minstens één fiets en verschillende onderdelen in opdracht van de BVBA Formula Cycling, een naaste concurrent van (de eiseres),
aan de man bracht.
Dat (de verweerder) dit in zijn verzoekschrift in hoger beroep zelfs toegeeft toch poogt
via allerlei omwegen te stellen dat een fiets van een lagere prijs geen concurrentieel product betreft voor de handel van de eiseres;
Dat het vaststellen van deze verzwarende omstandigheid de definitieve doorslag heeft
gegeven inzake de onmiddellijke verbreking van de handelsagentuurovereenkomst op basis van artikel 21 van de desbetreffende overeenkomst tussen de partijen;
Dat het in casu ging om nieuwe feiten dewelke tot gevolg hebben dat zij samen met de
oudere feiten de tekortkoming of de omstandigheid uitzonderlijk maken, niettegenstaande
de reeds ernstige status van de voorafgaande feiten.
Dat zelfs als zou worden weerhouden dat de onmiddellijke opzegging niet gebeurde
binnen de zeven dagen na de eerste kennisname, lees vermoeden, van onregelmatigheden
in hoofde van (de verweerder), quod non, en dit bovendien vereist is in het kader van artikel 19 van de wet van 13 april 1995, dan nog een onmiddellijke beëindiging van de overeenkomst in rechte verantwoord is daar de kennisgeving in elk geval plaatsvond binnen de
zeven dagen na de kennisname van bovenvermelde verzwarende omstandigheden;
(De eiseres) derhalve artikel 19 van de wet van 13 april 1995 niet heeft geschonden en
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zij de overeenkomst derhalve terecht heeft beëindigd zonder opzeggingstermijn of opzeggingsvergoeding wegens schending van het niet-concurrentiebeding zoals voorzien in artikel 25 van de Handelsagentuurovereenkomst".
De appelrechters oordelen dat de termijn van zeven werkdagen begint te lopen vanaf
het ogenblik dat de partij die beëindigt voldoende zekerheid heeft over de feiten, begeleid
van verzwarende omstandigheden die volgens haar een voldoende ernstige tekortkoming
uitmaken. Zij stellen verder vast dat in zijn verklaring voor de eerste rechter de gedelegeerd bestuurder van de eiseres heeft bevestigd dat zij op het ogenblik van de beëindiging
van de overeenkomst reeds enkele weken op de hoogte was van de feiten die zij als ernstige tekortkoming aanzag en hij geen gewag heeft gemaakt van later ontdekte feiten. Het
hof van beroep stelt bovendien vast dat de verkoop in eigen naam door verweerder van
concurrerende producten door de eiseres zelf reeds als een ernstige inbreuk werd en wordt
gekwalificeerd en reeds meer dan zeven werkdagen vóór de beëindiging met voldoende
zekerheid gekend was en dat er bijgevolg in de gegeven omstandigheden geen reden was
om nog op nieuwe feiten of bijkomende bewijzen te wachten. De appelrechters beslissen
dat de eiseres niet tot een geldige beëindiging zonder opzegging wegens ernstige tekortkomingen is overgegaan uitsluitend op de grond dat de eiseres niet bewijst dat de beëindiging is gebeurd binnen de zeven werkdagen nadat zij voldoende kennis had van de ingeroepen feiten.
De appelrechters gaan echter niet na en stellen geenszins vast dat de verweerder meer
dan zeven werkdagen vóór de overeenkomst beëindigd werd wegens ernstige tekortkoming, de verkoop van concurrerende producten had stop gezet. Hieruit volgt dat de appelrechters door te oordelen dat de verkoop van concurrerende producten door de verweerder
reeds meer dan zeven werkdagen vóór de beëindiging met voldoende zekerheid aan de eiseres bekend was en dat er bijgevolg in de gegeven omstandigheden geen reden was om
nog op nieuwe feiten of bijkomende feiten of bijkomende bewijzen te wachten en dat om
die reden de gegeven opzegging op grond van ernstige tekortkoming ongeldig is, hun beslissing niet naar recht verantwoorden omdat zij niet vaststellen dat de verweerder de hem
verweten tekortkomingen meer dan zeven werkdagen vóór de beëindiging had stop gezet
en zij tevens door dat oordeel het principieel recht van de eiseres aantasten om zelf te beslissen wanneer de samenwerking niet meer mogelijk is en dienvolgens de handelsagentuurovereenkomst te beëindigen op grond van ernstige tekortkoming. Dit klemt des te
meer nu de eiseres precies had aangevoerd dat de verkoop door de verweerder van producten van een naaste concurrent de definitieve doorslag had gegeven (schending van artikel 19 van de Handelsagentuurovereenkomstenwet). Daaruit volgt dat de appelrechters de
eiseres niet naar recht veroordelen tot betaling van een opzeggingsvergoeding (schending
van de artikelen 18, §3, en 19 van de Handelsagentuurovereenkomstenwet).
(...)

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste onderdeel
1. Artikel 19, eerste lid, van de wet van 13 april 1995 betreffende de handelsagentuurovereenkomst, hierna "Handelsagentuurwet" genoemd, bepaalt dat elke
partij, onverminderd alle schadeloosstellingen, de overeenkomst zonder opzegging of voor het verstrijken van de termijn kan beëindigen, wanneer uitzonderlijke omstandigheden elke professionele samenwerking tussen de principaal en de
handelsagent definitief onmogelijk maken of wanneer de andere partij ernstig tekort komt in haar verplichtingen.
Het tweede lid van het voormelde artikel bepaalt dat de overeenkomst niet
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meer kan worden beëindigd zonder opzegging of voor het verstrijken van de termijn, wanneer het feit ter rechtvaardiging hiervan sedert ten minste zeven werkdagen bekend is aan de partij die er zich op beroept.
Krachtens artikel 18, §3, Handelsagentuurwet is de partij die de overeenkomst
beëindigt zonder een van de in artikel 19, eerste lid, vermelde reden op te geven
of zonder de in artikel 18, §1, tweede lid, vastgestelde opzeggingstermijn in acht
te nemen, gehouden de andere partij een opzeggingsvergoeding te betalen die gelijk is aan de vergoeding die gebruikelijk is en overeenstemt hetzij met de duur
van de opzeggingstermijn, hetzij het resterende deel van die termijn.
2. Uit de voormelde wettelijke bepalingen volgt dat wanneer de principaal de
overeenkomst beëindigt zonder opzegging of voor het verstrijken van de termijn
op grond van ernstige tekortkomingen die hem sedert meer dan zeven werkdagen
bekend zijn, hij gehouden is de handelsagent een opzeggingsvergoeding te betalen.
Het feit dat aanleiding geeft tot beëindiging zonder opzegging of voor het verstrijken van de termijn van de handelsagentuurovereenkomst overeenkomstig artikel 19, tweede lid, Handelsagentuurwet, is aan de principaal bekend wanneer
deze omtrent het bestaan van het feit en de omstandigheden die daarvan een reden tot beëindiging zonder opzegging kunnen maken, voldoende zekerheid heeft
om met kennis van zaken een beslissing te kunnen nemen, inzonderheid voor zijn
eigen overtuiging en tevens tegenover de andere partij en het gerecht.
Dit is ook het geval wanneer de ernstige tekortkomingen die de beëindiging
zonder opzegging rechtvaardigen voortduren tussen het ogenblik dat zij bekend
zijn aan de principaal in voormelde zin en de beëindiging van de overeenkomst.
3. Het onderdeel dat er van uitgaat dat wanneer de ernstige tekortkoming die
de beëindiging zonder opzegging of voor het verstrijken van de termijn rechtvaardigt bestaat in een voortdurende tekortkoming van de handelsagent, de principaal de overeenkomst binnen de wettelijke termijn nog steeds kan beëindigen
zolang die tekortkoming voortduurt, faalt naar recht.
(...)
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.
8 november 2007 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Londers, eerste voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandewal, advocaat-generaal – Advocaten: mrs.
Verbist en Maes.
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1º STEDENBOUW — BOUWVERGUNNING - VERMOEDEN VAN VERGUNNING - AARD
2º BEWIJS — BURGERLIJKE ZAKEN — VERMOEDENS - STEDENBOUW BOUWVERGUNNING - VERMOEDEN VAN VERGUNNING - AARD
3º STEDENBOUW — BOUWVERGUNNING - VERMOEDEN VAN VERGUNNING TEGENBEWIJS - AFWEZIGHEID VAN VERMELDING IN HET GEMEENTELIJK REGISTER - GEVOLG
4º BEWIJS — BURGERLIJKE ZAKEN — VERMOEDENS - STEDENBOUW BOUWVERGUNNING - VERMOEDEN VAN VERGUNNING - TEGENBEWIJS - AFWEZIGHEID VAN
VERMELDING IN HET GEMEENTELIJK REGISTER - GEVOLG
5º STEDENBOUW — SANCTIES - STAKINGSBEVEL - VORDERING TOT OPHEFFING - KORT
GEDING - VOORZITTER VAN DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG - BEOORDELINGSBEVOEGDHEID
6º KORT GEDING - STEDENBOUW - STAKINGSBEVEL - VORDERING TOT OPHEFFING VOORZITTER VAN DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG - BEOORDELINGSBEVOEGDHEID
1º en 2° Het in het vergunningenregister te vermelden vermoeden dat constructies,
waarvan door enig bewijsmateriaal wordt aangetoond dat ze gebouwd zijn na de
inwerkingtreding van de Stedenbouwwet maar die dateren van voor de allereerste,
definitieve vaststelling van het gewestplan waarbinnen zij gelegen zijn, als vergund
moeten worden beschouwd, indien de overheid niet kan aantonen door enig
bewijsmateriaal, behoudens getuigenverklaringen, zoals door middel van een
goedgekeurd bouwplan, een proces-verbaal of een bezwaarschrift, dat de constructie in
overtreding werd opgericht, is een weerlegbaar vermoeden van vergunning, met
mogelijkheid van tegenbewijs door de overheid, die hiertoe alle middelen, behoudens
getuigenbewijs, kan aanwenden. (Art. 96, §4, tweede lid, Decr. Vl. R. 18 mei 1999)
3º en 4° Uit de wettelijke bepaling die voorziet dat constructies, waarvan door enig
bewijsmateriaal wordt aangetoond dat ze gebouwd zijn na de inwerkingtreding van de
Stedenbouwwet maar die dateren van voor de allereerste, definitieve vaststelling van het
gewestplan waarbinnen zij gelegen zijn, in het vergunningenregister de vermelding
krijgen dat er een vermoeden bestaat dat de constructie als vergund moet worden
beschouwd, indien de overheid niet kan aantonen door enig bewijsmateriaal, behoudens
getuigenverklaringen, zoals door middel van een goedgekeurd bouwplan, een procesverbaal of een bezwaarschrift, dat de constructie in overtreding werd opgericht, volgt niet
dat de afwezigheid van vermelding in het gemeentelijk register van bouwaanvragen en
bouwvergunningen daterend van voor het vergunningenregister ingevoerd door artikel
96, §1, van het Stedenbouwdecreet 1999 in geen geval als bewijs in aanmerking kan
worden genomen. (Art. 96, §4, tweede lid, Decr. Vl. R. 18 mei 1999)
5º De voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg, die in kort geding uitspraak doet over
een vordering tot opheffing van een stakingsbevel, beslist ten gronde. (Art. 154, laatste
lid, Decr. Vl. Parlement 18 mei 1999)
(V. T. VLAAMS GEWEST)

ARREST
(A.R. C.06.0624.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 20 juni 2006 gewezen door
het Hof van Beroep te Antwerpen.
Raadsheer Beatrijs Deconinck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.
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II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 96, §4, tweede lid, van het Decreet van 18 mei 1999 houdende organisatie van
de ruimtelijke ordening, zoals ingevoegd door artikel 3, 2°, van het Decreet van 4 juni
2003 houdende wijziging van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van
de ruimtelijke ordening, wat het handhavingsbeleid betreft;
- artikel 154 van het Decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening;
- de artikelen 584 en 870 van het Gerechtelijk Wetboek;
- artikel 1315 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het hof beoordeelt het door de eiseres ingeroepen vermoeden van vergunning in artikel
96, §4, van het Decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening en overweegt in dat verband het volgende:
"Naar luid van artikel 96, §4, tweede lid, van het Decreet van 18 mei 1999 houdende de
organisatie van de ruimtelijke ordening, zoals toegevoegd bij artikel 3, 3, 2°, van het Decreet van het Vlaams Parlement van 4 juni 2003 (B.S., 22 augustus 2003) krijgen constructies waarvan door enig bewijsmateriaal wordt aangetoond dat ze gebouwd zijn na de
inwerkingtreding van de wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke
ordening en van de stedenbouw, maar die dateren van voor de allereerste, definitieve vaststelling van het gewestplan waarbinnen zij gelegen zijn, de vermelding in het vergunningenregister dat er een vermoeden bestaat dat de constructie als vergund moet worden beschouwd, indien de overheid niet kan aantonen door enig bewijsmateriaal, behoudens getuigenverklaringen, zoals door middel van een goedgekeurd bouwplan, een proces-verbaal
of een bezwaarschrift, dat de constructie in overtreding werd opgericht.
Door partijen wordt niet betwist dat het vakantieverblijf, waaraan de stopgezette werken werden uitgevoerd, zelf vergunningsplichtig was en dat deze constructie na de inwerkingtreding van de wet van 29 maart 1962 doch vóór de allereerste, definitieve vaststelling van het gewestplan waarbij zij gelegen is, is gebouwd.
Door het hof dient evenwel te worden vastgesteld dat (de eiseres) nalaat een uittreksel
uit het vergunningenregister over te leggen, waarin zou vermeld zijn dat er een vermoeden
bestaat dat de constructie als vergund moet worden beschouwd.
(De verweerster) legt zijnerzijds een e-mailbericht voor gericht aan de gemeente Nijlen
op 8 april 2004 en een brief van de gemeente Nijlen van 9 april 2004, waaruit dient te
worden afgeleid dat het vakantieverblijf zonder bouwvergunning werd opgetrokken, nu de
gemeente Nijlen (minstens) sedert 1962 registers van bouwaanvragen en bouwvergunningen bijhoudt en er haar geen bouwdossier bekend is voor het kwestieus perceel van (de eiseres).
(De eiseres) kan zich derhalve niet beroepen op het vermoeden ingesteld bij artikel 96,
§4, tweede lid, van het Decreet van 18 mei 1999, minstens wordt dit vermoeden, in zoverre (de eiseres) zich hierop zou kunnen beroepen, door (de verweerder) ten genoege van
recht aan de hand van de voormelde stukken weerlegd.
De decreetgever laat, inderdaad, een grote mate van vrijheid in de bewijsvoering aan de
overheid, aangezien het in essentie om pure feiten gaat (...)".
Grieven
(...)
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Tweede onderdeel
Schending van artikel 96, §4, tweede lid, DRO en van de artikelen 1315 van het Burgerlijk Wetboek en 870 van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de bewijslast.
3. Overeenkomstig artikel 96, §4, tweede lid, DRO wordt een constructie die aan de
daarin omschreven voorwaarden voldoet als vergund beschouwd, tenzij de overheid aan
de hand van bewijsmateriaal aantoont dat de constructie in overtreding werd opgericht.
Op de overheid rust derhalve de bewijslast in de zin van de artikelen 1315 van het Burgerlijk Wetboek en 870 van het Gerechtelijk Wetboek om aan de hand van stukken aan te
tonen dat de constructie in overtreding werd opgericht.
De decreetgever vermeldt in artikel 96, §4, tweede lid, DRO als mogelijke middelen tot
bewijs van een overtreding een goedgekeurd bouwplan waaruit zou blijken dat de bestaande toestand of het bestaande gebruik afwijkt van de goedkeuring, een proces-verbaal
of een bezwaarschrift.
4. Het hof van beroep overweegt in voorliggend geval dat "(de verweerder) (...) zijnerzijds een e-mailbericht voorlegt gericht aan de gemeente Nijlen op 8 april 2004 en een
brief van de gemeente Nijlen van 9 april 2004, waaruit dient te worden afgeleid dat het
vakantieverblijf zonder bouwvergunning werd opgetrokken, nu de gemeente Nijlen (minstens) sedert 1962 registers van bouwaanvragen en bouwvergunningen bijhoudt en er haar
geen bouwdossier bekend is voor het kwestieus perceel van (de eiseres). (De eiseres) kan
zich derhalve niet beroepen op het vermoeden ingesteld bij artikel 96, §4, tweede lid, van
het Decreet van 18 mei 1999, minstens wordt dit vermoeden, in zoverre (de eiseres) zich
hierop zou kunnen beroepen, door (de verweerster) ten genoege van recht aan de hand van
de voormelde stukken weerlegd".
5. De beslissing van het hof van beroep dat het Vlaams Gewest het vermoeden in artikel 96, §4, tweede lid, DRO "ten genoege van recht" weerlegt aan de hand van de berichtgeving van de gemeente Nijlen dat zij sinds 1962 een register van bouwaanvragen en vergunningen bijhoudt en haar geen bouwdossier bekend is voor het kwestieus perceel, is onverenigbaar met de bewijsregel in artikel 96, §4, tweede lid, DRO.
Niet alleen uit de - weliswaar exemplatieve - opsomming van bewijsmiddelen in dat artikel ("een goedgekeurd bouwplan, een proces-verbaal of een bezwaarschrift"), maar ook
uit de parlementaire voorbereiding van artikel 96, §4, tweede lid, DRO blijkt onmiskenbaar dat het nooit de bedoeling van de decreetgever geweest is om tot bewijs van een
overtreding de aanwending van datzelfde vergunningenregister toe te laten.
De eiseres verwees op dat punt in haar beroepsconclusie naar de verklaring van minister van ruimtelijke ordening Van Mechelen tijdens de parlementaire voorbereiding van het
Decreet van 4 juni 2003: "Minister Dirk Van Mechelen verwijst naar wat momenteel in de
praktijk door de gemeenten bij de opmaak van de vergunningenregisters wordt vastgesteld. Ten aanzien van gebouwen opgetrokken voor de inwerkingtreding van de wet van
29 maart 1962 zijn er geen problemen, want deze gebouwen worden geacht vergund te
zijn. Vanaf de totstandkoming van de gewestplannen beschikt men in de archieven ook
over vrij nauwkeurige gegevens over de bouwvergunning. Voor de periode tussen de inwerkingtreding van de wet van 1962 en de definitieve vaststelling van de gewestplannen
stellen er zich wel grote problemen. Daarom wordt in het voorstel van decreet opgenomen
dat de constructies die opgetrokken zijn in die tussenperiode, in het vergunningenregister
de vermelding krijgen dat er het vermoeden bestaat dat de constructie als vergund moet
worden beschouwd. De bewijslast is omgekeerd: het zal aan de overheid zijn om aan te
tonen dat de constructie in overtreding werd opgericht. Dat kan bijvoorbeeld aan de hand
van een proces-verbaal." (Parl. St. Vl. Parl. 2002-03, nr. 1566/7, p. 31).
Het vermoeden van vergunning zolang het bewijs van een overtreding niet geleverd
wordt, geldt net in die gevallen waarin een vergunningsplichtige constructie opgericht
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werd en er geen bouwvergunning of vergunde plannen voorliggen.
Toelaten dat de overheid het ontbreken van enige vermelding in het aanvragen- en vergunningenregister zou kunnen aanwenden om het vermoeden van vergunning te weerleggen en het bewijs van een overtreding te leveren, zou het door de decreetgever gevestigde
vermoeden van vergunning volkomen uithollen.
Dat het vermoeden van vergunning onafhankelijk van en voorafgaand aan de vermelding ervan in het vergunningenregister bestaat, heeft ook op het vlak van het bewijs van
overtreding dat de overheid moet leveren uitwerking.
6. In zoverre het hof van beroep beslist dat verweerder het vermoeden van vergunning
"ten genoege" weerlegt aan de hand van de berichtgeving van de gemeente Nijlen dat zij
sinds 1962 een register van bouwaanvragen en vergunningen bijhoudt en haar geen bouwdossier bekend is voor het kwestieus perceel, miskent het hof van beroep dan ook de bewijsregel gevestigd door artikel 96, §4, tweede lid, DRO en schendt het tevens, voor zoveel als nodig, de artikelen 1315 van het Burgerlijk Wetboek en 870 van het Gerechtelijk
Wetboek.
Derde onderdeel
Schending van artikel 584 van het Gerechtelijk Wetboek, alsook van de artikelen 96,
§4, tweede lid, en 154 DRO, van de artikelen 1315 van het Burgerlijk Wetboek en artikel
870 van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de bewijslast.
7. Overeenkomstig artikel 154, laatste lid, DRO kan in kort geding de opheffing worden gevorderd van de bevolen staking van in overtreding verrichte werken of handelingen. De vordering tegen het Vlaamse Gewest wordt gebracht voor de voorzitter van de
rechtbank van eerste aanleg in het ambtsgebied waarvan het werk en de handelingen werden uitgevoerd. Op de inleiding en de behandeling van de vordering zijn de procedureregels inzake kort geding in Boek II, Titel VI van het Gerechtelijk Wetboek van toepassing
(cf. artikel 154, laatste lid, DRO).
Hoewel de procedureregels inzake kort geding van toepassing zijn, oordeelt de rechter
nochtans ten gronde en mag hij zowel de formele als inhoudelijke wettigheid van het stakingsbevel onderzoeken.
Zo het Hof van Cassatie desondanks van oordeel zou zijn dat de procedure uitgewerkt
in artikel 154, laatste lid, DRO aan de rechter slechts een beoordelingsbevoegdheid in kort
geding toelaat, geldt in ieder geval dat de rechter, door te beslissen dat de eiseres zich niet
kan beroepen op het vermoeden ingesteld bij artikel 96, §4, tweede lid, DRO, minstens
dat dit vermoeden door de verweerder "ten genoege van recht" wordt weerlegd, zowel de
materieelrechtelijke draagwijdte van het vermoeden van vergunning als de bewijsregel in
artikel 96, §4, tweede lid, DRO miskent en van die bepaling derhalve een toepassing
maakt die zijn beslissing om de bevolen staking niet op te heffen niet redelijkerwijze kan
staven (schending van artikel 584 van het Gerechtelijk Wetboek, alsook van de artikelen
96, §4, tweede lid, en 154 DRO, van de artikelen 1315 van het Burgerlijk Wetboek en artikel 870 van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de bewijslast).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
(...)
Tweede onderdeel
4. Overeenkomstig artikel 96, §4, tweede lid, van het decreet van 18 mei 1999
houdende organisatie van de ruimtelijke ordening krijgen constructies, waarvan
door enig bewijsmateriaal wordt aangetoond dat ze gebouwd zijn na de inwerkingtreding van de wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelij-
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ke ordening en van de stedenbouw, maar die dateren van voor de allereerste, definitieve vaststelling van het gewestplan waarbinnen zij gelegen zijn, in het vergunningenregister de vermelding dat er een vermoeden bestaat dat de constructie
als vergund moet worden beschouwd, indien de overheid niet kan aantonen door
enig bewijsmateriaal, behoudens getuigenverklaringen, zoals door middel van
een goedgekeurd bouwplan, een proces-verbaal of een bezwaarschrift, dat de
constructie in overtreding werd opgericht.
Uit deze bepaling volgt dat voor de in die wetsbepaling vermelde constructies
een weerlegbaar vermoeden van vergunning voorhanden is, met mogelijkheid
van tegenbewijs door de overheid, die hiertoe alle middelen, behoudens getuigenbewijs, kan aanwenden.
Uit deze bepaling volgt niet dat de afwezigheid van vermelding in het gemeentelijk register van bouwaanvragen en bouwvergunningen daterend van voor
het vergunningenregister ingevoerd door artikel 96, §1, van voormeld decreet in
geen geval als bewijs in aanmerking kan worden genomen.
5. De appelrechters stellen vast dat:
- de verweerder een e-mailbericht voorlegt gericht aan de gemeente Nijlen op
8 april 2004 en een brief van de gemeente Nijlen van 9 april 2004;
- deze gemeente (minstens) sedert 1962 registers van bouwaanvragen en
bouwvergunningen bijhoudt;
- bij de gemeente geen bouwdossier bekend is voor het kwestieus perceel van
de eiseres.
De appelrechters oordelen vervolgens dat de decreetgever een grote mate van
vrijheid in de bewijsvoering aan de overheid heeft gelaten, gezien het in essentie
om pure feiten gaat.
Zij geven hiermee te kennen te dezen de gemeentelijke registers van bouwaanvragen en -vergunningen als tegenbewijs in aanmerking te kunnen nemen.
Zij oordelen dat uit de voormelde vaststellingen dient te worden afgeleid dat
het vakantieverblijf zonder bouwvergunning werd opgetrokken.
6. Het onderdeel dat er van uitgaat dat de afwezigheid van vermelding in voormelde gemeentelijke registers nooit als tegenbewijs in aanmerking kan worden
genomen, faalt naar recht.
Derde onderdeel
7. Krachtens artikel 154, laatste lid, van het decreet van 18 mei 1999 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening kan de betrokkene in kort geding de
opheffing van de maatregel vorderen tegen het Vlaamse Gewest.
De vordering wordt gebracht voor de voorzitter van de rechtbank van eerste
aanleg in het ambtsgebied waarvan het werk en de handelingen werden uitgevoerd.
Boek II, titel VI van het Gerechtelijk Wetboek is van toepassing op de inleiding en de behandeling van de vordering.
8. Uit voormelde bepaling volgt dat de voorzitter van de rechtbank van eerste
aanleg inzake de gevorderde opheffing van het stakingsbevel ten gronde beslist.
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Het onderdeel dat ervan uitgaat dat de beoordelingsbevoegdheid van de voorzitter op grond van voormeld artikel deze is van artikel 584 van het Gerechtelijk
Wetboek, faalt naar recht.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.
8 november 2007 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Londers, eerste voorzitter – Verslaggever: mevr. Deconinck – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandewal, advocaat-generaal
– Advocaten: mrs. Maes en Geinger.

Nr. 537
1° KAMER - 8 november 2007

1º RECHTBANKEN — BURGERLIJKE ZAKEN — ALGEMEEN - BEHANDELING EN
BERECHTING VAN DE VORDERING - CONCLUSIETERMIJN - GEEN CONCLUSIES - PLEITVERBOD BETWISTING - CONCLUSIES OVER HET PLEITVERBOD - GELDIGHEID
2º RECHT VAN VERDEDIGING — BURGERLIJKE ZAKEN - BEHANDELING EN
BERECHTING VAN DE VORDERING - CONCLUSIETERMIJN - GEEN CONCLUSIES - PLEITVERBOD BETWISTING - CONCLUSIES OVER HET PLEITVERBOD - GELDIGHEID
1º en 2° De partij die, omdat zij geen conclusies heeft neergelegd binnen de wettelijk
bepaalde termijn, ter terechtzitting waarop de zaak is vastgesteld van de rechter geen
toelating krijgt om te pleiten en zulks betwist, mag de mogelijkheid niet worden ontnomen
om omtrent de weigering om te mogen pleiten conclusies neer te leggen 1 2. (Art. 747, §2,
Ger.W.; Algemeen rechtsbeginsel inzake het recht van verdediging)
(KARDESLER bvba T. V.)

ARREST
(A.R. C.06.0679.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 2 juni 2006 in hoger beroep
gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen.
Raadsheer Beatrijs Deconinck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
1 Zie Cass., 4 okt. 1996, AR C.95.0290.N, nr 357 en Cass., 27 jan. 2000, AR C.98.0364.N,
C.98.0365.N, nr 73.
2 Deze problematiek is thans wettelijk geregeld: art. 17 van de Wet van 26 april 2007 voegde een
nieuw artikel 756bis in het Ger.W. in, dat stelt dat onverminderd de in artikel 735, §3, bedoelde
regels het ontbreken of het ambtshalve weren van de conclusies geen verbod tot pleiten betekent.
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Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht en maakt er deel van uit.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Tweede onderdeel
1. De partij die, omdat zij geen conclusies heeft neergelegd binnen de termijn
bepaald overeenkomstig artikel 747, §2, van het Gerechtelijk Wetboek, ter terechtzitting waarop de zaak is vastgesteld van de rechter geen toelating krijgt om
te pleiten en zulks betwist, mag de mogelijkheid niet worden ontnomen om omtrent de weigering om te mogen pleiten conclusies neer te leggen.
2. Het bestreden vonnis stelt vast dat de eiseres "vraagt om te mogen concluderen over de weigering van de rechtbank om te mogen pleiten".
Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan blijkt niet dat aan dit verzoek een gunstig gevolg werd gegeven.
3. Door geen gevolg te geven aan het verzoek van de eiseres schenden de appelrechters haar recht van verdediging.
Het onderdeel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis in zoverre de appelrechters uitspraak doen
over de tussenvordering tot vrijwaring en de kosten dienaangaande.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
over.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde vonnis.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de Rechtbank van Eerste Aanleg te Mechelen, zitting houdende in hoger beroep.
8 november 2007 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Londers, eerste voorzitter – Verslaggever: mevr. Deconinck – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandewal, advocaat-generaal
– Advocaat: mr. Wouters.

Nr. 538
1° KAMER - 8 november 2007

1º KOOPHANDEL. KOOPMAN - HANDELSAGENTUUROVEREENKOMST - HANDELSAGENT OPTREDEN VOOR ANDERE PRINCIPALEN
2º KOOPHANDEL. KOOPMAN - HANDELSAGENTUUROVEREENKOMST - HANDELSAGENT OPTREDEN VOOR ANDERE PRINCIPALEN - CONCURRERENDE ACTIVITEITEN
3º KOOPHANDEL. KOOPMAN - HANDELSAGENTUUROVEREENKOMST - HANDELSAGENT VERPLICHTING TOT LOYAAL EN TE GOEDER TROUW HANDELEN - OPTREDEN VOOR ANDERE
PRINCIPALEN - CONCURRERENDE ACTIVITEITEN
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4º OVEREENKOMST — RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN —
TUSSEN PARTIJEN - UITVOERING TE GOEDER TROUW - HANDELSAGENTUUROVEREENKOMST
- HANDELSAGENT - OPTREDEN VOOR ANDERE PRINCIPALEN - CONCURRERENDE ACTIVITEITEN
1º Het is een handelsagent niet verboden om op te treden voor andere principalen. (Art. 6,
Wet 13 april 1995)
2º, 3° en 4° Wanneer een agentuurovereenkomst van een handelsagent met een andere
principaal zaken tot voorwerp heeft die concurrentieel zijn aan die van zijn principaal, dan
kan, onder omstandigheden, de handelwijze van de handelsagent strijdig zijn met de
verplichting om loyaal en te goeder trouw te handelen1. (Artt. 6, 18 en 19, Wet 13 april
1995)
(AE FURNITURE nv T. HERMAN VANHERBRUGGEN bvba)

ARREST
(A.R. C.07.0084.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 30 oktober 2006 gewezen
door het Hof van Beroep te Gent
Eerste voorzitter Ghislain Londers heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 19, 774, tweede lid, 1042, 1068 en 1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek;
- de artikelen 1108 en 1134 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 6, 18 en 19 van de wet van 13 april 1995 betreffende de handelsagentuurovereenkomst;
- de algemene rechtsbeginselen van de autonomie van de procespartijen in het burgerlijk geding (het beschikkingsbeginsel) en van de eerbied voor het recht van verdediging.
Aangevochten beslissingen
De appelrechters verklaren het door de eiseres ingestelde hoger beroep ongegrond en
bevestigen de beslissing van de eerste rechter waarbij werd beslist dat de eiseres de subagentuurovereenkomst onrechtmatig heeft beëindigd en dat bijgevolg een opzeggingsvergoeding aan de verweerster dient te worden betaald.
De appelrechters steunen hun beslissing op de volgende gronden:
"6.
De eiseres vordert om de beroepsconclusie, door de verweerster neergelegd op 24 april
2006, uit de debatten te weren vanwege laattijdigheid (artikel 747, §2, van het Gerechtelijke Wetboek).
Volgens de dwingende termijnregeling conform artikel 747, §2, van het Gerechtelijk
1 Het O.M. concludeerde tot vernietiging op het tweede onderdeel op grond van de zienswijze dat de
verplichting tot loyaal en te goeder trouw handelen van de handelsagent algemeen is en dat daaronder
ook valt het zich onthouden van concurrerende activiteiten, behoudens in geval van akkoord van de
principaal.
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Wetboek dienden partijen hun conclusies uiterlijk mede te delen en neer te leggen als
volgt: de verweerster op 15 maart 2006, de eiseres op 15 april 2006 en de verweerster op
15 mei 2006.
Alhoewel artikel 747, §2, van het Gerechtelijk Wetboek niet de strekking heeft dat een
partij - die nalaat binnen de door de rechter bepaalde termijn een conclusie te nemen hierdoor noodzakelijk het recht verbeurt om binnen de voor haar bepaalde daaropvolgende termijn een conclusie te nemen, mag de rechter (op vordering van een wederpartij)
deze conclusie uit de debatten weren als sanctie voor een deloyale proceshouding (Cass.,
16 maart 2006, R.A.B.G. 2006, afl. 11, 844; Cass., 27 november 2003, A.R. C.01.0438.N,
inzake Zurich Universal/Intraka, http://www.cass.be).
De verweerster heeft haar eerste conclusie pas op 24 april 2006 neergelegd, waardoor
het de eiseres niet meer mogelijk was enige conclusie te nemen en zodoende haar rechten
van verdediging werden geschaad. De beroepsconclusie, door de verweerster neergelegd
op 24 april 2006, wordt uit de debatten geweerd.
7.
Ter zitting van 4 september 2006 deed de verweerster afstand van haar incidenteel hoger beroep, verklaring waarvan akte wordt verleend.
8.
De ernstige tekortkoming voorzien in artikel 19, 1°, van de Handelsagentuurwet is een
fout die zodanig ernstig moet zijn dat de contractuele relatie niet verder meer kan worden
gezet, zelfs niet tot het einde van de opzeggingstermijn.
De bewijslast met betrekking tot de door de eiseres ingeroepen ernstige tekortkomingen lastens de verweerster, rust op de eiseres. De partij die de handelsagentuur beëindigt
wegens ernstige tekortkoming, draagt de bewijslast omtrent deze fout. De vonnissen a quo
schenden artikel 870 van het Gerechtelijk Wetboek niet.
In de overeenkomst van 1 augustus 2000 (stuk 1.1 appellante) voorziet de agentuur
voor Nadir-meubelen tussen de eiseres en haar principaal nergens een concurrentieverbod
lastens de agent. In artikel III wordt de autonomie van de handelsagent beklemtoond en er
wordt zelfs expliciet toegestaan aan de agent om ook andere producten dan deze van de
principaal te verdelen. Dezelfde dag sloten huidige partijen een mondelinge overeenkomst
van subagentuur.
Art. 6, 1°, van de wet van 13 april 1995 bepaalt dat de handelsagent de belangen van de
principaal moet behartigen en loyaal en te goeder trouw moet handelen.
Deze bepaling verhindert niet (tenzij dit specifiek contractueel zou zijn bedongen) dat
een handelsagent gelijksoortige producten naast elkaar zou commercialiseren.
Of de meubelen van het merk Nadir en Cappellini concurrentieel zijn tegenover elkaar
is derhalve niet relevant. Bij gebreke aan enige contractuele grondslag, was dit aan de verweerster toegestaan. Desbetreffend kan er geen fout worden weerhouden. De grieven welke de eiseres aanhaalt tegen de vonnissen a quo met betrekking tot het al dan niet concurrentieel karakter van de betrokken zitmeubelen, zijn bijgevolg irrelevant.
Overigens is er géén schending van gezag van gewijsde van het tussenvonnis van 1 juni
2004, waar de eerste rechter oordeelde zelf niet te kunnen uitmaken of de zitmeubels van
Nadir en Cappellini concurrentieel zijn en hiervoor een deskundige aanstelde, door het
eindvonnis van 11 oktober 2005 dat besluit (de expert werd nooit in werking gesteld) dat
de eiseres niet slaagt in haar bewijslast omtrent dit concurrentieel karakter van beide
agenturen.
9.
Al evenmin toont de eiseres de beweerde gedaalde inspanningen in hoofde van de ver-
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weerster aan. Er waren geen contractueel vastgestelde quota's die de verweerster moest
behalen. Dalende verkoopcijfers zijn op zich geen ernstige tekortkoming in hoofde van de
agent (Antwerpen, 9 november 1999, A.J.T., 2000-2001, 571). In tempore non suspecto
werd desbetreffend trouwens geen enkele ingebrekestelling verstuurd. Ook hier kan het
hof geen fout in hoofde van de verweerster weerhouden.
10.
Aangezien het hof (samen met de eerste rechter) vaststelt dat er geen ernstige tekortkomingen lastens de verweerster aanwezig zijn, heeft de eiseres de subagentuur onrechtmatig beëindigd op 2 september 2002 (stuk 1.4 eiseres) en moet zij een opzegvergoeding betalen conform artikel 18 Handelsagentuurwet.
Voormeld artikel 18 gaat voor de berekening van de opzegtermijn en - vergoeding uit
van de overeenkomst die tussen de handelsagent en de principaal, in casu de subagent (de
verweerster) en de hoofdagent (de eiseres) werd afgesloten (Gent, 16 december 2002,
R.A.B.G. 2004, 1347).
Terecht kende de eerste rechter een vervangende opzegvergoeding toe van twee maanden op basis van de overeenkomst van subagentuur tussen partijen lopende van 1 augustus
2000 tot 2 september 2002. Ook de berekening op basis van het maandelijkse gemiddelde
van de door verweerster verdiende commissies, kan worden bijgetreden".
Grieven
(...)
Tweede onderdeel
Artikel 19 van de wet betreffende de handelsagentuurovereenkomst bepaalt dat elke
partij, onverminderd alle schadeloosstellingen, de overeenkomst zonder opzegging of
voor het verstrijken van de termijn kan beëindigen, wanneer uitzonderlijke omstandigheden elke professionele samenwerking tussen de principaal en de handelsagent definitief
onmogelijk maken of wanneer de andere partij ernstig tekort komt in haar verplichtingen.
Artikel 6 van voormelde wet bepaalt dat de handelsagent de belangen van de principaal
moet behartigen en loyaal en te goeder trouw moet handelen.
De verplichting van de agent om loyaal en te goeder trouw te handelen houdt in dat de
agent in principe geen concurrerende producten mag verkopen. Enkel wanneer er dienaangaande een wilsovereenstemming tussen partijen bestaat, kan en mag de agent concurrerende producten verkopen.
Alle overeenkomsten die wettig zijn aangegaan, strekken degenen die deze hebben aangegaan, tot wet (artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek). Overeenkomstig artikel 1108
van het Burgerlijk Wetboek vereist de geldigheid van de overeenkomst de toestemming
van hij die zich verbindt.
Terzake stellen de appelrechters vast dat in de overeenkomst van 1 augustus 2000 de
agentuur voor Nadir-meubelen tussen de eiseres en haar principaal nergens een concurrentieverbod lastens de agent voorziet. De appelrechters wijzen erop dat in artikel 3 de autonomie van de handelsagent wordt beklemtoond en dat er zelfs expliciet wordt toegestaan aan de agent om ook andere producten dan deze van de principaal te verdelen. De
appelrechters stellen tenslotte vast dat de eiseres en de verweerster op dezelfde dag een
mondelinge overeenkomst van subagentuur sloten.
Aldus stellen de appelrechters niet vast dat er tussen de eiseres en de verweerster wilsovereenstemming bestond over het feit dat de verweerster concurrerende producten mocht
verkopen.
Door derhalve te beslissen dat het irrelevant is of de verweerster al dan niet concurrerende producten verkocht, zonder vast te stellen dat er tussen partijen wilsovereenstem-
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ming bestond aangaande het feit dat de verweerster concurrerende producten mocht verkopen, schenden de appelrechters artikel 6 van de wet betreffende de handelsagentuurovereenkomst dat bepaalt dat de agent loyaal moet handelen, wat inhoudt dat de agent
geen concurrerende producten mag verkopen.
In zoverre de appelrechters impliciet doch zeker een dergelijke wilsovereenstemming
vaststellen, verantwoorden de appelrechters hun beslissing evenmin naar recht. De wilsovereenstemming kan immers niet worden afgeleid uit het enkele feit dat in de hoofdagentuurovereenkomst het de agent was toegestaan om ook andere producten dan deze
van de principaal te verdelen (schending van de artikelen 1108 en 1134 van het Burgerlijk
Wetboek).
Door op die gronden te beslissen dat de verweerster geen enkele tekortkoming beging
en door aan de verweerster derhalve een opzeggingsvergoeding toe te kennen schenden de
appelrechters eveneens de artikelen 18 en 19 van de wet betreffende de handelsagentuurovereenkomst.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
(...)
Tweede onderdeel
4. Het is een handelsagent niet verboden om op te treden voor andere principalen.
Wanneer een agentuurovereenkomst met een andere principaal zaken tot voorwerp heeft die concurrentieel zijn, dan kan, onder omstandigheden, de handelwijze van de handelsagent strijdig zijn met de verplichting uit artikel 6 van de Handelsagentuurwet om loyaal en te goeder trouw te handelen.
Het onderdeel dat ervan uitgaat dat het een handelsagent niet is toegestaan om
concurrerende producten te verkopen, behoudens met toestemming van de principaal, faalt naar recht.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.
8 november 2007 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Londers, eerste voorzitter – Andersluidende conclusie van de h. Vandewal, advocaat-generaal – Advocaat: mr.
Verbist.
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De interest op een lening die een handelsvennootschap heeft aangegaan met het oog op
de aankoop van aandelen van verschillende vennootschappen op een tijdstip waarop
dergelijke activiteiten niet tot haar doel behoorden, vormen voor die vennootschap geen
aftrekbare bedrijfskosten, aangezien de uitgaven van een handelsvennootschap slechts
als bedrijfskosten beschouwd kunnen worden wanneer ze inherent zijn aan de
uitoefening van het beroep, d.w.z. wanneer zij noodzakelijkerwijs verband houden met de
activiteit van de vennootschap1. (Art. 49, W.I.B. 1992)
(SALVINVEST bvba T. BELGISCHE STAAT, Minister van Financiën)

ARREST (vertaling)
(A.R. C.06.0251.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 10 november 2005 gewezen
door het Hof van Beroep te Brussel.
Afdelingsvoorzitter Claude Parmentier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert twee middelen aan;
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 49, 52, 53, 55, 56 en 340 van het Wetboek der Inkomstenbelastingen
1992;
- artikel 7 van het koninklijk besluit ter uitvoering van het Wetboek der Inkomstenbelastingen 1992;
- de artikelen 1349 en 1353 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Onder verwijzing naar de regel volgens welke aftrekbare uitgaven "die zijn welke inherent zijn aan de uitoefening van het beroep en noodzakelijkerwijs verband houden met de
werkzaamheden van haar vennootschap", beslist het arrest dat de interest op de lening die
de eiseres had aangegaan voor de aankoop van de aandelen van de vennootschap Findaure, geen aftrekbare uitgaven waren. Het beslist aldus op de volgende gronden :
"De administratie voert, zonder op dat punt te worden tegengesproken, aan dat de hierboven omschreven oorspronkelijke overdracht ten dele een verkoop is van een belastbare
grondslag;
Het blijkt immers dat de [eiseres], die een holding is, deel uitmaakt van de informele
groep SNGI-FLETIREC die een aantal holdingmaatschappijen in Frankrijk en België omvat en onder toezicht staat van de Crédit agricole Indosuez.
Het aan het hof (van beroep) voorgelegde geschil houdt wezenlijk verband met het geheel van de als één enkele operatie te beschouwen verkoop van een belastbare grondslag.
Het heeft dus slechts in schijn alleen betrekking op de (eiseres) en, ofschoon het in schijn
enkel betrekking heeft op de aftrekbaarheid van de 'na' die overdracht gedane uitgaven,
kan de aftrekbaarheid van die uitgaven enkel worden onderzocht binnen het kader van de
gehele operatie waarvan elk van de contracten slechts een schakel vormt die onontbeerlijk
is voor de verwezenlijking van haar doel 'de verdeling van de belastbare grondslag tussen
1 Zie Cass., 19 juni 2003, AR F.01.0066.F, nr 367, met concl. O.M. in Pas., 2007, nr 367.
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de vorige aandeelhouders van de b.v.b.a. Night Music en de huidige aandeelhouders van
de [eiseres]';
Het zou onnatuurlijk zijn om, zoals de (eiseres doet), een ononderbroken aaneenschakeling van verrichtingen die alle bedoeld zijn om dezelfde belastbare grondslag aan de belastingen te onttrekken, op te splitsen en ze als aparte verrichtingen te beschouwen die alleen op zich betekenis hebben.
De door de administratie bekritiseerde verrichting heeft als enig doel de belastbare
grondslag te verdelen tussen de huidige en de vroegere aandeelhouders van de b.v.b.a.
Night Music die met het oog op dat doel de (eiseres) geworden is.
De verrichtingen van 30 september 1996, 3 oktober 1996, 4 oktober 1996, 9 december
1996, 19 december 1996, 17 september 1997, 23 oktober 1997 en 29 december 1997 kunnen dus niet los van elkaar worden beschouwd zonder de wil van de medecontractanten te
miskennen. De contracten kunnen immers slechts als één geheel worden begrepen. Het
nagestreefde en erkende doel bestaat erin een belastbare grondslag aan de belastingen te
onttrekken en de hiervan verhoopte winst te verdelen ten nadele van de Belgische Staatskas.
Daaruit volgt dat de b.v.b.a. Night Music weliswaar een portefeuillevennootschap of
holding geworden is, doch enkel vanaf 9 december 1996, dus na de verkoop van de aandelen en de verdeling van de hiervan verwachte belastingwinst, die moest voortvloeien uit
de onttrekking van de belastbare grondslag van de b.v.b.a. Night Music aan de belastingen. De wijziging van het doel van de vennootschap is dus slechts één van de manipulaties die nodig waren voor de verkrijging van de reeds verdeelde winst die voortvloeide uit
de onttrekking van de belastbare grondslag van die vennootschap aan de belastingen.
Wanneer de toestand vanuit dat oogpunt wordt bekeken, kan (de eiseres) zich niet op
de verandering van het doel van haar vennootschap beroepen zonder zich te beroepen op
haar eigen bedrog, dat zij trouwens niet verbergt en dat de verkoop van de aandelen en
alle daaropvolgende verrichtingen ongeldig maakt, aangezien de b.v.b.a. Night Music op
de dag van de verkoop van de aandelen geen holding was.
De door de nieuwe aandeelhouders overgenomen vennootschap heeft haar werkzaamheden pas volledig gewijzigd en zij is pas een holding geworden na de verdeling van de
belastbare grondslag tussen de vorige aandeelhouders van de b.v.b.a. Night Music en de
naamloze vennootschap Montego, die de aandelen heeft overgenomen, zulks ter uitvoering van het vooraf opgemaakte plan.
Bijgevolg moet de rechter, om te oordelen of de verkoop en de aankoop van de aandelen aan het doel van de vennootschap van de [eiseres] beantwoorden, de dag van de verkoop van de aandelen door de aandeelhouders van de b.v.b.a. Night Music, namelijk 3 oktober 1996, in aanmerking nemen; op dat tijdstip evenwel beantwoordden de aankoop en
de verkoop van aandelen niet aan het doel van de vennootschap.
De nieuwe activiteit waarbij de [eiseres] participaties kan nemen in verschillende vennootschappen en met dat doel leningen kan aangaan, heeft derhalve geen invloed op de
oplossing van het geschil.
Grieven
Eerste onderdeel
Krachtens artikel 49, eerste lid, van het Wetboek der Inkomstenbelastingen 1992 zijn
als beroepskosten aftrekbaar de kosten die de belastingplichtige in het belastbare tijdperk
heeft gedragen en waarvan hij de echtheid en het bedrag verantwoordt door middel van
bewijsstukken of, ingeval zulks niet mogelijk is, door alle andere door het gemeen recht
toegelaten bewijsmiddelen, met uitzondering van de eed.
Natuurlijk dient de rechter de datum waarop die kosten zijn gemaakt in aanmerking te
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nemen om te oordelen of zij voldoen aan de aftrekbaarheidsvereisten, met name om te beslissen of zij al dan niet verband houden met de werkzaamheden van de vennootschap van
de belastingplichtige.
Het hof van beroep oordeelt dat de interesten, die de eiseres heeft betaald op de lening
die zij op 19 december 1996 heeft aangegaan om dezelfde dag de aandelen van de vennootschap Findaure aan te kopen, niet aftrekbaar waren op grond dat de vroegere aankopen en verkopen van effecten op die dag niet beantwoordden aan het doel van de vennootschap van de eiseres.
Uit de vaststellingen van het arrest volgt evenwel dat het doel van de vennootschap van
de eiseres op de dag waarop de aandelen van de vennootschap Findaure werden aangekocht en de lening werd aangegaan om laatstgenoemde aankoop te financieren, sedert 9
december 1996 was uitgebreid tot dat van een portefeuillemaatschappij die uiteraard de
verkoop en aankoop van aandelen behelst.
Aangezien het arrest, teneinde te oordelen of de litigieuze interesten aftrekbaar zijn,
niet de toestand van de eiseres op de dag waarop die kosten werden gemaakt, namelijk
tussen 19 december 1996 en 30 oktober 1997, nadat het doel van de vennootschap van de
eiseres gewijzigd was in dat van een portefeuillemaatschappij, in aanmerking neemt maar
verrichtingen die dagtekenen van vóór de bovengenoemde lening, schendt het de in het
middel aangegeven bepalingen van het Wetboek der Inkomstenbelastingen en van het
desbetreffende uitvoeringsbesluit.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
Eerste onderdeel
De uitgaven van een handelsvennootschap kunnen als beroepskosten worden
beschouwd wanneer zij inherent zijn aan de uitoefening van het beroep, dat wil
zeggen wanneer zij noodzakelijkerwijs verband houden met de werkzaamheden
van de vennootschap.
Uit de vaststellingen van het bestreden arrest blijkt dat een complexe fiscale
constructie is opgezet waarbij de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Night Music, de vroegere benaming van de eiseres, al haar activa en al
haar deelbewijzen heeft afgestaan, dat die constructie onder meer erin bestond
dat op 9 december 1996 de naam Night Music werd gewijzigd in Salvinvest en
dat het doel van de vennootschap werd gewijzigd teneinde haar onder meer in
staat te stellen participaties in haar portefeuille op te nemen door op 19 december
1996 aandelen van de vennootschap naar Frans recht Findaure aan te kopen en
op dezelfde datum een lening aan te gaan met die aandelen als onderpand en dat
de constructie opgevat werd als "één enkele verkoopoperatie van een belastbare
grondslag", die één geheel vormde "waarvan elk van de contracten slechts een
schakel vormt die onontbeerlijk is voor de verwezenlijking van haar doel", namelijk de belastbare grondslag aan de belastingen te onttrekken en de hiervan verwachte winst te verdelen ten nadele van de Staatskas.
Het bestreden arrest leidt, zonder op dat punt te worden bekritiseerd, uit zijn
analyse van de verschillende verrichtingen die aan de constructie ten grondslag
lagen, af dat "de wijziging van het doel van de vennootschap [...] slechts één van
de manipulaties is die nodig waren voor het verkrijgen van de reeds verdeelde
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winst die voortvloeide uit de onttrekking van de belastbare grondslag van (de
vennootschap Night Music) aan de belastingen" en dat de eiseres "zich niet op de
verandering van het doel van haar vennootschap kan beroepen zonder zich te beroepen op haar eigen bedrog, dat zij trouwens niet verbergt en dat de verkoop
van de aandelen en alle daaropvolgende verrichtingen ongeldig maakt, aangezien
de b.v.b.a. Night Music op de dag van de verkoop van de aandelen geen holding
was", en het beslist bijgevolg dat de rechter, om te oordelen of de interest op de
door de eiseres aangegane lening moeten worden belast, de dag van de verkoop
van de aandelen door de aandeelhouders van de vennootschap Night Music, namelijk 3 oktober 1996, in aanmerking moet nemen, dat is een tijdstip waarop activiteiten zoals het nemen van participaties in verschillende vennootschappen en
het aangaan van leningen met dat doel niet het doel van haar vennootschap waren.
Het bestreden arrest verantwoordt aldus naar recht zijn beslissing waarbij de
aftrek van de interest die de eiseres moest betalen voor de terugbetaling van de in
december 1996 aangegane lening verworpen wordt.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
...
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.
9 november 2007 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal – Advocaten:
mrs. Van Ommeslaghe en De Bruyn.

Nr. 540
1° KAMER - 9 november 2007

BEWIJS — BURGERLIJKE ZAKEN — BEWIJSLAST.
BEOORDELINGSVRIJHEID - BEOORDELINGSVRIJHEID - ALGEMEEN BEKEND OF OP DE
ALGEMENE ERVARING BERUSTEND FEIT - BEGRIP
De rechter verantwoordt zijn beslissing niet naar recht, wanneer hij ze niet heeft gegrond
op een algemeen bekend of op de algemene ervaring berustend feit maar op een feit dat
alleen berust op de bewering van een partij en dat hem niet toestond de door het middel
bekritiseerde overweging te maken1.
(D. J.-C. T. M.J.)

ARREST (vertaling)
(A.R. C.07.0154.F)
1 Zie Cass., 23 jan. 2004, AR F.02.0056.F, nr 40.
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I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 27 september 2006 in hoger
beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Hoei.
Raadsheer Sylviane Velu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert volgend middel aan :
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de Grondwet;
- artikel 301, §4, van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 1315, 1349 en 1353 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden vonnis stelt in zijn vonnis alvorens recht te doen van 3 november 2004,
op grond van eigen redenen, vast dat de partijen in 1973 in het huwelijk zijn getreden en
dat er uit hun huwelijk vier kinderen zijn geboren die thans meerderjarig en financieel
zelfstandig zijn; dat zij sinds eind jaren tachtig gescheiden leven; dat de eiser de echtelijke
woning heeft verlaten om samen te gaan wonen met mevrouw V., die een drankgelegenheid exploiteert onder de naam "Le Bollus"; dat de eiser er als ober werkt; dat de Rechtbank te Hoei, bij vonnis van 22 oktober 2001, de echtscheiding tussen de partijen heeft
uitgesproken op grond van artikel 232 van het Burgerlijk Wetboek; dat de eiser voor het
jaar 2003 een loonfiche 281-10 voorlegt, waaruit blijkt dat zijn loon 6.380,70 euro bedroeg, na aftrek van de bedrijfsvoorheffing; dat de vordering van de verweerster tot uitkering van levensonderhoud gegrond is op artikel 213 van het Burgerlijk Wetboek wat betreft de periode vóór het echtscheidingsvonnis, en op artikel 301 van het Burgerlijk Wetboek wat betreft de periode na het echtscheidingsvonnis; het bestreden vonnis veroordeelt
de eiser vervolgens om, met ingang van 1 november 2000, aan de verweerster een uitkering tot levensonderhoud te betalen tot beloop van 297 euro per maand.
Het bestreden vonnis grondt die beslissing op de volgende redenen:
"De inkomsten van (de verweerster) bestaan in de haar door het Ministerie van Sociale
Voorzorg gestorte tegemoetkoming aan gehandicapten, en de bewering (van de eiser) volgens welke zij over een bijverdienste beschikt, berust nergens op. Evenmin is aangetoond
dat zij haar lasten met een andere persoon deelt en het vaag geformuleerde aanbod van (de
eiser) om dit aan te tonen, kan niet worden aangenomen. Er kan dus van worden uitgegaan dat (de verweerster) zich in een moeilijke financiële situatie bevindt.
Wat (de eiser) betreft, merkt (de verweerster) terecht op dat het soort activiteit dat (de
eiser) en zijn levensgezellin uitoefenen, d.i. de exploitatie van een drankgelegenheid,
doorgaans hoge inkomsten oplevert die niet getrouw uit het aanslagbiljet blijken en aanzienlijke voordelen in natura verschaft. Voor het overige worden de bruto-inkomsten grotendeels door de bedrijfslasten opgeslorpt die weliswaar door de belastingadministratie
worden aangenomen maar waarvan de juiste samenstelling niet gekend is (...).
Reeds in 1994 had de kantonmagistraat, die kennisgenomen had van een vordering van
een uitkering tot levensonderhoud ten gunste van (de verweerster) en van twee van de gemeenschappelijke kinderen, rekening gehouden met het feit dat (de eiser) in de drankgelegenheid een voltijdse activiteit uitoefende en geen bijzondere kosten had. (De eiser) werd
toen veroordeeld tot betaling van een totaalbedrag van 11.500 frank. Hierbij moet rekening worden gehouden met het feit dat de gemeenschappelijke kinderen niet meer ten laste van de partijen zijn, zodat de mogelijkheid (van de eiser) om bij te dragen is verhoogd
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en (de verweerster) het recht heeft een uitkering tot levensonderhoud te vorderen die hoog
genoeg is om aan haar staat van behoeftigheid het hoofd te kunnen bieden.
Gelet op de situatie van elke partij, moet de uitkering tot levensonderhoud, te betalen
vanaf de datum van neerlegging van het verzoekschrift tot echtscheiding, vastgesteld worden op 297 euro per maand".
Grieven
Eerste onderdeel
De rechtbank stelt in het vonnis alvorens recht te doen van 3 november 2004 vast dat
de eiser "voor het jaar 2003 een loonfiche 281-10 voorlegt, waaruit blijkt dat zijn
(jaar)loon 6.380,70 euro bedroeg, na aftrek van de bedrijfsvoorheffing", en grondt vervolgens haar beslissing dat de inkomsten van de eiser hoger zijn dan die welke hij bij de belastingadministratie aangeeft, op een bewering van de verweerster volgens welke "het
soort activiteit dat (de eiser) en zijn levensgezellin uitoefenen, d.i. de exploitatie van een
drankgelegenheid, doorgaans hoge inkomsten oplevert die niet getrouw uit het aanslagbiljet blijken en aanzienlijke voordelen in natura verschaft".
Die bewering van de verweerster, die de rechtsvordering tot uitkering van levensonderhoud ingesteld heeft en die bewering dus moest aantonen, wordt door geen enkel stuk gestaafd waarover de partijen tegenspraak hebben kunnen voeren. De bewering is niet gegrond op een algemeen bekend of op de algemene ervaring berustend feit. Het is dus geen
bekend feit waaruit een wettig bewijs door vermoedens kan worden afgeleid, zodat het
vonnis, dat op grond van dit niet bewezen feit vermoedt dat de inkomsten van de eiser hoger zijn dan die welke hij bij de belastingadministratie had aangegeven, de artikelen 1315,
1349 en 1353 van het Burgerlijk Wetboek schendt.
(...)

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste onderdeel
(...)
Het middel
Het bestreden vonnis overweegt dat de verweerster " terecht opmerkt dat het
soort activiteit dat [de eiser] en zijn levensgezellin uitoefenen, d.i. de exploitatie
van een drankgelegenheid, doorgaans hoge inkomsten oplevert die niet getrouw
uit het aanslagbiljet blijken en aanzienlijke voordelen in natura verschaft".
Aldus gronden de appelrechters hun beslissing niet op een algemeen bekend
of op de algemene ervaring berustend feit maar op een feit dat alleen berust op de
bewering van een partij en dat hun derhalve niet toestond te beslissen dat de inkomsten van de eiser hoger waren dan die welke hij bij de belastingadministratie
had aangegeven.
Het bestreden vonnis schendt zodoende de artikelen 1315, 1349 en 1353 van
het Burgerlijk Wetboek.
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 Rechtbank van Eerste Aanleg te Luik, zitting houdende in hoger beroep.
9 november 2007 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: mevr.Velu – Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal –
Advocaten: mrs. Kirkpatrick en Draps.

Nr. 541
1° KAMER - 9 november 2007

INKOMSTENBELASTINGEN — INTERNATIONALE VERDRAGEN - DUBBELE
BELASTING - OVEREENKOMST TUSSEN BELGIË EN LUXEMBURG - ARTIKEL 15.1 DIENSTBETREKKING - BEGRIP - GEVOLG
Artikel 15, §1, Overeenkomst 17 sept. 1970 tussen België en Luxemburg tot het vermijden
van dubbele belasting en tot regeling van sommige andere aangelegenheden inzake
belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, doet de uitoefening van een
dienstbetrekking in de andere overeenkomstsluitende Staat niet afhangen van een
permanente fysieke aanwezigheid van de werknemer in die Staat tijdens die uitoefening 1.
(Impliciet).
(BELGISCHE STAAT, Minister van Financiën T. R.R.)

ARREST (vertaling)
(A.R. F.06.0037.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 19 december 2002 gewezen
door het Hof van Beroep te Luik.
Afdelingsvoorzitter Claude Parmentier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert volgend middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 5, 6 en 31 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992;
- de artikelen 3, §2, 15, §1er, en 23, §2, 1°, van de Overeenkomst van 17 september
1970 tot het vermijden van dubbele belasting en tot regeling van sommige andere aangelegenheden inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, goedgekeurd bij
de wet van 14 december 1972 (Belgisch Staatsblad van 27 januari 1973), hierna "het Verdrag";
1 Cass., 28 mei 2004, AR F.02.0078.F, nr 292; zie concl. O.M. in Pas., 2007, nr.541.

2136

HOF VAN CASSATIE

9.11.07 - Nr. 541

- artikel 31 van het Verdrag van Wenen van 23 mei 1969 inzake het verdragenrecht,
goedgekeurd bij de wet van 10 juni 1992 (Belgisch Staatsblad van 25 december 1993),
hierna "het Verdrag van Wenen".
Aangevochten beslissingen
Het arrest stelt vast:
- dat (de verweerder) zijn woonplaats te Saint-Vith heeft en als chauffeur van internationale transporten tewerkgesteld was in dienst van een transportonderneming gevestigd te
W. (Groothertogdom Luxemburg), de naamloze vennootschap Interliner,
- dat (de verweerder) aanvoert dat hij zijn opdrachten ontving vanuit dit land (het
Groothertogdom Luxemburg) en zijn arbeidsprestaties hoofdzakelijk in het buitenland
verricht (Groothertogdom Luxemburg, Nederland, Duitsland, Frankrijk en Oostenrijk) en
slechts nu en dan in België,
- dat er in dit geval geenszins concrete bewijzen zijn waaruit zou blijken dat inkomsten
die afkomstig zijn van transportactiviteiten in België daadwerkelijk belast dienen te worden,
en beslist vervolgens dat (de verweerder) zijn beroepsactiviteit in dienst van zijn
Luxemburgse werkgever heeft uitgeoefend, dat de betrokken beloningen niet in België belastbaar zijn en dat de aanslagen (met name de aanslag in de personenbelasting en de aanvullende belastingen, vastgesteld op grond van de beloningen die de voormelde onderneming in 1994 heeft gestort) nietig verklaard moeten worden.
Het arrest grondt die beslissing op "de algemene regel van artikel 15, §1 " (van de
Overeenkomst), volgens welke de Staat van de woonplaats het aanslagrecht verliest wanneer de beroepsactiviteit in de andere overeenkomstsluitende Staat uitgeoefend wordt, op
grond dat "het aan het hof [van beroep] voorgelegde probleem uitsluitend onderzocht
moet worden vanuit het oogpunt van de bepalingen van artikel 15, §1 en 2, (van de Overeenkomst)", en die bepalingen "redelijkerwijs in die zin moeten worden uitgelegd dat een
bestuurder van internationale transporten die in dienst van een Luxemburgs transportonderneming tijdelijk goederen in verschillende Europese landen vervoert en die zich om die
reden nu en dan op het grondgebeid van de Belgische Staat bevindt, zijn professionele
thuishaven bij zijn werkgever in Luxemburg behoudt" en "dat er niet echt sprake kan zijn
van een fictie volgens welke de litigieuze inkomsten beschouwd moeten worden als inkomsten die afkomstig zijn uit de Staat waar de plaats van de werkelijke leiding van de
onderneming gelegen is, omdat (de toekomstige verweerder) zijn opdrachten van zijn
werkgever ontvangt, voortdurend in contact met hem staat, regelmatig documenten met
hem uitwisselt en de vrachtwagen, met het oog op het onderhoud, op de zetel van de onderneming terugbrengt".
Grieven
De personenbelasting treft alle inkomsten die vermeld worden in het Wetboek van de
Inkomstenbelastingen, zelfs indien sommige daarvan in het buitenland zijn behaald of
verkregen. Uit de artikelen 5, 6 en 31 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992
volgt dat de beloningen die verkregen zijn door een aan de personenbelasting onderworpen belastingplichtige (die zijn woonplaats te Saint-Vith heeft - de verweerder woont in
het Koninkrijk, wat niet betwist wordt) op grond van een dienstbetrekking die hij deels in
het buitenland uitoefent, zijn in beginsel in België belastbaar tot beloop van hun nettobedrag.
Wanneer een Belgische verblijfhouder als loontrekkende inkomsten verkrijgt die uit het
Groothertogdom Luxemburg afkomstig zijn, dan bepaalt de Overeenkomst dat, om de
dubbele belasting te vermijden, de inkomsten die uit Luxemburg afkomstig zijn en in die
Staat belastbaar zijn, in België van belastingen vrijgesteld zijn (artikel 23, §2, 1°).
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Echter, krachtens artikel 15, §1, van de Overeenkomst, luidens hetwelk "lonen, salarissen en andere soortgelijke beloningen verkregen door een verblijfhouder van een overeenkomstsluitende Staat ter zake van een dienstbetrekking slechts in die Staat belastbaar zijn,
tenzij de dienstbetrekking in de andere overeenkomstsluitende Staat wordt uitgeoefend
(en dat) indien de dienstbetrekking aldaar wordt uitgeoefend, de ter zake daarvan verkregen beloningen in die andere Staat belastbaar zijn", behoudt de Staat van verblijf in beginsel zijn bevoegdheid om belasting te heffen; die bevoegdheid wordt alleen overgedragen
op de Staat van herkomst indien het beloningen betreft die ter zake van een op het grondgebied van die Staat uitgeoefende dienstbetrekking zijn ontvangen.
Toch moet nog gedefinieerd worden wat er verstaan dient te worden onder de uitdrukking "indien de dienstbetrekking aldaar wordt uitgeoefend".
Krachtens artikel 3, §2, van de Overeenkomst, "heeft elke niet anders omschreven uitdrukking de betekenis welke die uitdrukking heeft volgens de wetgeving van de Staat met
betrekking tot de belasting die het onderwerp van de Overeenkomst uitmaken, tenzij het
zinsverband anders vereist".
Aangezien de artikelen 5 en 31 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992
betrekking hebben op de inkomsten (lonen, beloningen...) "verkregen uit hoofde of naar
aanleiding van het uitoefenen van de beroepswerkzaamheid", zelfs indien die inkomsten
"in het buitenland zijn behaald of verkregen", en die artikelen niet uitdrukkelijk betrekking hebben op het geval waarin de dienstbetrekking in een andere Staat wordt uitgeoefend, moet het in artikel 15, §1, bepaalde criterium op grond waarvan afgeweken kan worden van de bevoegdheid van de Staat van verblijf om belasting te heffen, bijgevolg worden uitgelegd op grond van de context van dat artikel. Die uitlegging strookt daarenboven
met de algemene uitleggingsregel van artikel 31 van het Verdrag van Wenen, dat bepaalt
dat een verdrag te goeder trouw moet worden uitgelegd overeenkomstig de gewone betekenis van de termen van dat verdrag in hun context en in het licht van voorwerp en doel
van het verdrag.
De analyse van de context van artikel 15, §1, van de Overeenkomst impliceert in de
eerste plaats dat rekening wordt gehouden met die gehele verdragsbepaling en, meer bepaald, met de derde paragraaf, luidens welke "beloningen ter zake van een dienstbetrekking uitgeoefend aan boord van een schip of luchtvaartuig in internationaal verkeer of aan
boord van een schip in de binnenvaart in internationaal verkeer, in afwijking van de paragrafen 1 en 2 en onder het in paragraaf 1 gemaakte voorbehoud (dat te dezen niet van toepassing is), geacht worden betrekking te hebben op werkzaamheden uitgeoefend in de
overeenkomstsluitende Staat waarin de plaats van de werkelijke leiding van de onderneming is gelegen en zijn ze in die Staat belastbaar".
Uit de bewoordingen "in afwijking van de paragrafen 1 en 2" volgt dat, met uitzondering van de specifieke, in paragraaf 3 vermelde situaties, het criterium dat de doorslag
geeft opdat de Staat van verblijf zijn bevoegdheid verliest om belasting te heffen, de
plaats is waar de dienstbetrekking feitelijk wordt uitgeoefend, zonder dat daarom de plaats
van de werkelijke leiding van de onderneming opgespoord dient te worden; laatstgenoemd criterium geeft slechts de doorslag wanneer de beloningen ontvangen worden ter
zake van een dienstbetrekking uitgeoefend aan boord van een schip of luchtvaartuig in internationaal verkeer of aan boord van een schip in de binnenvaart in internationaal verkeer, maar niet wanneer het een dienstbetrekking betreft die uitgeoefend wordt aan boord
van een vrachtwagen in internationaal verkeer.
De analyse van de context impliceert in de tweede plaats dat, overeenkomstig het bepaalde van artikel 31, punten 2 en 3, van het Verdrag van Wenen, verwezen wordt naar iedere overeenstemming en iedere akte die verband houdt met het verdrag waarvan de toepassing gevraagd wordt, met inbegrip van ieder later gebruik in de toepassing van het ver-
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drag waardoor overeenstemming van de partijen inzake de uitlegging van het verdrag of
de toepassing van zijn bepalingen is ontstaan, zodat, bij het afbakenen van de context van
artikel 15, §1, rekening moet worden gehouden met het O.E.S.O.-modelverdrag, dat als
basis dient voor de onderhandelingen tussen de leden van die organisatie, en met haar
commentaar op de artikelen van het modelverdrag, die inherent deel uitmaakt van de context in de zin van artikel 31.1. van het Verdrag van Wenen, al betreft het dan de meest recente commentaar, aangezien de bestaande overeenkomsten overeenkomstig artikel 31.3
van het Verdrag van Wenen en volgens de O.E.S.O. in die zin uitgelegd moeten worden,
tenzij drastische wijzigingen van het bestaande modelverdrag zulks uitsluiten, wat niet het
geval is voor het litigieuze artikel 15, §1.
De commentaar van het O.E.S.O.-modelverdrag preciseert inzake artikel 15, §1, betreffende de inkomsten uit dienstbetrekkingen, nochtans zeer duidelijk : " l'emploi est exercé
à l'endroit où le salarié est physiquement présent lorsqu'il exerce les activités au titre
desquelles les revenus liés à l'emploi sont payés ".
Uit het geheel van de bovenvermelde gegevens volgt dat, voor de uitlegging van artikel
15, §1er, van het Verdrag, beschouwd wordt dat een dienstbetrekking in een andere overeenkomstsluitende Staat uitgeoefend wordt wanneer de werkzaamheden waarvoor lonen,
salarissen en andere beloningen betaald worden, daadwerkelijk in die andere Staat uitgeoefend worden, d.w.z. wanneer de loontrekkende feitelijk aanwezig is in die Staat om er
die werkzaamheden uit te oefenen, waarbij de Staat van verblijf slechts in die mate zijn
bevoegdheid om belasting te heffen verliest.
Aangezien het begrip uitoefening van een dienstbetrekking in de zin van artikel 15, §1,
van de Overeenkomst aldus gedefinieerd wordt, kan elk ander criterium op grond waarvan
de aanwezigheid van een "professionele thuishaven" op de zetel van de werkgever gestaafd wordt, alleen bijdragen tot het bestaan van een fictieve band met de Staat waar de
plaats van de leiding van de onderneming gelegen is, die uitgerekend met toepassing van
de hierboven vermelde regels uitgesloten wordt.
Het bestreden arrest, dat elke uitlegging van artikel 15, §1, van de Overeenkomst in het
licht van de context van die bepaling verwerpt, op grond dat "het aan het hof [van beroep]
voorgelegde probleem uitsluitend onderzocht moet worden vanuit het oogpunt van de bepalingen van artikel 15, §1 en 2" van de overeenkomst, beslist ten onrechte dat " de bepalingen van artikel 15, §1 en 2, van de Overeenkomst tot het vermijden van dubbele belasting" "redelijkerwijs" in die zin uitgelegd moeten worden dat een bestuurder van internationale transporten die tijdelijk goederen in dienst van een Luxemburgse transportfirma in
verschillende Europese landen vervoert en zich om die reden nu en dan op het grondgebied van de Belgische Staat bevindt, zijn professionele thuishaven bij zijn werkgever in
Luxemburg behoudt, waarbij het toewijzen van de litigieuze inkomsten aan de Staat waar
de plaats van de werkelijke leiding van de onderneming gelegen is, "niet als een fictie beschouwd kan worden", aangezien de bestuurder zijn opdrachten van zijn werkgever ontvangt, voortdurend in contact met hem staat, regelmatig documenten met hem uitwisselt
en de vrachtwagen, met het oog op het onderhoud, op de zetel van de onderneming terugbrengt, zodat beschouwd moet worden dat de dienstbetrekking uitsluitend in Groothertogdom Luxemburg uitgeoefend wordt en België, als Staat van verblijf, hierdoor zijn bevoegdheid om belasting te heffen volledig verliest, en zodoende schendt het arrest de in
het middel bedoelde bepalingen.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Artikel 15, §1, van de Overeenkomst van 17 september 1970 tussen België en
Luxemburg tot het vermijden van dubbele belasting en tot regeling van sommige
andere aangelegenheden inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, goedgekeurd bij de wet van 14 december 1972, bepaalt dat, onder voorbe-
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houd van de bepalingen van de artikelen 16, 18, 19 en 20, die met deze zaak geen
verband houden, lonen, salarissen en andere soortgelijke beloningen verkregen
door een verblijfhouder van een overeenkomstsluitende Staat ter zake van een
dienstbetrekking slechts in die Staat belastbaar zijn, tenzij de dienstbetrekking in
de andere overeenkomstsluitende Staat aldaar wordt uitgeoefend, en dat indien
de dienstbetrekking aldaar wordt uitgeoefend, de ter zake daarvan verkregen beloningen in die andere Staat belastbaar zijn.
Het arrest stelt vast dat de verweerder zijn woonplaats te Saint-Vith heeft, dat
hij een beroepsactiviteit als internationaal bestuurder uitoefent in dienst van een
transportonderneming die in het Groothertogdom Luxemburg gevestigd is, dat
hij zijn arbeidsprestaties hoofdzakelijk in het buitenland verricht, met name in
het Groothertogdom Luxemburg, en zelden in België, en dat hij zijn dienstorders
op de zetel van zijn werkgever ontvangt, vanwaar hij zijn opdrachten uitvoert en
waar hij zijn voertuig terugbrengt.
Het hof van beroep heeft op grond van die vaststellingen kunnen beslissen dat
de verweerder zijn beroepsactiviteit bij zijn Luxemburgse werkgever uitoefende
en zijn beslissing volgens welke zijn inkomsten niet in België belastbaar waren,
naar recht verantwoord.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
9 november 2007 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal.

Nr. 542
1° KAMER - 9 november 2007

EUROPESE UNIE — VERDRAGSBEPALINGEN — ALLERLEI - BESTAANDE
STEUNMAATREGEL VAN EEN STAAT - WIJZIGING - VOORWAARDE
Er is slechts sprake van wijziging van een bestaande of te nemen steunmaatregel die aan
de Europese Commissie ter kennis moet worden gebracht overeenkomstig artikel 93, §3,
E.E.G.-Verdrag, indien de wijziging betrekking heeft op de steunregeling zelf1.(Art. 93,
derde lid, vervangen door art. 88, derde lid, E.G.-Verdrag)
(GEMEENTE SINT-JOOST-TEN-NODE T. BELGISCHE STAAT, Minister van Financiën)

ARREST (vertaling)
(A.R. F.06.0048.F)

1 H.v.J., 9 aug. 1994, C-44/93, Namur/Les Assurances du Crédit s.a., Rec., 1994, p. 1-3863.
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I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 16 maart 2005 gewezen door
het Hof van Beroep te Brussel.
Afdelingsvoorzitter Claude Parmentier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert de volgende twee middelen aan :
(...)
Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 142, 144 en 149 van de Grondwet;
- de artikelen 1, 9, 26 en 28 van de Bijzondere Wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof;
- de artikelen 92 en 93 van het Verdrag van 25 maart 1957 tot oprichting van de Europese Gemeenschap, goedgekeurd bij de Belgische wet van 2 december 1957;
- de artikelen 87 en 88 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
in de versie zoals deze geconsolideerd werd te Amsterdam op 2 oktober 1997 en bij de
Belgische wet van 10 augustus 1998 werd goedgekeurd (hierna het EEG-Verdrag);
- de artikelen 1, b v en c, en 2 van de Verordening (EG) nr. 659/1999 van de Raad van
22 maart 1999 tot vaststelling van nadere bepalingen voor de toepassing van artikel 93
van het EG-Verdrag (PB L83/1 e.v. van 27 maart 1999);
- artikel 1315 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 5, 774 en 870 van het Gerechtelijk Wetboek;
- algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk de rechter, met eerbiediging van het recht
van verdediging, de rechtsnorm dient vast te stellen die van toepassing is op de voor hem
gebrachte vordering en deze dient toe te passen;
- artikel 45 van de programmawet van 24 december 1993;
- de artikelen 3 tot 14 van de wet van 12 december 1994 tot wijziging van de wet van
21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven
en van de wet van 17 juni 1991 tot organisatie van de openbare kredietsector en van het
bezit van de deelnemingen van de openbare sector in bepaalde privaatrechtelijke financiële vennootschappen;
- de artikelen 1 tot 3 van het koninklijk besluit van 16 december 1994 betreffende de
omvorming van Belgacom in een naamloze vennootschap van publiek recht en de vaststelling van haar statuten;
- de artikelen 1 tot 6 van het koninklijk besluit van 22 december 1994 tot wijziging van
titel III van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven;
- de artikelen 1 tot 14 van het koninklijk besluit van 28 oktober 1996 tot omzetting van
de verplichtingen die, inzake de vrije mededinging op de markten voor telecommunicatiediensten, voortvloeien uit de van kracht zijnde richtlijnen van de Commissie van de Europese Gemeenschap;
- de artikelen 11, 14, 15, 23 tot 56, 67 tot 73, 74 tot 78 van de wet van 19 december
1997 tot wijziging van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige
economische overheidsbedrijven teneinde het reglementaire kader aan te passen aan de
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verplichtingen die inzake vrije mededinging en harmonisatie op de markt voor telecommunicatie, voortvloeien uit de van kracht zijnde beslissingen van de Europese Unie.
Aangevochten beslissingen
Het arrest beslist dat de eiseres niet aantoont dat de Staat de fout heeft gemaakt om na
1991 artikel 25 van de wet van 19 juli 1930 te handhaven, in strijd met de Europese reglementering inzake staatssteun (artikelen 87 [ex 92] en 88 [ex 93] van het EEG-Verdrag).
Het grondt zijn beslissing op de volgende redenen:
"28. De Europese Commissie heeft op 28 april 2003 de gemeenteraad van Schaarbeek
schriftelijk meegedeeld dat haar diensten haar vooraf hadden aangeraden '... (de) klacht te
seponeren wegens opheffing van de litigieuze bepaling' (met name artikel 25 van de wet
van 19 juli 1930) en dat er bijgevolg geen enkel formeel onderzoek was ingeleid.
29. Op 13 mei 2004 hebben [de eiseres] en de gemeente Schaarbeek een nieuwe klacht
bij de Commissie van de Europese Gemeenschap neergelegd 'wegens schending, door de
Staat, van het gemeenschapsrecht'. De Commissie heeft hen de ontvangst van de klacht bij
brief van 25 juni 2004 bevestigd.
30. De Staat betwist niet dat de litigieuze vrijstelling een staatssteun vormde in de zin
van het Verdrag, maar dat dit pas het geval was vanaf het aanslagjaar 1998, d.w.z. na de
volledige liberalisering van de telecommunicatiediensten (zie punt 17 supra). Die erkenning vloeit voort uit de opheffing van artikel 25 van de wet van 19 juli 1930, op uitdrukkelijk verzoek van de Europese Commissie.
31. De gemeente betwist op haar beurt niet dat zij een dergelijke schending van het gemeenschapsrecht inzake steunmaatregelen alleen kan aanvoeren als deze als een 'nieuwe'
steunmaatregel beschouwd kan worden.
De gemeente moet aantonen dat het om een nieuwe steunmaatregel gaat, wat zowel
door de Staat als door Belgacom betwist wordt.
Indien die omschrijving als 'nieuwe steunmaatregel' in aanmerking kan worden genomen, dan beroept [de eiseres] zich op artikel 88, 3°, van het Verdrag, dat de Staat verplicht de Commissie voorafgaandelijk te informeren en de tenuitvoerlegging van de voorgenomen steunmaatregel op te schorten tot na het onderzoek ervan door de Commissie en
haar besluit dat er geen onverenigbaarheid met de gemeenschappelijke markt bestaat.
Het Arbitragehof wijst erop dat de artikelen 87 en 88 de Commissie belasten met het
voortdurend onderzoek van de bestaande steunregelingen in de staten (arrest van 5 november 2003, punt B.6.I en arrest van 10 maart 2004, punt B.6.1). Het Arbitragehof merkt
op dat indien de Commissie vaststelt dat een steunmaatregel niet verenigbaar is met de gemeenschappelijke markt, zij 'bepaalt dat de betrokken staat die steunmaatregel moet opheffen of wijzigen binnen de door haar vast te stellen termijn', en voegt eraan toe dat 'die
beslissing niet terugwerkt' (idem).
Ten slotte onderstreept het Arbitragehof dat
'... uit die procedure voortvloeit dat een maatregel die in de zin van de artikelen 87 en
88 van het voormelde Verdrag als staatssteun wordt gekwalificeerd, zonder beslissing van
de Europese Commissie niet a priori als strijdig met de gemeenschappelijke markt kan
worden beschouwd. Wanneer de Commissie beslist dat zulks het geval is met betrekking
tot een bestaande steunmaatregel, wordt die maatregel opgeheven of gewijzigd binnen een
door de Commissie bepaalde termijn. Een nieuwe steunmaatregel, waarvan niet vooraf
kennis is gegeven aan de Commissie, is daarom nog niet onverenigbaar met de gemeenschappelijke markt. Wanneer een nieuwe steunmaatregel, die zonder kennisgeving ten uitvoer wordt gelegd, door de Commissie in strijd wordt geacht met de gemeenschappelijke
markt, eist de Commissie in beginsel de terugvordering van die staatssteun' (punten B.6.2.
in beide arresten).
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32. Het Arbitragehof had in zijn arrest van 5 november 2003, na onderzoek van de zaak
vanuit het gezichtspunt van het gemeenschapsrecht, erop gewezen dat 'uit wat voorafgaat
volgt dat artikel 25 van de wet van 19 juli 1930 in de Belgische rechtsorde van kracht is
geweest tot de uitdrukkelijke opheffing ervan door de inwerkingtreding van artikel 79 van
de programmawet van 30 december 2001. De bestreden fiscale vrijstelling is dus op geen
enkel ogenblik zonder wettelijke grondslag geweest...'.
Het Arbitragehof verduidelijkt in een arrest van 10 maart 2004 dat :
'Uit het aan het Hof voorgelegde dossier blijkt dat de Europese Commissie, waar klachten aanhangig werden gemaakt betreffende artikel 25 van de wet van 19 juli 1930, die
klachten heeft geseponeerd nadat zij van de Belgische overheden de verzekering had gekregen dat het betrokken artikel op 1 januari 2002 zou worden opgeheven en, voor de belastingen ten voordele van de provincies en de gemeenten, vanaf het aanslagjaar 2002.
Zelfs indien die kwalificatie als bestaande steunmaatregel niet uitdrukkelijk door de
Commissie is toegekend, kan de in het geding zijnde vrijstelling als een bestaande steunmaatregel worden beschouwd waarvan de opheffing, door de inwerkingtreding van artikel
79 van de programmawet van 30 december 2001 op de datum vastgesteld bij artikel 134
van de programmawet van 2 augustus 2002, voldeed aan de vereisten van het Verdrag.
Vermits het gaat om een bestaande steunmaatregel, die in voorkomend geval slechts als
niet-conform met de gemeenschappelijke markt zou kunnen worden beschouwd vanaf het
nemen van een beslissing in die zin door de Europese Commissie, kan uit wat voorafgaat
worden afgeleid dat de artikelen 87 en 88 van het Verdrag tijdens de betwiste periode niet
zijn geschonden'.
33. Uit die twee arresten volgt dat het Arbitragehof geconcludeerd heeft dat er geen
sprake was van een nieuwe steunmaatregel in de zin van het Verdrag en dat de Staat bijgevolg geen fout had begaan.
Er dient derhalve geen prejudiciële vraag te worden gesteld, zoals deze door de gemeente aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen wordt gesteld.
Aangezien [de eiseres] niet aantoont dat [de verweerder] een fout heeft begaan, is zijn
hoger beroep niet gegrond".
Grieven
(...)
Vierde onderdeel
Een fiscale vrijstelling die toegekend wordt aan een openbaar bestuur dat over een wettelijk monopolie beschikt - zoals de Regie van Telegraaf en Telefoon, opgericht bij de wet
van 19 juli 1930 - vormt een nieuwe steunmaatregel wanneer dit bestuur in een economisch overheidsbedrijf omgevormd wordt en zijn monopolie geleidelijk opgeheven wordt
ten gevolge van de liberalisering van een activiteit door het gemeenschapsrecht (artikel
93, §3, van het Verdrag van 25 maart 1957 tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
thans artikel 88, §3, van de geconsolideerde versie van het EEG-Verdrag en artikel 1 b (v)
en c van de Verordening (EG) 659/1999 van de Raad van 22 maart 1999 tot toepassing
van artikel 93 van het EG-Verdrag).
De richtlijnen 90/387/EEG van de Raad van 28 juni 1990 betreffende de totstandbrenging van de interne markt voor telecommunicatiediensten door middel van de tenuitvoerlegging van Open Network Provision en 90/388/EEG van de Commissie van 28 juni 1990
betreffende de mededinging op de markten voor telecommunicatiediensten, hebben de liberalisering van de telecommunicatiesector opgelegd.
De wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven (artikelen 1 en 56), aangevuld bij het koninklijk besluit van 19 augustus
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1992 (artikel 2), heeft de Regie van Telegraaf en Telefoon omgevormd in een autonoom
overheidsbedrijf onder de naam Belgacom en heeft het het volgende doel toevertrouwd :
"1° het ontwikkelen van diensten, in binnen- of buitenland, op het gebied der telecommunicatie;
2° het verrichten van alle handelingen bestemd om rechtstreeks of onrechtstreeks haar
activiteiten te bevorderen of het meest efficiënt gebruik van haar infrastructuur mogelijk
te maken;
3° het deelnemen in reeds bestaande of nog op te richten openbare of private, Belgische, buitenlandse of internationale instellingen, vennootschappen of verenigingen, waarmee rechtstreeks of onrechtstreeks bijgedragen kan worden tot het bereiken van haar doel"
(artikel 56 van de wet van 21 maart 1991).
Diezelfde wet, die het monopolie van Belgacom tot bepaalde "voorbehouden diensten"
beperkte (artikelen 82 tot 84), gaf Belgacom de toestemming om, bij de exploitatie van de
niet voorbehouden diensten, met elk ander economisch bedrijf de concurrentie aan te gaan
(artikelen 87 tot 89).
De voorbehouden diensten zijn achteraf geleidelijk verminderd (artikelen 45 van de
programmawet van 24 december 1993, 3 tot 14 van de wet van 12 december 1994, 1 tot 6
van het koninklijk besluit van 22 december 1994, 1 tot 14 van het koninklijk besluit van
28 oktober 1996, 11, 14, 15, 23 tot 56, 67 tot 73, 74 tot 78 van de wet van 19 december
1997).
Tegelijk werd Belgacom in een naamloze vennootschap omgevormd bij koninklijk besluit van 16 december 1994 tot uitvoering van artikel 3 van de wet van 12 december 1994.
Ondanks die situatie is Belgacom de vrijstelling blijven genieten van de gemeentelijke
opcentiemen op de onroerende voorheffing, bepaald bij artikel 25 van de wet van 19 juli
1930 tot oprichting van de Regie van Telegraaf en Telefoon, tot de opheffing ervan bij artikel 79 van de programmawet van 30 december 2001.
De vrijstelling, bepaald in artikel 25 van de wet van 19 juli 1930, die van toepassing
was op de Regie van Telegraaf en Telefoon toen zij in België over het monopolie op de
telecommunicatie beschikte, is bijgevolg een nieuwe steunmaatregel geworden toen de
markt voor telecommunicatie geleidelijk is geliberaliseerd met toepassing van de richtlijnen 90/387/EEG van de Raad en 90/388/EEG van de Commissie van 28 juni 1990 of, op
zijn minst, vanaf 1998, zoals de verweerder voor het hof van beroep erkende.
Die steunmaatregel had de Commissie aldus ter kennis moeten zijn gegeven overeenkomstig artikel 93, §3, van het Verdrag van 25 maart 1957 tot oprichting van de Europese
Gemeenschap, thans artikel 88, §3, van de geconsolideerde versie van het EEG-Verdrag.
Het bestreden arrest, dat beslist dat de vrijstelling die Belgacom tot in 2002 genoten
heeft, geen nieuwe steunmaatregel vormde, miskent dat artikel 93,
§3, van het Verdrag van 25 maart 1957, thans artikel 88, §3, van de geconsolideerde
versie van het EEG-Verdrag, artikel 1 b (v) en c van de Verordening (EG) 659/1999 van
de Raad en de andere in het middel bedoelde wettelijke bepalingen, met uitzondering van
de artikelen 142, 144 en 149 van de Grondwet, 1, 9, 26 en 28 van de Bijzondere Wet op
het Arbitragehof, artikel 1315 van het Burgerlijk Wetboek en de artikelen 5, 774 en 870
van het Gerechtelijk Wetboek, alsook miskenning van het in de aanhef van het middel bedoelde algemeen rechtsbeginsel.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
(...)
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Tweede middel
(...)
Vierde onderdeel
Uit het arrest C-44/93 van 9 augustus 1994 van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen kan worden afgeleid dat er slechts sprake is van wijziging van een bestaande of te nemen steunmaatregel die aan de Europese Commissie ter kennis moet worden gebracht overeenkomstig art. 93, §3, van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, indien de wijziging betrekking heeft op de steunregeling zelf.
Het middel dat betoogt dat de liberalisering van de markt van de telecommunicatie en de omvorming van de gewezen Regie van Telegraaf en Telefoon in een
autonoom overheidsbedrijf tot gevolg hebben gehad dat de handhaving van de bij
artikel 25 van de wet van 19 juli 1930 toegekende fiscale vrijstelling een nieuwe
steunmaatregel vormt in de zin van de voormelde gemeenschapsrechtelijke bepaling, faalt naar recht.
Aangezien de correcte toepassing van het gemeenschapsrecht zich zonder enige redelijke twijfel opdringt, bestaat er geen grond om de door de eiseres voorgestelde prejudiciële vraag aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen te stellen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.
9 november 2007 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal – Advocaten:
mrs. Simont, T'Kint en De Gryse.

Nr. 543
1° KAMER - 9 november 2007

CASSATIEMIDDELEN — BURGERLIJKE ZAKEN — NIEUW MIDDEL - BEPALING
VAN OPENBARE ORDE - VEREISTE FEITELIJKE GEGEVENS - GEEN VASTSTELLING ONTVANKELIJKHEID
Zelfs al heeft een middel betrekking op een bepaling van openbare orde, toch is het nieuw
en derhalve niet ontvankelijk wanneer uit de stukken waarop het Hof vermag acht te
slaan, niet blijkt dat de partij voor de feitenrechter enig feit heeft aangevoerd dat met die
bepaling verband houdt en uit de bestreden beslissing evenmin blijkt dat zij feitelijke
gegevens heeft vastgesteld die hierop betrekking hebben1.
1 Zie Cass., 30 sept. 2002, AR S.02.0020.N, nr. 489; de in de samenvatting opgenomen beslissing
van het Hof over het eerste middel is een antwoord op de door de verweerders aan dit middel
tegengeworpen grond van niet-ontvankelijkheid, afgeleid uit het feit dat het middel nieuw was. Over
de omstandigheid, en het gevolg ervan, dat het middel dat een regel van openbare orde aanvoert voor
het eerst in cassatie aangevoerd wordt zonder dat dit eerder is gebeurd, zie m.n. tevens Cass., 1 juni
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(WAALS GEWEST T. D.G. e.a.)

ARREST (vertaling)
(A.R. C.07.0093.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 24 oktober 2006 gewezen
door het Hof van Beroep te Luik.
Raadsheer Didier Batselé heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert twee middelen aan, gesteld als volgt :
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 71, §1, van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering
van de Gemeenschappen en de Gewesten;
- artikel 100, eerste lid, 1°, van het koninklijk besluit van 17 juli 1991 houdende coördinatie van de wetten op de Rijkscomptabiliteit, door artikel 71, §1, van de bijzondere wet
van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten
van toepassing verklaard op de Gemeenschappen en de Gewesten;
- voor zover nodig, artikel 1 van de wet van 6 februari 1970 betreffende de verjaring
van schuldvorderingen ten laste of ten voordele van de Staat en de provinciën, door artikel
71, §1, van de bijzondere wet van 16 januari 1989 van toepassing verklaard op de Gemeenschappen en de Gewesten;
- de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest verklaart het hoger beroep van de verweerders ontvankelijk en,
met hervorming van de vonnissen van eerste aanleg, hun oorspronkelijke vordering ontvankelijk en in beginsel gegrond. Het stelt vast dat het gewestplan, dat de grond van de
verweerders in de groene zone inschrijft, is aangenomen op 26 november 1987, maar beslist dat het recht van de verweerders op schadevergoeding ontstaan is op het tijdstip van
de weigering van bouwvergunning op 2 mei 2002.
Grieven
Krachtens artikel 100, eerste lid, 1°, van het koninklijk besluit van 17 juli 1991 houdende coördinatie van de wetten op de Rijkscomptabiliteit, zijn verjaard en voorgoed ten
voordele van de Staat vervallen, de schuldvorderingen, waarvan de op wettelijke of reglementaire wijze bepaalde overlegging niet geschied is binnen een termijn van vijf jaar te
rekenen vanaf de eerste januari van het begrotingsjaar in de loop waarvan zij zijn ontstaan.
Die bepaling is van toepassing op de Gemeenschappen en Gewesten ingevolge artikel
13, §2, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, vóór
de opheffing ervan bij artikel 69, §1, 2°, van de Bijzondere Wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten.
1995, AR. F.94.0138.F, nr. 275; Cass., 16 nov. 1996, AR S.95.0121.F, nr. 312; Cass., 27 okt. 2000,
AR C.98.0407.N, nr. 583; Cass., 23 maart 2001, AR C.98.0063.N, nr. 160; Cass., 10 mei 2002, AR
F.01.0038.F, nr. 289.
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Overeenkomstig die bepaling begint de bijzonder termijn van verjaring van de schuldvorderingen op de Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten te lopen vanaf de eerste januari van het begrotingsjaar in de loop waarvan zij zijn ontstaan.
Behoudens andersluidende wetsbepalingen geldt die verjaringstermijn in beginsel voor
alle schuldvorderingen ten laste van de Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten.
In geval van een onrechtmatige daad van de overheid komt de schuldvordering tot
stand op het ogenblik waarop de schade ontstaat of waarop haar toekomstige verwezenlijking, naar redelijke verwachting, vaststaat.
De omstandigheid dat de omvang van de schade op dat tijdstip nog niet precies vaststaat of de schade nog niet definitief is geworden, doet hieraan geen afbreuk.
Uit het bestreden arrest volgt te dezen dat de waardevermindering van de grond van de
verweerders het gevolg is van het gewestplan. Op die datum stond de verwezenlijking van
de schade bijgevolg vast of kon ze, naar redelijke verwachting, worden voorzien.
Het bestreden arrest stelt vast dat dit plan is aangenomen op 26 november 1987, dat het
door de verweerders aangevraagde stedenbouwkundig attest hun is geweigerd op 2 mei
2002 en dat zij vervolgens in rechte zijn opgetreden om het herstel te vorderen van de
schade die zij beweerden te lijden.
Het bestreden arrest 1°) dat beslist dat het recht op vergoeding ontstaan is op het ogenblik van de weigering van bouwvergunning, terwijl dit recht is ontstaan vanaf het aannemen van het gewestplan, schendt bijgevolg de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk
Wetboek 2°) dat de oorspronkelijke vordering van de verweerders ontvankelijk verklaart,
terwijl uit het arrest blijkt dat méér dan elf jaar verstreken zijn tussen de vaststelling van
het gewestplan op 26 november 1987 en de vordering van de verweerders op 16 september 2002, schendt bijgevolg artikel 71, §1, van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten, alsook artikel 100,
eerste lid, 1°, van het koninklijk besluit van 17 juli 1991 houdende coördinatie van de
wetten op de Rijkscomptabiliteit, door artikel 71, §1, van de bijzondere wet van 16 januari
1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten van toepassing
verklaard op de Gemeenschappen en de Gewesten, en artikel 1 van de wet van 6 februari
1970 betreffende de verjaring van schuldvorderingen ten laste of ten voordele van de
Staat en de provinciën, door artikel 71, §1, van de wet van 16 januari 1989 van toepassing
verklaard op de Gemeenschappen en de Gewesten.
Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de Grondwet;
- de artikelen 1315, 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 870 van het Gerechtelijk Wetboek;
- het algemeen beginsel van het recht van verdediging.
Aangevochten beslissing
Het bestreden arrest beslist, met hervorming van het beroepen vonnis, dat de eiseres
een fout heeft begaan waarvoor zij op grond van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek aansprakelijk moet worden gesteld en dat die fout de verweerders schade
heeft berokkend, die bestaat in het verlies van een kans om hun grond te zien inschrijven
in een woonzone van het gewestplan, en begroot die derving op de waardevermindering
van de grond ten gevolge van de inschrijving in de groene zone.
Het bestreden arrest motiveert die beslissing als volgt :
"Het staat vast dat de (verweerders), zonder die fout, nog hoop zouden hebben gekoesterd. Er kan immers niet met zekerheid worden voorgehouden dat indien er een nieuw
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openbaar onderzoek - en een daaropvolgende overlegvergadering - was verricht na wijziging van het ontwerp-gewestplan in de zin die door de CCRAT was beslist, de regering
van de (eiseres) die wijziging in stand zou hebben gehouden. Laatstgenoemde had inderdaad een voor de verweerders gunstige beslissing kunnen nemen.
"Door die fout hebben de (verweerders) dus de kans verloren om hun grond in een
woonzone te zien onderbrengen, zodat zij schade geleden hebben die de (eiseres) moet
vergoeden op grond van artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek (zie, in dezelfde zin :
Brussel, 8 mei 1985, Pas., 1985, II, p. 125, bevestigd door Cass., 19 juni 1987, Pas.,
1987, I, p. 1306; zie ook Fr. Haumont, Responsabilité de l'administration en matière d'aménagement du territoire, in 'La responsabilité des pouvoirs publics', Actes du colloque
interuniversitaire des 14-15 mars 1991, Bruylant, p. 293-294).
(...)
De vraag rijst hoe dit verlies van een kans begroot moet worden. De vergoeding moet
te dezen berekend worden op een wijze die nauw aansluit bij die welke bepaald wordt in
artikel 70, tweede lid, van de WWROSP. De vergoeding is gelijk aan het verschil in waarde tussen, enerzijds, de waarde van het goed op het tijdstip van aankoop van de grond
door de (verweerders) (d.w.z. het bedrag dat als basis heeft gediend voor de inning van de
registratierechten), geactualiseerd tot op de dag vóór de datum waarop het recht op vergoeding ontstaat (te weten de datum van weigering van de bouwvergunning), vermeerderd
met de aanschaffingsprijs en de uitgaven die de (verweerders) hebben moeten doen om de
bestemming van het goed te verwezenlijken op de datum van bekendmaking van het plan
in het Belgisch Staatsblad en, anderzijds, de waarde van het goed op het tijdstip waarop
het recht op vergoeding ontstaat na de inwerkingtreding van het plan (te weten de datum
van weigering van de bouwvergunning).
Alvorens uitspraak te doen over de schade, wijst het bestreden arrest daarenboven een
deskundige aan, die met het volgende belast wordt :
"1. zich ter plaatse begeven, de partijen samenbrengen, hun dossiers en de leidinggevende feiten in ontvangst nemen en hierop antwoorden,
2. de objectieve waarde bepalen van de litigieuze grond, gelegen te Soumagne, in het
kadaster ingeschreven onder sectie B nr. 54/C, met een oppervlakte van 5.035 m2, zonder
rekening te houden met het gewestplan maar met de mogelijke verhoging van de grondprijzen (actualisering van de waarde tot op de datum van 1 mei 2002, d.i. de dag vóór de
datum van weigering van bouwvergunning) en elke vergelijking uit de weg te gaan die
door het gewestplan is gemaakt.
3. voor zover mogelijk, alle gegevens verzamelen op grond waarvan het hof (van beroep) de kosten en uitgaven kan bepalen die de (verweerders) gedragen hebben om de bestemming van het goed te verwezenlijken op de datum van bekendmaking van het plan in
het Belgisch Staatsblad.
4. de objectieve waarde van de litigieuze grond bepalen op datum van 2 mei 2002, gelet op zijn nieuwe bestemming in de groene zone, zoals dit uit het gewestplan blijkt.
5. zijn advies over de minwaarde van de litigieuze grond verstrekken,
6. zijn verslag op de griffie van het hof (van beroep) neerleggen binnen twee maanden
te rekenen van de dag waarop hij met zijn opdracht belast zal worden door de meest gerede partij".
Grieven
Die gronden kunnen op twee manieren uitgelegd worden.
In de eerste uitlegging beslist het bestreden arrest dat de vergoedbare schade van de
verweerders in het verlies van een kans bestaat, tot beloop van de waardevermindering
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van de grond ten gevolge van zijn inschrijving in de groene zone van het gewestplan, terwijl het in de tweede uitlegging beslist dat de te vergoeden schade die is welke de verweerders tot staving van hun rechtsvordering op grond van de artikelen 1382 en 1383 van
het Burgerlijk Wetboek hebben aangevoerd, bestaande in de waardevermindering van hun
grond ten gevolge van zijn inschrijving in groene zone.
De grieven uit de eerste drie onderdelen van het middel hebben betrekking op de eerste
uitlegging van het bestreden arrest.
De grieven uit het vierde onderdeel hebben betrekking op de tweede uitlegging van het
bestreden arrest.
Eerste onderdeel
De eiser die schadevergoeding vordert, moet het oorzakelijk verband aantonen tussen
de fout en de schade, zoals deze zich heeft voorgedaan (artikelen 1315 van het Burgerlijk
Wetboek en 870 van het Gerechtelijk Wetboek). Dat verband veronderstelt dat de schade,
zonder de fout, niet had kunnen ontstaan, zoals ze zich in concreto heeft voorgedaan (artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek).
In hun conclusie in hoger beroep vorderden de verweerders, tot herstel voor de schade
die zij volgens hen geleden hadden ten gevolge van de aan de eiseres verweten fout, een
vergoeding gelijk aan de waardevermindering van hun grond wegens zijn inschrijving in
groene zone.
Het bestreden arrest oordeelt dat, zonder de fout die het de eiseres toeschrijft, vaststaat
dat de verweerders "nog hoop hadden gekoesterd", aangezien niets erop wijst dat de wijziging van het ontwerp-gewestplan in stand zou zijn gehouden indien er een nieuw onderzoek was verricht. Het beslist vervolgens dat die verloren kans om het goed in de bouwzone te zien inschrijven, overeenstemt met een vergoeding gelijk aan de waardevermindering ten gevolge van zijn inschrijving in de groene zone.
Het arrest vervangt zodoende de schade, die bestaat in de waardevermindering van de
grond op basis waarvan de verweerders hun vordering tot schadevergoeding hadden ingesteld, ambtshalve door een schade die bestaat in het verlies van de kans om hun grond in
de bouwzone te zien inschrijven of, anders gezegd, om te voorkomen dat die grond in een
onbebouwbare zone ingeschreven zou worden, zonder de eiseres de mogelijkheid te bieden over het bestaan en de omvang van een dergelijke schade tegenspraak te voeren.
Daarenboven kan het begrip "verlies van een kans", dat alleen van toepassing is op het
verlies van een kans om een winst te behalen en niet om een verwezenlijkt verlies of risico te voorkomen, niet in aanmerking worden genomen wanneer de schade - die te dezen
bestaat in de inschrijving van het goed in een groene zone - definitief is geworden, zodat
er geen verlies van kans meer bestaat om de verwezenlijking van die schade te voorkomen.
Het bestreden arrest, 1) dat beslist dat de verweerders schade hebben geleden die bestaat in het verlies van een kans, zonder de eiseres de mogelijkheid te bieden over die
schade tegenspraak te voeren, miskent bijgevolg het algemeen beginsel van het recht van
verdediging en 2) dat het bestaan van een dergelijke verlies van kans erkent, terwijl de
schade definitief was geworden, miskent het wettelijk begrip vergoedbare schade of, op
zijn minst, het wettelijk begrip oorzakelijk verband (schending van de artikelen 1382 en
1383 van het Burgerlijk Wetboek), alsook de regels betreffende de bewijslast inzake het
bestaan van de schade en van het oorzakelijk verband (schending van de artikelen 1315
van het Burgerlijk Wetboek en 870 van het Gerechtelijk Wetboek).
Tweede onderdeel
Het verlies van een kans bestaat in het verdwijnen van een gunstige waarschijnlijkheid
en de verwezenlijking ervan is per definitie onzeker.
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De vergoeding van de schade die bestaat in het verlies van een kans, hangt af van de
mate waarin de verwezenlijking ervan waarschijnlijk is en van de mate waarin die schade
vaststaat, en kan bijgevolg slechts overeenstemmen met het geheel van de schade die het
slachtoffer zou hebben geleden indien het vaststaat dat de kans, zonder de fout, zich zou
hebben verwezenlijkt.
Het bestreden arrest is bijgevolg tegenstrijdig wanneer het, enerzijds, beslist dat de verweerders de kans verloren hebben om hun grond in een bouwzone te zien inschrijven, en,
anderzijds, dat de vergoeding waarop zij recht zouden hebben, overeenstemt met de volledige waardevermindering van het goed op het tijdstip van zijn aankoop en de waarde van
het goed op het tijdstip van de weigering van bouwvergunning.
Het bestreden arrest is, gelet op die tegenstrijdigheid, noch regelmatig met redenen omkleed (schending van artikel 149 van de Grondwet) noch naar recht verantwoord (schending van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek).
Derde onderdeel
Hoewel de rechter de vergoedbare schade op onaantastbare wijze beoordeelt, kan hij
het slachtoffer geen hogere schadevergoeding toekennen dan het bedrag dat noodzakelijk
is voor de vergoeding van de gehele schade.
De waarschijnlijkheid dat een kans zich verwezenlijkt, is in wezen onzeker.
De vergoeding van de schade die bestaat in het verlies van die kans, hangt af van de
vraag of die kans, bij afwezigheid van de fout, zich met min of meer zekerheid zou hebben verwezenlijkt.
De vergoeding tot herstel van een dergelijke schade kan dus nooit overeenstemmen met
de gehele schade die het slachtoffer zou hebben geleden indien, bij afwezigheid van de
fout, vaststond dat de kans zich zou hebben verwezenlijkt.
Het bestreden arrest beslist te dezen dat de schade van de verweerders bestond in het
verlies van de kans om hun grond in een bouwzone van het gewestplan te zien inschrijven.
Het kent in beginsel niettemin een vergoeding toe gelijk aan de gehele waardevermindering van de grond, berekend op grond van het verschil tussen de waarde van de grond
op het tijdstip van de aankoop en de waarde van de grond na de inwerkingtreding van het
plan.
Die waardevermindering, die de verweerders niet hadden geleden indien de kans om de
grond in de bouwzone te laten opnemen, zich had verwezenlijkt, is hoger dan de schade
die bestaat in het verlies van de kans om de grond in een bouwzone te zien inschrijven.
Het bestreden arrest, dat hen die schadevergoeding toekent, kent bijgevolg een vergoeding toe die hoger is dan de schade die het vaststelt en miskent het begrip vergoedbare
schade (schending van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek).
Vierde onderdeel
Indien het bestreden arrest zo moet worden uitgelegd dat het zou hebben beslist dat de
schade van de verweerders niet bestond in het verlies van een kans, maar in de waardevermindering van de grond na zijn inschrijving in een groene zone, dan zou het op geen enkele grond vaststellen dat de schade, bestaande in de waardevermindering waarop de verweerders hun vordering tot schadevergoeding hebben gegrond, zonder de fout die het aan
de eiseres toeschrijft, niet is kunnen ontstaan zoals zij zich in concreto heeft voorgedaan.
Bijgevolg zou het het bestaan van een oorzakelijk verband tussen die fout en de schade
niet vaststellen.
Het beslist, integendeel, dat de verweerders slechts een kans hadden om hun grond in
een bouwzone te zien inschrijven, zodat het een oorzakelijke onzekerheid tussen de aan de
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(eiseres) verweten fout en de door de verweerders aangevoerde schade vaststelt.
Het bestreden arrest, dat beslist dat de schade in de waardevermindering van de grond
bestaat, zonder een oorzakelijk verband tussen die schade en de fout vast te stellen, en dit
oorzakelijk verband integendeel niet vaststond, miskent het begrip oorzakelijk verband
(schending van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
Artikel 100, eerste lid, 1°, van het koninklijk besluit van 17 juli 1991 houdende coördinatie van de wetten op de Rijkscomptabiliteit is weliswaar een bepaling
van openbare orde.
Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, volgt evenwel niet dat de
eiseres voor het hof van beroep enig feit heeft aangevoerd dat verband houdt met
de verjaring van de rechtsvordering die de verweerders op grond van artikel 1382
van het Burgerlijk Wetboek hadden ingesteld.
De eiseres heeft alleen betoogd dat zij geen enkele fout heeft begaan toen zij
op 26 november 1987 het gewestplan goedkeurde dat het goed van de verweerders in een groengebied klasseerde.
Uit het arrest blijkt evenmin dat het feitelijke gegevens heeft vastgesteld die
op die verjaring betrekking hebben
Het middel is nieuw en derhalve niet ontvankelijk.
Tweede middel
Eerste onderdeel
In hun conclusie in hoger beroep vorderden de verweerders, tot vergoeding
van de schade die zij geleden hadden door de aan de eiseres verweten fout, een
vergoeding gelijk aan de waardevermindering van hun grond ten gevolge van de
klassering ervan in een groene zone.
Het arrest oordeelt dat de verweerders, zonder die fout, de kans hebben verloren om het behoud, door de eiseres, van de grond in een woonzone te verkrijgen.
Het hof van beroep, dat zijn beslissing ambtshalve grondt op het verlies van
een kans, zonder de partijen de mogelijkheid te bieden hierover tegenspraak te
voeren, miskent het algemeen beginsel van het recht van verdediging.
Het onderdeel is in zoverre gegrond.
Andere grieven
Er bestaat geen grond tot onderzoek van de andere onderdelen van het tweede
middel, die niet kunnen leiden tot ruimere cassatie.
Dictum
Het Hof
Vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het uitspraak doet over de gegrondheid van de vordering die is ingesteld op grond van artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek.
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
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Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest.
Veroordeelt de eiseres in de helft van de kosten en houdt de andere helft aan
en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.
9 november 2007 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Batselé – Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal –
Advocaten: mrs. Simont en T'Kint.

Nr. 544
3° KAMER - 12 november 2007

1º GENEESKUNDE — UITOEFENING VAN DE GENEESKUNDE VERZORGINGSVERSTREKKERS - DIERENARTSEN
2º VERJARING — BURGERLIJKE ZAKEN — TERMIJNEN (AARD,DUUR,
AANVANG, EINDE) – DUUR – RECHTSVORDERING – DIERENARTSEN
3º GRONDWETTELIJK HOF – PPREJUDICIËLE VRAAG – VERPLICHTING – SCHENDING VAN DE
ARTIKELEN 10 EN 11 G.W. - VERJARINGSTERMIJN – VERZORGINGSVERSTREKKERS
4º PREJUDICIEEL GESCHIL — GRONDWETTELIJK HOF – PREJUDICIËLE VRAAG –
VERPLICHTING
1° Dierenartsen zijn geen verzorgingsverstrekkers als bedoeld in artikel 2277bis, eerste lid,
van het Burgerlijk Wetboek. (Art.2277bis, eerste lid B.W.)
2° De rechtsvordering van dierenartsen met betrekking tot door hen geleverde prestaties,
valt niet onder toepassing van de verjaringstermijn van twee jaar zoals bepaald in artikel
2277bis, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek, nu dierenartsen geen
verzorgingsverstrekkers zijn als bedoeld in dit artikel.(Art.2277bis, eerste liid B.W.)
3° en 4° Krachtens artikel 26§2, van de Bijzondere Wet van 6 januari 1989, is het Hof van
Cassatie verplicht aan het Grondwettelijk Hof een prejudiciële vraag te stellen omtrent
een in een middel aangevoerde schending van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet
door artikel 2277bis van het Burgerlijk Wetboek, nu het in die zin moet worden begrepen
dat de erin bedoelde verzorgingsverstrekkers de beoefenaars van de geneeskunde op
menselijke wezens omvat en niet de dierenartsen, zodat op de vorderingen van de
beoefenaars van de geneeskunde ten aanzien van menselijke wezens met betrekking tot
de door hen geleverde prestaties de in artikel 2277bis B.W. Bepaalde verjaringstermijn
van 2 jaar van toepassing is, en op de vorderingen van de door dierenartsen geleverde
prestaties niet. (Artt.10 en 11 G.W., Art.26§2, Bijz.Wet 6 januari 1989; Art.2277bis B.W.)
(V. T. W.)

ARREST
(A.R. C.06.0590.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
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Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 8 juni 2006 gewezen door
het Hof van Beroep te Gent.
De zaak is bij beschikking van de voorzitter van 16 oktober 2007 verwezen
naar de derde kamer.
Afdelingsvoorzitter Robert Boes heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Ria Mortier heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 10 en 11 van de Gecoördineerde Grondwet;
- artikel 2277bis van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest: “Verklaart het hoger beroep ontvankelijk en grotendeels gegrond.
Doet het bestreden vonnis teniet en, opnieuw wijzende. Verklaart de vordering gesteld bij
de op 19 februari 2004 betekende dagvaarding ontvankelijk en grotendeels gegrond. Veroordeelt (de eiser) om aan (de verweerder) 11.480,48 euro te betalen, meer de moratoire
rente aan 7 pct. vanaf 7 april 2003 tot 18 februari 2004 en meer de gerechtelijke rente vanaf 19 februari 2004 tot de dag van de algehele betaling. Veroordeelt (de eiser) tot de kosten van het geding van de beide instanties. (…)”;
op grond van de motieven op p. 2-3:
“Het hof deelt de zienswijze niet van de eerste rechter dat de vordering verjaard is op
grond van artikel 2277bis van het Burgerlijk Wetboek, ingevoegd bij artikel 64 van de
wet van 6 augustus 1993.
Voormelde facturen slaan immers niet op in artikel 2277bis van het Burgerlijk Wetboek bedoelde ‘geneeskundige verstrekkingen, diensten en goederen of bijkomende kosten’.
(De eiser) kan zich niet met nut beroepen op het gezag van beslissingen en commentaren betreffende artikel 2272, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek, omdat deze bepaling
werd opgeheven door artikel 63 van de wet van 6 augustus 1993 (Belgisch Staatsblad 9
augustus 1993).
Uit de bewoordingen noch uit de ontstaansgeschiedenis van artikel 2277bis van het
Burgerlijk Wetboek blijkt dat de wetgever heeft bedoeld ook de veeartsen te begrijpen onder de in deze bepaling bedoelde ‘verzorgingsverstrekkers’.
Deze wetsbepaling beoogt de verjaringstermijn van de rechtsvorderingen van de verzorgingsverstrekkers op 2 jaar te brengen en ze aldus af te stemmen op de verjaringstermijn die krachtens artikel 106 van de wet van 9 augustus 1963 (thans artikel 174 Gecoördineerde ZIV-wet van 14 juli 1994) gold ten aanzien van de verzekeringsinstelling voor
de terugbetaling van de ziekenhuiskamer en de honoraria van de verzorgingsverstrekkers.
Daarmee werd een einde gesteld aan de discrepantie tussen de dertigjarige verjaringstermijn die gold in de rechtsverhouding tussen het ziekenhuis en de patiënt en de tweejarige termijn die gold voor de vordering tot terugbetaling van de patiënt-verzekerde tegen de
verzekeringsinstelling.
Alhoewel de wetgever de begrippen ‘verzorgingsverstrekker’ en ‘geneeskundige verstrekkingen, diensten en goederen en bijkomende kosten' niet heeft omschreven, blijkt uit
de context waarin artikel 2277bis van het Burgerlijk Wetboek tot stand kwam afdoende
dat daarmee de beoefenaars van de diergeneeskunde noch hun prestaties zijn bedoeld.
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(De eiser) doet de auteurs H. Vuye en P. Wéry geen eer aan door voor te houden dat zij
in het artikel dat hij overlegt als stuk 3 zouden beweren dat dit wel het geval is.
Het (hof van beroep) heeft zulks in dat artikel in elk geval niet kunnen lezen. Ook in de
aangehaalde cassatiearresten wordt zulks niet beslist”.
Grieven
Eerste onderdeel
Destijds bepaalde het ondertussen op dat punt gewijzigde artikel 2272 van het Burgerlijk Wetboek dat “De rechtsvordering van geneesheren, heelkundigen en apothekers wegens hun bezoeken, heelkundige behandelingen en geneesmiddelen; (…) Verjaren door
verloop van een jaar”.
Daaronder werd begrepen te zijn bedoeld elkeen die wettelijk een tak van de geneeskunde uitoefent, wat meteen de dierenartsen omvat nu zij wettelijk, onder meer in de wet
van 19 december 1950 tot instelling van de Orde van Dierenartsen en van 28 augustus
1991 op de uitoefening van de diergeneeskunde, een dergelijk gereglementeerde tak van
de geneeskunde uitoefenen.
Aan deze visie werd niet geraakt in het nieuwe artikel 2277bis, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek, dat sedert de invoering bij artikel 64 van de wet van 6 augustus 1993 bepaalt: “De rechtsvordering van verzorgingsverstrekkers met betrekking tot de door hen
geleverde geneeskundige verstrekkingen, diensten en goederen, daarin begrepen de vordering wegens bijkomende kosten, verjaart ten overstaan van de patiënt door verloop van
een termijn van 2 jaar te rekenen vanaf het einde van de maand waarin deze zijn
verstrekt”.
De rechtsvordering van een dierenarts, die een verzorgingsverstrekker is, derhalve onderworpen blijft aan de korte verjaring van 2 jaar.
Hieruit volgt dat het bestreden arrest onwettig beslist dat de vordering van de verweerder tot betaling van door hem uitgevoerde veterinaire diensten en levering van medicamenten niet verjaard is op grond van artikel 2277bis van het Burgerlijk Wetboek, nu een
dierenarts wel een door deze bepaling bedoelde verzorgingsverstrekker is (Schending van
artikel 2277bis van het Burgerlijk Wetboek) en zijn geleverde medicamenten en veterinaire diensten, - gezien het behandelingen zijn die evenzeer volgens artikel 1, eerste lid, 4°,
van de voormelde wet van 28 augustus 1991 verstrekkingen zijn van preventieve of curatieve verzorging -, tevens geneeskundige verstrekkingen, diensten en goederen of bijkomende kosten zijn zoals bedoeld in artikel 2277bis van het Burgerlijk Wetboek (Schending van artikel 2277bis van het Burgerlijk Wetboek).
Tweede onderdeel
Zo artikel 2277bis, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek de rechtsvorderingen van de
dierenarts voor zijn diergeneeskundige prestaties niet omvat, maakt deze bepaling een onderscheid tussen de geneeskundige prestaties verricht door elkeen die wettelijk een tak
van de geneeskunde uitoefent naargelang zij uitgeoefend worden op de mens in plaats van
op een dier, hetwelk weliswaar objectief is, maar zonder enige verantwoording ten opzichte van de verschillende verjaringstermijn waaraan hun rechtsvorderingen voor de betaling van hun rekeningen door de patiënt dan worden onderworpen, hetgeen strijdig is
met de door de Grondwet gewaarborgde gelijkheidsbeginsel en discriminatieverbod
(Schending van de artikelen 10 en 11 van de Gecoördineerde Grondwet).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Enig middel
Eerste onderdeel
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1. Artikel 2277bis, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat de
rechtsvordering van verzorgingsverstrekkers met betrekking tot de door hen geleverde geneeskundige verstrekkingen, diensten en goederen, daar inbegrepen de
vordering wegens bijkomende kosten, verjaart ten overstaan van de patiënt door
verloop van een termijn van 2 jaar te rekenen vanaf het einde van de maand
waarin deze zijn verstrekt.
2. Onder verzorgingsverstrekkers moeten worden begrepen de zorgverleners
bedoeld in artikel 2, n, van de Z.I.V.-Wet, waaronder de beoefenaars van de geneeskunst.
Krachtens artikel 2, l, van de Z.I.V.-Wet, zijn de beoefenaars van de geneeskunst, de doctors in de genees-, heel- en verloskunde, de artsen, de licentiaten in
de tandheelkunde en de tandartsen, de apothekers, de vroedvrouwen, die wettelijk gemachtigd zijn om hun kunst uit te oefenen.
Overeenkomstig artikel 1 van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november
1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, omvat de geneeskunst, de geneeskunde, de tandheelkunde inbegrepen, uitgeoefend ten aanzien van menselijke wezens, en de artsenijbereidkunde, onder hun preventief of
experimenteel, curatief, continu en palliatief voorkomen.
3. Hieruit volgt dat dierenartsen geen verzorgingsverstrekkers zijn als bedoeld
in artikel 2277bis, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek.
Het onderdeel dat uitgaat van het tegendeel, faalt naar recht.
Tweede onderdeel
4. Het onderdeel werpt de vraag op of er een met de artikelen 10 en 11 van de
Grondwet strijdige discriminatie bestaat op het vlak van de verjaring van hun
vordering met betrekking tot de door hen geleverde verstrekkingen, diensten en
goederen, tussen:
- de beoefenaars van de geneeskunde op mensen, wier vorderingen onderworpen zijn aan de korte verjaringstermijn van twee jaar van artikel 2277bis van het
Burgerlijk Wetboek, en
- de dierenartsen, wier vorderingen niet onderworpen zijn aan de korte verjaringstermijn van twee jaar van artikel 2277bis van het Burgerlijk Wetboek.
5. Het Grondwettelijk Hof doet overeenkomstig artikel 26, §1, 3°, van de Bijzondere Wet van 6 januari 1989 bij wege van arrest uitspraak over de vragen omtrent de schending door een wet van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet.
Krachtens artikel 26, §2, van die Bijzondere Wet is het Hof verplicht de vraag
te stellen die in het dictum van het arrest is geformuleerd.
Dictum
Het Hof,
Houdt iedere nadere beslissing aan tot het Grondwettelijk Hof zal hebben geantwoord op de volgende prejudiciële vraag:
“Schendt artikel 2277bis van het Burgerlijk Wetboek de artikelen 10 en 11
van de Grondwet, nu het in die zin moet worden begrepen dat de erin bedoelde
verzorgingsverstrekkers de beoefenaars van de geneeskunde op menselijke we-
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zens omvat, en niet de dierenartsen, zodat op de vorderingen van de beoefenaars
van de geneeskunde ten aanzien van menselijke wezens met betrekking tot de
door hen geleverde prestaties de tweejarige verjaringstermijn van artikel 2277bis
van het Burgerlijk Wetboek van toepassing is, en op de vorderingen van de dierenartsen niet?”
12 november 2007 – 3° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van mevr. Mortier, advocaat-generaal – Advocaat: mr.
Wouters.

Nr. 545
3° KAMER - 12 november 2007

1º SOCIALE ZEKERHEID — WERKNEMERS - WERKGEVERS - BIJDRAGEVERMINDERING
- ZELFDE TECHNISCHE BEDRIJFSEENHEID - VOORWAARDEN
2º SOCIALE ZEKERHEID — WERKNEMERS - WERKGEVERS - BIJDRAGEVERMINDERING
- ZELFDE TECHNISCHE BEDRIJFSEENHEID - SOCIALE EN ECONOMISCHE VERWEVENHEID DRAAGWIJDTE
3º SOCIALE ZEKERHEID — WERKNEMERS - WERKGEVERS - BIJDRAGEVERMINDERING
- ZELFDE TECHNISCHE BEDRIJFSEENHEID - ECONOMISCHE VERWEVENHEID - TOEPASSING
4º SOCIALE ZEKERHEID — WERKNEMERS - WERKGEVERS - BIJDRAGEVERMINDERING
- ZELFDE TECHNISCHE BEDRIJFSEENHEID - SOCIALE VERWEVENHEID - TOEPASSING
1º Uit artikel 117, §2, van de Programmawet van 30 december 1988 volgt dat een nieuwe
indienstneming geen recht geeft op de bedoelde bijdragevermindering wanneer zij niet
gepaard gaat met enige reële werkgelegenheidsschepping in dezelfde technische
bedrijfseenheid. (Art. 117, §2, Programmawet 30 dec. 1988)
2º Voor de toepassing van artikel 117, §2, van de Programmawet van 30 december 1988,
volstaat niet dat wordt vastgesteld dat voldaan is aan de filosofie van dit artikel, maar
dient het bestaan van een technische bedrijfseenheid bepaald te worden op grond van
sociale en economische criteria en moet nagegaan worden of de entiteit waarin de nieuw
in dienst genomen werknemer wordt tewerkgesteld sociaal en economisch verweven is
met de entiteit waarin, in de loop van de twaalf maanden voorafgaand aan zijn
indienstneming, een werknemer werkzaam is geweest die hij vervangt1. (Art. 117, §2,
Programmawet 30 dec. 1988)
3º De omstandigheid dat de uitoefening van een zelfde economische activiteit, na de
stopzetting ervan door een entiteit, slechts na onderbreking van enkele maanden door
een andere entiteit wordt verder gezet, sluit het bestaan van een economische
verwevenheid tussen beide entiteiten niet uit. (Art. 117, §2, Programmawet 30 dec. 1988)
4º Wanneer de enige werknemers van de entiteit, die de economische activiteit verder zet,
voorheen tewerkgesteld waren bij de entiteit die deze economische activiteit aanvankelijk
uitoefende, sluit de enkele omstandigheid dat er tussen de opeenvolgende tewerkstelling
door de ene en de andere entiteit een tijdspanne verloopt, het bestaan van een sociale
verwevenheid tussen de beide entiteiten niet uit. (Art. 117, §2, Programmawet 30 dec.
1988)
1 Zie Cass., 30 okt. 2006, AR S.05.0085.N.
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(R.S.Z. T. LINTERS CARROSSERIEBEDRIJF bvba)

ARREST
(A.R. S.06.0108.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 24 april 2006 gewezen door
het Arbeidshof te Brussel.
Raadsheer Alain Smetryns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Ria Mortier heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 115, 115bis, 116 en 117 van de Programmawet van 30 december 1988;
- de artikelen 3, 4 en 5 van het koninklijk besluit van 14 maart 1997 houdende specifieke tewerkstellingsbevorderende maatregelen voor de kleine en middelgrote ondernemingen met toepassing van artikel 7, §2, van de wet van 26 juli 1996 tot bevordering van de
werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen, artikel 5,
zoals ingevoegd bij wet van 25 januari 1999 en voor zijn wijziging bij wet van 2 augustus
2002, de artikelen 3, 4 en 5 thans opgeheven bij wet van 24 december 2002;
- artikel 149 van de Grondwet.
Aangevochten beslissing
Het bestreden arrest bevestigt het vonnis a quo in al zijn onderdelen en verklaart zodoende de vordering van de eiser ongegrond en de tegenvordering van de verweerster gegrond, met veroordeling van de eiser tot terugbetaling aan de verweerster van een bedrag
van 26.369,15 euro.
De beslissing dat de verweerster kan genieten van de bijdragevermindering bedoeld in
de artikelen 115 en 115bis van de Programmawet van 30 december 1988 en 4 van het koninklijk besluit van 14 maart 1997 werd op de volgende overwegingen gestoeld:
"Er kan slechts sprake zijn van eenzelfde technische bedrijfseenheid als in de twee juridische entiteiten tenminste een gemeenschappelijke persoon werkzaam is. Nadien dient te
worden nagegaan of de activiteit uitgeoefend werd op dezelfde plaats of die activiteiten
identiek gelijkaardig zijn en of het bedrijfsmateriaal of een gedeelte ervan hetzelfde is (zie
Arbeidshof Antwerpen 25 oktober 2002, AR 2000898).
Het is voor de beoordeling van het sociaal criterium van 'eenzelfde technische bedrijfseenheid' niet vereist dat deze over een tijdspanne van 12 kalendermaanden moet worden
beoordeeld.
In casu staat reeds vast dat er geen fusie, splitsing, omzetting of opslorping van ondernemingen is geweest.
Eveneens staat vast dat de werknemer P.D.F.uit dienst was bij de NV Carrosserie De
Linter vanaf juni 1997 (stuk 10 dossier van de verweerster) en hij opnieuw in dienst treedt
bij (de verweerster) op 24 augustus 1998, dit is met een tussenperiode van meer dan 12
kalendermaanden, derwijze dat voor hem de uitzondering van artikel 117, §2, van de programmawet, zijnde vervanging binnen de 12 kalendermaanden van indiensttreding niet
van toepassing is.
Werknemer D.D.F. wordt echter wel op 3 november 1998 in dienst genomen door (de
verweerster) daar waar hij binnen de 12 kalendermaanden nog tewerkgesteld was bij de
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NV Carrosserie De Linter, met name werkte hij voor de NV tot 12 december 1997.
De hamvraag is of (de verweerster) eenzelfde bedrijfseenheid uitmaakt met de NV Carrosserie De Linter.
Het is belangrijk te noteren dat uit de stukken van het bundel wordt aangetoond dat van
1983 (de verweerster) garage-uitbating verrichtte tot 1996 laatst op het adres Ransbergstraat, 9. (De verweerster) verkoopt de garage Ransbergstraat 9 met gebouw en appartement en met verhuur van de garage-uitrusting in juni 1996 aan de NV. Deze NV zet de
uitbating verder met de 2 arbeiders carrossiers van (de verweerster). P. en D. als carrossier
(...) op het adres Ransbergstraat 9. De NV is in leiding en kapitaal volledig vreemd aan
deze van (de verweerster). (De verweerster) blijft vanaf 1996 verder naast de NV bestaan
doch verhuist de maatschappelijke zetel naar Ransbergstraat 29 en zij doet alleen nog verkoop van occasievoertuigen, zonder enig personeel in dienst en zonder garageactiviteit
(nu de garage-uitrusting is verhuurd aan de NV op diens adres Ransbergstraat, 9).
In elk geval kan (de verweerster) gedurende de periode juni 1996 tot juli 1998 waar zij
naast de NV bestond, niet als eenzelfde technische bedrijfseenheid worden aanzien aangezien (de verweerster) op een ander adres was, een andere activiteit uitoefende (geen garage en uitsluitend verkoop occasiewagens) en zonder personeel.
Uit de neergelegde stukken wordt het bewijs geleverd dat de NV Carrosserie De Linter,
met onderscheiden aandeelhouders en onderscheiden bestuurders en dus vreemd aan (de
verweerster) de garage met werkplaats, appartement en woning aankoopt van (de verweerster) en de roerende goederen, met name alle garage-uitrusting huurt van (de verweerster) (zie notariële akte en zie inventaris van deurwaarder met betrekking tot PV teruggave gehuurde goederen).
(De verweerster) verandert dus haar maatschappelijke zetel verderop in de straat, en
wijzigt haar activiteiten aangezien zij nu (bij gebrek aan garage-uitrusting) voortaan alleen occasiewagens verkoopt.
Het is pas nadat (de verweerster) een gerechtelijke procedure in ontbinding van de
huurovereenkomst van garage-uitrusting doorvoert (juni 1997) en de NV geen werknemers meer in dienst heeft vanaf december 1997, en nadat een faling van de NV is tussengekomen (juli 1998) waarbij (de verweerster) voorafgaandelijk de garage met werkplaats,
appartement en woning terug in eigendom bij notariële akte van de NV aankoopt (maart
1998), dat zij de garage opnieuw uitbatingklaar maakt met de gerecupereerde garage-uitrusting na enkele onderhoudswerken (mei 1998) en de zaak heropent (brieven rondgestuurd op 12 juli 1998).
In deze omstandigheden kan niet meer worden gesproken van eenzelfde technische bedrijfseenheid.
De werknemer D.D.F. was reeds bijna 11 maanden werkloos na de NV (ontslag 12 december 1997) alvorens hij opnieuw tewerk werd gesteld door (de verweerster) op 3 november 1998 nadat deze zelf pas de garage-uitbating opnieuw opstartte eind augustus
1998. Ook voor P.D.F.was er reeds een onderbreking van juni 1997 tot augustus 1998
vooraleer deze opnieuw tewerkgesteld werd door (de verweerster) in de nieuwe uitbating.
Er is aan de filosofie van artikel 117, §2, Programmawet voldaan en sinds augustus 1998
resp. november 1998 is er een meertewerkstelling van 2 arbeiders ten opzichte van juni
1997 respectievelijk december 1997.
Uit de feitelijke gegevens blijkt duidelijk dat er een stopzetting en een onderbreking in
de tijd van een aantal maanden is geweest in de uitoefening van de garage-uitbating en garageactiviteit tussen de NV en (de verweerster), derwijze dat niet kan worden gesproken
van eenzelfde technische bedrijfseenheid. Het sociale criterium bestaat niet meer na een
onderbreking meer dan 11 maanden en 13 maanden van de enige aldaar werkende arbeiders.
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Tevens kan niet worden betwist dat de activiteiten van (de verweerster) voor de heropening van de garage, met name, verkoop van occasievoertuigen en geen garage-uitrusting (was verhuurd) geen identieke of gelijkaardige activiteiten waren en trouwens verkopers als personeel vergt daar waar P. en D.D.F. carrossiers waren, typisch voor een garage-uitbating". (arrest, p.6 onderaan, t.e.m. p.9, bovenaan).
Grieven
1. De werkgever die, zoals de verweerster, voldoet aan de voorwaarden bepaald in artikel 117, §1, van de Programmawet van 30 december 1988, kan, overeenkomstig de artikelen 115, 115bis en 116 van diezelfde wet, aanspraak maken op een tijdelijke vermindering
van de werkgeversbijdragen voor sociale zekerheid ter bevordering van de tewerkstelling,
voor de nieuw in dienst genomen werknemer die met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd wordt aangenomen en die een netto-aangroei van het personeelsbestand uitmaakt.
Overeenkomstig artikel 117, §2, van de Programmawet van 30 december 1988, kan de
in paragraaf 1 bedoelde werkgever evenwel niet genieten van de tijdelijke bijdragevermindering, voorzien in hoofdstuk VII van de Programmawet, indien de nieuw in dienst
genomen werknemer een werknemer vervangt die in de loop van de twaalf kalendermaanden voorafgaand aan de indienstneming in dezelfde technische bedrijfseenheid werkzaam
geweest is.
Deze bepaling heeft tot doel te vermijden dat een loutere wijziging van het juridisch
statuut van de werkgever, zonder enige reële werkgelegenheidsschepping, recht geeft op
het voordeel van de vermindering.
2. Ook voor een tweede of een derde nieuw in dienst genomen werknemer die de werkgever in dienst neemt met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd na 31 december
1996, kan de werkgever, overeenkomstig artikel 4 van het koninklijk besluit van 14 maart
1997 houdende specifieke tewerkstellingsbevorderende maatregelen voor de kleine en
middelgrote ondernemingen met toepassing van artikel 7, §2, van de wet van 26 juli 1996
tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen, genieten van een tijdelijke vermindering van werkgeversbijdragen.
De in artikel 4, §1, van voormeld koninklijk besluit van 14 maart 1997 bedoelde werkgever geniet, overeenkomstig artikel 5 van datzelfde koninklijk besluit, evenwel niet van
de tijdelijke bijdragevermindering voorzien in paragraaf 2 van voormeld artikel 4, indien
de nieuw in dienst genomen tweede of derde werknemer een werknemer vervangt die in
de loop van de twaalf kalendermaanden voorafgaand aan de indienstneming in dezelfde
technische bedrijfseenheid werkzaam is geweest.
Uit deze bepaling volgt dat een nieuwe tweede en derde indienstneming geen recht
geeft op de bedoelde bijdragevermindering wanneer zij niet gepaard gaat met enige reële
bijkomende werkgelegenheidsschepping in dezelfde technische bedrijfseenheid.
3. Voor de toepassing van de artikelen 117, §2, van de Programmawet van 30 december 1988 en 5 van het koninklijk besluit van 14 maart 1997 dient het bestaan van een technische bedrijfseenheid bepaald te worden aan de hand van sociale en economische criteria, wat betekent dat moet worden nagegaan of de entiteit waarin de nieuw in dienst genomen eerste, tweede of derde werknemer wordt tewerkgesteld, sociaal en economisch verweven is met de entiteit waarin, in de loop van de 12 maanden voorafgaand aan de indienstneming van die respectievelijke werknemers, een werknemer werkzaam is geweest
die hij vervangt.
Eerste onderdeel
De enkele omstandigheid dat de bedrijvigheid van de ene entiteit juridisch niet wordt
voortgezet door de andere entiteit, belet niet dat die beide entiteiten dezelfde bedrijfseen-
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heid uitmaken, bepaald aan de hand van sociale en economische criteria.
Het loutere feit dat de bedrijvigheid van de ene entiteit tijdelijk wordt onderbroken of
zelfs wordt stopgezet als gevolg van een faillissement, staat er niet aan in de weg dat diezelfde bedrijvigheid enige tijd later door een andere entiteit kan worden voortgezet binnen
het kader van dezelfde technische bedrijfseenheid, bepaald in functie van sociale en economische criteria.
Om tot het bestaan van eenzelfde technische bedrijfseenheid tussen twee entiteiten te
kunnen besluiten, is niet vereist dat er een ononderbroken bedrijvigheid wordt aangetoond, maar wel een voortzetting van de bedrijvigheid van de ene entiteit door de andere
entiteit, ongeacht de tijdelijke stopzetting van die bedrijvigheid.
De notie "eenzelfde technische bedrijvigheid" vereist geen volstrekte continuïteit van
de bedrijvigheid tussen beide entiteiten.
Het bestreden arrest stelt vast dat uit de feitelijke gegevens van de zaak duidelijk blijkt
dat :
- de NV vanaf december 1997 geen werknemers meer in dienst heeft en de verweerster,
voorafgaandelijk de faling van de NV (juli 1998), de garage met werkplaats, appartement
en woning terug in eigendom heeft verworven in maart 1998, terwijl zij de garage opnieuw uitbatingklaar heeft gemaakt met de gerecupereerde garage-uitrusting na enkele onderhoudswerken (mei 1998) en de zaak heeft heropend (brieven rondgestuurd op 12 juli
1998);
- er zodoende een stopzetting en een onderbreking in de tijd is geweest van een aantal
maanden in de uitoefening van de garage-uitbating en garageactiviteit tussen de NV en de
verweerster, derwijze dat niet kan worden gesproken van eenzelfde technische bedrijfseenheid.
Spijts de vaststelling dat de verweerster, na enkele onderhoudswerken, de bedrijvigheid
heeft voortgezet van de garage, oordeelde het bestreden arrest bijgevolg ten onrechte dat
er geen sprake kan zijn van dezelfde technische bedrijfseenheid tussen de verweerster en
de failliete NV op grond van de stopzetting en een onderbreking in de tijd van een aantal
maanden in de uitoefening van de bedrijvigheid.
Hieruit volgt dat het bestreden arrest niet wettig op die gronden heeft kunnen oordelen
dat er geen zelfde technische bedrijfseenheid bestond tussen de verweerster en de NV,
dienvolgens niet wettig heeft kunnen beslissen dat de verweerster voor de indienstneming
van D. en P.D.F.van de tijdelijke bijdragevermindering kan genieten (schending van de
artikelen 115, 115bis, 116 en 117 van de Programmawet van 30 december 1988, 3, 4 en 5
van het koninklijk besluit van 14 maart 1997).
Tweede onderdeel
Voor de toepassing van de artikelen 117, §2, van de Programmawet van 30 december
1988 en 5 van het koninklijk besluit van 14 maart 1997 dient enkel rekening te worden
gehouden met de bedrijvigheid die de entiteit uitoefent op het ogenblik van de indienstneming van de nieuwe werknemers.
De bedrijvigheid die de entiteit heeft uitgeoefend voor de indienstneming van de werknemers doet als zodanig niet ter zake voor het bepalen van de technische bedrijfseenheid.
Het feit dat er tussen de NV en de verweerster, gedurende de periode waarin de verweerster naast de NV bestond, met name van juni 1996 tot juli 1998, geen zelfde technische bedrijfseenheid bestond, om reden dat de verweerster toen op een ander adres was
gevestigd, een andere activiteit uitoefende (geen garage en uitsluitend verkoop occasiewagens) en zonder personeel werkte, was derhalve geen relevant gegeven bij het beoordelen
van de vraag of de verweerster nadien, op het ogenblik van de indienstneming van de
nieuwe werknemers, toen hij de garage verder uitbaatte, dezelfde technische bedrijfseen-
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heid vormde met de NV (zie arrest, p.7, voorlaatste alinea).
Het bestreden arrest hechtte derhalve, bij de beoordeling van de technische bedrijfseenheid tussen de verweerster en de NV, ten onrechte belang aan het feit dat de verweerster
geen identieke of gelijkaardige activiteiten heeft uitgeoefend voor de overname en heropening van de garage, en zich met name bezighield met verkoop van occasievoertuigen,
hetgeen verkopers als personeel vergde daar waar de Heren P. en D.D.F. carossiers waren,
typisch voor een garage-uitbating (zie arrest, p.8, laatste alinea en p.9, eerste alinea).
Hieruit volgt dat het bestreden arrest, in zoverre het voor het afwijzen van het bestaan
van eenzelfde technische bedrijfseenheid tussen de verweerster en de NV, het feit in aanmerking heeft genomen dat de verweerster andere activiteiten heeft uitgeoefend voor zij
de garage heeft uitgebaat, zijn beslissing niet naar recht heeft verantwoord en niet wettig
aan de verweerster het voordeel heeft kunnen toekennen van de tijdelijke bijdragevermindering wat betreft de werknemers D. en P.D.F.(schending van de artikelen 115, 115bis,
116 en 117 van de Programmawet van 30 december 1988, 3, 4 en 5 van het koninklijk besluit van 14 maart 1997).
Derde onderdeel
Voor de toepassing van de artikelen 117, §2, van de Programmawet van 30 december
1988 en 5 van het koninklijk besluit van 14 maart 1997 is vereist dat de nieuw in dienst
genomen eerste, tweede of derde werknemer een werknemer vervangt die, in de loop van
de 12 maanden voorafgaand aan de indienstneming, werkzaam is geweest binnen dezelfde
technische bedrijfseenheid.
Het feit dat de nieuw in dienst genomen werknemer een werknemer vervangt die in de
loop van de 12 maanden voorafgaand aan de indienstneming slechts gedurende een korte
periode, weze het slechts voor één dag, werkzaam is geweest binnen dezelfde technische
bedrijfseenheid, volstaat om te kunnen spreken van een "vervanging" in de zin van de artikelen 117, §2, van de Programmawet van 30 december 1988 en 5 van het koninklijk besluit van 14 maart 1997.
De vervanging door de nieuw in dienst genomen werknemer van een werknemer die
sedert 11 kalendermaanden uit dienst is getreden van dezelfde technische bedrijfseenheid,
weze het hemzelf, beantwoordt derhalve aan de notie van "vervanging" bedoeld in voormelde bepalingen.
De onderbreking in de tewerkstelling van meer dan 11 maanden bij deze vervanging
heeft niet tot gevolg dat de sociale verwevenheid verdwijnt tussen beide entiteiten.
Het feit dat er gedurende een aantal maanden geen werknemers in dienst zijn van de
technische bedrijfseenheid kan het voortbestaan van de technische bedrijfseenheid niet in
het gedrang brengen (zie het eerste onderdeel).
Het bestreden arrest stelt vast:
- dat de Heer D.D.F. reeds bijna 11 maanden werkloos was na zijn ontslag op 12 december 1997 door de NV, alvorens hij op 3 november 1998 opnieuw tewerk werd gesteld
in de garage door de verweerster, die hem als "tweede" werknemer in dienst had genomen;
- dat er, wat zijn indienstneming betreft, voldaan is aan de filosofie van artikel 117, §2,
van de Programmawet van 30 december 1988, nu er sedert november 1998 een meertewerkstelling is bij de verweerster ten opzichte van december 1997 (ook aan de identieke
filosofie van artikel 5 van het koninklijk besluit van 14 maart 1997 was zodoende voldaan);
- dat het sociale criterium niet meer bestaat na een onderbreking in de tewerkstelling
van meer dan 11 maanden, wat het geval is voor D.D.F..
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Hieruit volgt dat het bestreden arrest, ofschoon het aanneemt dat de Heer D.D.F., binnen de 12 kalendermaanden voorafgaand aan zijn indienstneming bij de verweerster,
werkzaam is geweest in dezelfde garage, toen uitgebaat door de NV, niet wettig heeft
kunnen oordelen dat er, wat hem betreft, geen sprake meer kan zijn van een tewerkstelling
binnen dezelfde technische bedrijfseenheid op grond dat er meer dan 11 maanden zijn
verlopen tussen beide tewerkstellingen en er zodoende aan het sociaal criterium niet meer
kan worden voldaan (schending van de artikelen 3, 4 en 5 van het koninklijk besluit van
14 maart 1997 en, voor zoveel als nodig, van de artikelen 115, 115bis, 1116 en 117 van de
Programmawet van 30 december 1988).
Vierde en laatste onderdeel
In zijn aanvullende beroepsbesluiten had de eiser uitdrukkelijk opgeworpen dat de indienstneming van P.D.F.gold als een vervanging van de Heer W.V.die in dezelfde technische bedrijfseenheid werkzaam was geweest binnen de 12 kalendermaanden voorafgaand
aan de indienstneming van eerstgenoemde zodat aan de toepassingsvoorwaarden van artikel 117, §2, van de Programmawet van 30 december 1988 was voldaan en de bijdragevermindering niet kon worden toegepast voor die nieuw in dienst genomen eerste werknemer
P. D.F..
"P.D.F.is uit dienst getreden op 31 mei 1997. Hij is opnieuw in dienst getreden op 24
augustus 1998. P.D.F.kan aanzien worden als de vervanger van V.W. die tot 15.12.1997
in dienst was van de N.V. Carrosserie De Linter;
Beide werknemers (D.F.) vervangen aldus een werknemer die in de loop van de 12 kalendermaanden voorafgaand aan hun indienstneming in dezelfde technische bedrijfseenheid werkzaam is geweest;
(De eiser) wenst te benadrukken dat de identiteit van de werknemers geen rol speelt;
men voert een loutere telberekening uit.
cfr. Arrest Arbeidshof Antwerpen van 25 oktober 2002:
'Terecht stelt (de eiser) dat niet specifiek moet aangetoond worden wie wie vervangt
vermits het niet gaat om een vervangingsovereenkomst maar om een telberekening; de filosofie van artikel 117, §2, en artikel 5 van het koninklijk besluit van 14 maart 1997 bestaat er immers in een meer-tewerkstelling tot stand te brengen.
'Ten onrechte houdt de BVBA City Tax Europe voor dat, opdat artikel 117, §2, van de
programmawet van 30 december 1988 en artikel 5 van het koninklijk besluit van 14 maart
1997 van toepassing zouden zijn, de betrokken werknemers in dienst moeten geweest zijn
van de BVBA City Tax Turnhout; het volstaat immers dat zij een werknemer[s] vervangen die in dienst geweest is van de laatste genoemde vennootschap'" (p.2, vierde t.e.m. zevende alinea).
Het bestreden arrest stelt vast dat:
- de Heer P.D.F.uit dienst was van de NV vanaf juni 1997 terwijl hij op 24 augustus
1998 was aangeworven door de verweerster zodat er tussen beide tewerkstellingen een
tussenperiode was van meer dan 12 kalendermaanden 'derwijze dat voor hem de uitzondering van artikel 117, §2, van de Programmawet, zijnde vervanging binnen de 12 kalendermaanden van indiensttreding niet van toepassing is' (zie arrest, p.7, eerste alinea);
- er voor de Heer P.D.F.een onderbreking was van juni 1997 tot augustus 1998 vooraleer deze opnieuw tewerkgesteld werd door de verweerster in de nieuwe uitbating zodat
aan de filosofie van artikel 117, §2, voldaan is en sinds augustus 1998 er een meertewerkstelling is ten opzichte van juni 1997 (zie arrest, p.8, vijfde alinea).
Zodoende oordeelde het bestreden arrest dat de Heer P.D.F.zichzelf niet heeft vervangen binnen de 12 kalendermaanden voorafgaand aan zijn indienstneming bij de verweerster, zonder te antwoorden op de conclusies van de eiser waarin was aangevoerd dat hij de
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Heer W.V.had vervangen binnen de daartoe wettelijk voorziene termijn van 12 maanden
voorafgaand aan zijn indienstneming binnen dezelfde technische bedrijfseenheid.
In de uiteenzetting van de feiten in het vonnis van de eerste rechter, waarnaar het bestreden arrest verwees, werd, wat de Heer W.V. betreft, enkel vastgesteld dat hij, na de
aankoop door de NV op 14 juni 1996 van de garage, met overname van het personeel,
'spoedig tijdens een periode van arbeidsongeschiktheid zou ontslagen worden door de NV'
(p.3, derde alinea).
Deze louter feitelijke vaststelling houdt geen verwerping in van het hoger aangehaalde
verweer dat de Heer P.D.F.de vervanger was van de Heer W.V.nu de eerste rechter niet
preciseerde op welk ogenblik de Heer W.V.door de NV was ontslagen en bijgevolg niet
kan worden nagegaan of de vervanging zich binnen of buiten de termijn van twaalf kalendermaanden, voorafgaand aan de indienstneming van de Heer P. D.F., situeerde.
Hieruit volgt dat het bestreden arrest zijn beslissing, dat de Heer P. D.F., als nieuw aangeworven eerste werknemer van de verweerster, geen werknemer heeft vervangen in de
zin van artikel 117, §2, van de Programmawet van 30 december 1988, niet regelmatig met
redenen heeft omkleed door niet te antwoorden op de aangehaalde, pertinente besluiten
van de eiser nopens de vervanging van de Heer W.V.(schending van artikel 149 van de
Grondwet), minstens het Hof in de onmogelijkheid stelt om zijn toezicht uit te oefenen op
de wettigheid van die beslissing nu de vaststellingen ontbreken nopens het tijdstip waarop
de Heer W.V.door de NV werd ontslagen (schending van artikel 149 van de Grondwet).
In zoverre aan de afwijzing door het bestreden arrest van de eisers vordering betreffende de tewerkstelling van de Heer P.D.F.de rechtsopvatting ten grondslag ligt dat een
werknemer slechts zichzelf kan vervangen in de zin van artikel 117, §2, van de Programmawet van 30 december 1988, heeft het bestreden arrest zijn beslissing tenslotte evenmin
naar recht verantwoord nu de identiteit van de vervangen werknemer geen enkele rol
speelt voor de toepassing van die bepaling (schending van de artikelen 115, 115bis, 116
en 117 van de Programmawet van 30 december 1988).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Enig middel
Eerste onderdeel
Ontvankelijkheid
1. De verweerster werpt op dat het onderdeel niet ontvankelijk is omdat de beslissing waarbij tot de afwezigheid van een zelfde technische bedrijfseenheid
wordt besloten, wettig verantwoord zou blijven door de vastgestelde afwezigheid
van sociale verwevenheid tussen beide entiteiten.
Uit het antwoord op het derde onderdeel volgt dat de appelrechters niet wettig
hebben beslist tot de afwezigheid van sociale verwevenheid, zodat het middel
van niet-ontvankelijkheid in zoverre dient te worden verworpen.
2. De verweerster werpt voorts op dat het onderdeel niet ontvankelijk is omdat
de beslissing dat de in het artikel 117, §2, van de Programmawet van 30 december 1988 voorziene uitsluiting niet kan worden toegepast wat betreft de bijdragevermindering voor de werknemer P. D.F., wettig verantwoord zou blijven op
grond van het motief dat "P.D.F.niet vervangen werd in de loop van de twaalf
kalendermaanden voorafgaand aan zijn indienstneming door de verweerster".
Uit het antwoord op het vierde onderdeel volgt dat de appelrechters met
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schending van het artikel 149 van de Grondwet hebben beslist dat P.D.F.geen
werknemer verving, die in de loop van de twaalf kalendermaanden voorafgaand
aan zijn indienstneming in dezelfde technische bedrijfseenheid werkzaam was,
zodat het middel van niet-ontvankelijkheid dient te worden verworpen.
3. Voor het overige is het onderzoek van de gronden van niet-ontvankelijkheid
niet te scheiden van het onderzoek van het onderdeel, zodat die gronden in zoverre niet kunnen worden aangenomen.
Het onderdeel zelf
4. Krachtens de bepalingen van de artikelen 115, 115bis en 116 van de Programmawet van 30 december 1988, kan de werkgever, die aan de voorwaarden
bepaald in artikel 117, §1, van diezelfde wet voldoet, genieten van een tijdelijke
vermindering van de werkgeversbijdragen voor sociale zekerheid ter bevordering
van de tewerkstelling voor de nieuw in dienst genomen werknemer die met een
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd wordt aangenomen en die een nettoaangroei van het personeelsbestand uitmaakt.
Overeenkomstig artikel 117, §2, van de voormelde Programmawet, geniet de
in paragraaf 1 bedoelde werkgever niet van de tijdelijke vermindering van de
werkgeversbijdragen indien de nieuw in dienst genomen werknemer een werknemer vervangt die in de loop van de twaalf kalendermaanden voorafgaand aan de
indienstneming in dezelfde technische bedrijfseenheid werkzaam is geweest.
Uit deze bepaling volgt dat een nieuwe indienstneming geen recht geeft op de
bedoelde bijdragevermindering wanneer zij niet gepaard gaat met enige reële
werkgelegenheidsschepping in dezelfde technische bedrijfseenheid.
Voor de toepassing van artikel 117, §2, van de Programmawet van 30 december 1988 volstaat niet dat wordt vastgesteld dat "voldaan is aan de filosofie" van
dit artikel, maar dient het bestaan van een technische bedrijfseenheid bepaald te
worden op grond van sociale en economische criteria. Dit betekent dat nagegaan
moet worden of de entiteit waarin de nieuw in dienst genomen werknemer wordt
tewerkgesteld, sociaal en economisch verweven is met de entiteit waarin, in de
loop van de twaalf maanden voorafgaand aan zijn indienstneming, een werknemer werkzaam is geweest die hij vervangt.
De omstandigheid dat de uitoefening van een zelfde economische activiteit, na
de stopzetting ervan door een entiteit, slechts na een onderbreking van enkele
maanden door een andere entiteit wordt verder gezet, sluit het bestaan van een
economische verwevenheid tussen beide entiteiten niet uit.
5. De appelrechters oordelen dat "uit de feitelijke gegevens (duidelijk) blijkt
dat er een stopzetting en een onderbreking in de tijd van een aantal maanden is
geweest in de uitoefening van de garage-uitbating en garageactiviteit tussen de
NV en de BVBA, derwijze dat niet kan worden gesproken van een zelfde technische bedrijfseenheid".
6. Door op die grond tot de afwezigheid van een zelfde technische bedrijfseenheid te besluiten, wordt het artikel 117, §2, van de Programmawet van 30 december 1988 door de appelrechters geschonden.
Het onderdeel is gegrond.
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Derde onderdeel.
Ontvankelijkheid
7. De verweerster werpt op dat het onderdeel niet ontvankelijk is omdat de beslissing waarbij tot de afwezigheid van een zelfde technische bedrijfseenheid
wordt besloten, wettig verantwoord zou blijven door de vastgestelde afwezigheid
van economische verwevenheid tussen beide entiteiten.
Uit het antwoord op het eerste onderdeel volgt dat de appelrechters niet wettig
hebben beslist tot de afwezigheid van economische verwevenheid, zodat het middel van niet-ontvankelijkheid in zoverre dient te worden verworpen.
8. De verweerster werpt voorts op dat het onderdeel onduidelijk zou zijn omdat het de vereiste van de "vervanging" niet zou onderscheiden van de vereiste
van het bestaan van een zelfde technische bedrijfseenheid.
De aldus opgeworpen grond van niet-ontvankelijkheid berust op een onvolledige lezing van het onderdeel en kan dan ook niet worden aangenomen.
9. Voor het overige is het onderzoek van de gronden van niet-ontvankelijkheid
niet te scheiden van het onderzoek van het onderdeel, zodat die gronden in zoverre niet kunnen worden aangenomen.
Het onderdeel zelf
10. Voor de toepassing van artikel 117, §2, van de Programmawet van 30 december 1988 volstaat niet dat wordt vastgesteld dat "voldaan is aan de filosofie"
van dit artikel, maar dient het bestaan van een technische bedrijfseenheid bepaald
te worden op grond van sociale en economische criteria.
Wanneer de enige werknemers van de entiteit, die de economische activiteit
verder zet, voorheen tewerkgesteld waren bij de entiteit, die deze economische
activiteit aanvankelijk uitoefende, sluit de enkele omstandigheid dat er tussen de
opeenvolgende tewerkstelling door de ene en de andere entiteit een tijdspanne
verloopt, het bestaan van een sociale verwevenheid tussen de beide entiteiten niet
uit.
11. De appelrechters stellen, met verwijzing naar de uiteenzetting der feiten
door de eerste rechter, vast dat P.D.F.en D.D.F., die de ene tot juni 1997 en de
andere tot 12 december 1997 in dienst waren van de NV Carrosserie De Linter,
respectievelijk op 24 augustus 1998 en 3 november 1998 als enige werknemers
in dienst traden van de verweerster.
Voorts oordelen zij dat "het sociale criterium (...) niet meer (bestaat) na een
onderbreking (van) meer dan 11 maanden en 13 maanden (in de tewerkstelling)
van de enige aldaar werkende arbeiders".
12. Door aldus te oordelen ten aanzien van D.D.F., schenden de appelrechters
het artikel 117, §2, van de Programmawet van 30 december 1988.
Het onderdeel is in zoverre gegrond.
Vierde onderdeel
Ontvankelijkheid
13. De verweerster werpt op dat het onderdeel niet ontvankelijk is omdat de
beslissing wettig verantwoord zou blijven op grond van de vaststelling door de

Nr. 545 - 12.11.07

HOF VAN CASSATIE

2165

appelrechters dat beide entiteiten niet een zelfde technische bedrijfseenheid uitmaken.
Uit het antwoord op het eerste en het derde onderdeel volgt dat de appelrechters niet wettig hebben beslist tot de afwezigheid van een zelfde technische bedrijfseenheid, zodat de grond van niet-ontvankelijkheid dient te worden verworpen.
Het onderdeel zelf
14. In zijn conclusie voor de appelrechters van 20 september 2005 voerde de
eiser aan dat de werknemer P. D.F., die op 24 augustus 1998 opnieuw in dienst
trad van de BVBA Linters Carrosseriebedrijf, te aanzien was als de vervanger
van W.V., die tot 15 december 1997 in dienst was van de NV Carrosserie De
Linter, en dat, voor de beoordeling van de vraag of P.D.F.aldus een werknemer
verving, die in de loop van de twaalf kalendermaanden voorafgaand aan zijn indienstneming in dezelfde technische bedrijfseenheid werkzaam was, de identiteit
van de betrokken werknemers geen rol speelde.
15. De appelrechters oordelen, zonder dit verweer te beantwoorden, dat de
"werknemer P.D.F.uit dienst was bij de NV Carrosserie De Linter vanaf juni
1997 (...) en (...) opnieuw in dienst treedt bij de BVBA Linters Carrosseriebedrijf
op 24 augustus 1998, dit is met een tussenperiode van meer dan 12 kalendermaanden, derwijze dat voor hem de uitzondering van artikel 117, §2, van de programmawet (...) niet van toepassing is".
Het onderdeel is in zoverre gegrond.
Overige grieven.
16. De overige grieven kunnen niet tot ruimere cassatie leiden.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
over. Verwijst de zaak naar het Arbeidshof te Antwerpen.
12 november 2007 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Smetryns – Gelijkluidende conclusie van mevr. Mortier, advocaat-generaal –
Advocaten: mrs. De Bruyn en van Eeckhoutte.

Nr. 546
2° KAMER - 13 november 2007

1º STEDENBOUW — SANCTIES - MOGELIJKHEID TOT HET VERKRIJGEN VAN EEN
REGULARISATIEVERGUNNING IN DE TOEKOMST - GEVOLG
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2º STEDENBOUW — SANCTIES - REGULARISATIEVERGUNNING IN BEHANDELING - GEVOLG
3º STEDENBOUW — SANCTIES - STRAFSANCTIE VOOR HET INSTANDHOUDEN VAN
INBREUKEN - ARTIKEL 146, VIERDE LID, STEDENBOUWDECREET 1999 - RUIMTELIJK KWETSBARE
GEBIEDEN - AGRARISCHE GEBIEDEN MET BIJZONDERE WAARDE EN ERMEE VERGELIJKBARE GEBIEDEN
- LANDSCHAPPELIJK WAARDEVOL AGRARISCH GEBIED - TOEPASSING
1º De omstandigheid dat door het eventueel verkrijgen van een regularisatievergunning in
de toekomst geen inbreuk meer zou bestaan, noch een strijdigheid van belangen, neemt
niet weg dat het misdrijf bestaat en de rechter vermag de straf te bepalen zonder
rekening te houden met een nog niet verkregen regularisatievergunning1.
2º Geen enkele wettelijke bepaling schrijft voor dat een stedenbouwmisdrijf niet kan worden
gestraft zolang niet is beslist over een regularisatieaanvraag2.
3º Een landschappelijk waardevol agrarisch gebied waarin overeenkomstig artikel 15.4.6.1
van het koninklijk besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de
toepassing van de ontwerpgewestplannen en gewestplannen, beperkingen gelden met
het doel het landschap te beschermen of aan landschapsontwikkeling te doen, en waarbij
handelingen en werken in overeenstemming met de in grondkleur aangegeven
bestemming enkel mogen worden uitgevoerd voor zover zij de schoonheidswaarde van
het landschap niet in gevaar brengen, geldt als agrarisch gebied met een bijzondere
waarde of een ermee vergelijkbaar gebied, en behoort derhalve tot de limitatief
opgesomde ruimtelijk kwetsbare gebieden, zoals bedoeld in artikel 146, vierde lid,
Stedenbouwdecreet 19993.
(H. e.a.)

ARREST
(A.R. P.07.0798.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te
Gent, correctionele kamer, van 4 mei 2007.
De eisers voeren in een memorie die aan dit arrest is gehecht, drie middelen
aan.
Raadsheer Etienne Goethals heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Ontvankelijkheid van het cassatieberoep
1. De beslissing die, in toepassing van artikel 198bis Stedenbouwdecreet 1999
de herstelvordering voorlegt aan de Hoge Raad voor het Herstelbeleid, is geen
eindbeslissing.
De cassatieberoepen tegen die beslissing zijn niet ontvankelijk.
Onderzoek van de middelen
1 Zie Cass., 4 juni 1996, AR P.95.0066.N, nr 206; Cass., 27 maart 2001, AR P.99.0551.N, nr 162.
2 Zie Cass., 27 maart 2001, AR P.99.0551.N, nr 162.
3 Zie Cass., 22 feb. 2005, AR P.04.1346.N, nr 109 met concl. procureur-generaal D E Swaef; Cass.,
13 sept. 2005, AR P.05.0479.N, nr 428; Cass., 2 mei 2006, AR P.05.1649.N, nr 250.
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Eerste middel
Eerste onderdeel
2. De omstandigheid dat door het eventueel verkrijgen van een regularisatievergunning in de toekomst geen inbreuk meer zou bestaan noch een strijdigheid
van belangen, neemt niet weg dat het misdrijf bestaat en de rechter vermag de
straf te bepalen zonder rekening te houden met een nog niet verkregen regularisatievergunning.
De beweerde tegenstrijdigheid bestaat niet.
Het onderdeel mist feitelijke grondslag.
Tweede onderdeel
3. Het onderdeel voert schending aan van artikel 6.3.b EVRM: de appelrechters hebben onterecht geoordeeld dat de behandeling van de zaak niet moet worden uitgesteld totdat er een beslissing is over het regularisatieverzoek.
4. Geen enkele wettelijke bepaling schrijft voor dat het stedenbouwmisdrijf
waarvoor de eisers worden vervolgd, niet kan worden gestraft zolang niet is beslist over een regularisatieaanvraag.
In zoverre faalt het onderdeel naar recht.
(...)
Tweede middel
Eerste onderdeel
7. Artikel 146, vierde lid, Stedenbouwdecreet 1999 vermeldt onder de ruimtelijk kwetsbare gebieden onder meer de agrarische gebieden met bijzondere waarde en de ermee vergelijkbare gebieden.
8. Een landschappelijk waardevol agrarisch gebied waarin, overeenkomstig artikel 15.4.6.1. van het koninklijk besluit van 28 december 1972 betreffende de
inrichting en de toepassing van de ontwerpgewestplannen en gewestplannen, beperkingen gelden met het doel het landschap te beschermen of aan landschapsontwikkeling te doen, en waarbij handelingen en werken in overeenstemming
met de in grondkleur aangegeven bestemming enkel mogen worden uitgevoerd
voor zover zij de schoonheidswaarde van het landschap niet in gevaar brengen,
geldt als agrarisch gebied met bijzondere waarde of een ermee vergelijkbaar gebied.
Het onderdeel faalt naar recht.
Tweede onderdeel
9. Een landschappelijk waardevol agrarisch gebied, als agrarisch gebied met
bijzondere waarde of een ermee vergelijkbaar gebied, behoort tot de limitatief
opgesomde ruimtelijk kwetsbare gebieden van artikel 146, vierde lid, Stedenbouwdecreet 1999.
Het onderdeel faalt in zoverre naar recht.
10. Voor het overige worden de eisers niet vervolgd om "bepaalde beperkingen [die] gelden met het doel het landschap te beschermen of aan landschapsontwikkeling te doen die niet gelden voor agrarisch gebied zonder meer", te hebben
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overtreden, maar wegens het bouwen en instandhouden zonder vergunning in een
volgens het gewestplan landschappelijk waardevol agrarisch gebied.
Het onderdeel mist in zoverre feitelijke grondslag.
(...)
Dictum
Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eisers in de kosten.
13 november 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Goethals – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-generaal
– Advocaat: mr. M. Denys, Brussel.

Nr. 547
2° KAMER - 13 november 2007

1º STRAF — ANDERE STRAFFEN - VERBEURDVERKLARING - FACULTATIEVE BIJZONDERE
VERBEURDVERKLARING - VERMOGENSVOORDELEN DIE NIET MEER IN HET VERMOGEN VAN DE
VEROORDEELDE KUNNEN WORDEN AANGETROFFEN - SCHRIFTELIJKE VORDERING VAN HET OPENBAAR
MINISTERIE - INHOUD
2º OPENBAAR MINISTERIE - STRAFZAKEN - STRAFVORDERING - VERBEURDVERKLARING FACULTATIEVE BIJZONDERE VERBEURDVERKLARING - VERMOGENSVOORDELEN VERMOGENSVOORDELEN DIE NIET MEER IN HET VERMOGEN VAN DE VEROORDEELDE KUNNEN
WORDEN AANGETROFFEN - SCHRIFTELIJKE VORDERING VAN HET OPENBAAR MINISTERIE - INHOUD
3º BEVOEGDHEID EN AANLEG — STRAFZAKEN — BEVOEGDHEID STRAFVORDERING - VERBEURDVERKLARING - FACULTATIEVE BIJZONDERE VERBEURDVERKLARING VERMOGENSVOORDELEN - VERMOGENSVOORDELEN DIE NIET MEER IN HET VERMOGEN VAN DE
VEROORDEELDE KUNNEN WORDEN AANGETROFFEN - SCHRIFTELIJKE VORDERING VAN HET OPENBAAR
MINISTERIE - RAMING VAN DE GELDWAARDE VAN DE VERMOGENSVOORDELEN - BEVOEGDHEID VAN
DE RECHTER

4º RECHT VAN VERDEDIGING — STRAFZAKEN - RECHT OP TEGENSPRAAK STRAFVORDERING - VERBEURDVERKLARING - FACULTATIEVE BIJZONDERE VERBEURDVERKLARING VERMOGENSVOORDELEN - VERMOGENSVOORDELEN DIE NIET MEER IN HET VERMOGEN VAN DE
VEROORDEELDE KUNNEN WORDEN AANGETROFFEN - SCHRIFTELIJKE VORDERING VAN HET OPENBAAR
MINISTERIE - RAMING VAN DE GELDWAARDE VAN DE VERMOGENSVOORDELEN
5º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.3 - ARTIKEL 6.3.B - RECHT VAN VERDEDIGING STRAFVORDERING - VERBEURDVERKLARING - FACULTATIEVE BIJZONDERE VERBEURDVERKLARING VERMOGENSVOORDELEN - VERMOGENSVOORDELEN DIE NIET MEER IN HET VERMOGEN VAN DE
VEROORDEELDE KUNNEN WORDEN AANGETROFFEN - SCHRIFTELIJKE VORDERING VAN HET OPENBAAR
MINISTERIE - RAMING VAN DE GELDWAARDE VAN DE VERMOGENSVOORDELEN
6º STRAF — ANDERE STRAFFEN - VERBEURDVERKLARING - FACULTATIEVE BIJZONDERE
VERBEURDVERKLARING - SCHRIFTELIJKE VORDERING VAN HET OPENBAAR MINISTERIE -

Nr. 547 - 13.11.07

HOF VAN CASSATIE

2169

VERMOGENSVOORDELEN DIE NIET MEER IN HET VERMOGEN VAN DE VEROORDEELDE KUNNEN
WORDEN AANGETROFFEN - RAMING VAN DE GELDWAARDE DOOR DE RECHTER - ONAANTASTBARE
BEOORDELING - TOEZICHT VAN HET HOF - GRENZEN
7º ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER VERBEURDVERKLARING - FACULTATIEVE BIJZONDERE VERBEURDVERKLARING - SCHRIFTELIJKE
VORDERING VAN HET OPENBAAR MINISTERIE - VERMOGENSVOORDELEN DIE NIET MEER IN HET
VERMOGEN VAN DE VEROORDEELDE KUNNEN WORDEN AANGETROFFEN - RAMING VAN DE
GELDWAARDE DOOR DE RECHTER - TOEZICHT VAN HET HOF - GRENZEN
8º CASSATIE — BEVOEGDHEID VAN HET HOF — ALLERLEI VERBEURDVERKLARING - FACULTATIEVE BIJZONDERE VERBEURDVERKLARING - SCHRIFTELIJKE
VORDERING VAN HET OPENBAAR MINISTERIE - VERMOGENSVOORDELEN DIE NIET MEER IN HET
VERMOGEN VAN DE VEROORDEELDE KUNNEN WORDEN AANGETROFFEN - RAMING VAN DE
GELDWAARDE DOOR DE RECHTER - TOEZICHT VAN HET HOF - GRENZEN
1º, 2°, 3°, 4° en 5° Artikel 43bis, Strafwetboek, vereist niet dat de vordering van het
openbaar ministerie schriftelijk de geldwaarde raamt, maar laat het integendeel aan de
strafrechter die geldwaarde te ramen; wanneer het openbaar ministerie de bijzondere
verbeurdverklaring schriftelijk heeft gevorderd en indien de zaken niet kunnen worden
gevonden in het vermogen van de veroordeelde, is de raming van de geldwaarde altijd in
het debat voor de strafrechter1.
6º, 7° en 8° De feitenrechter raamt onaantastbaar de geldwaarde van zaken die niet
kunnen worden gevonden in het vermogen van de veroordeelde; het Hof kan enkel
nagaan of de geraamde geldwaarde van de zaken bedoeld in artikel 42, 3°,
Strafwetboek, valt binnen de grenzen van de schriftelijke vordering van de procureur des
Konings en betrekking heeft op de bewezen verklaarde misdrijven.
(S. e.a. T. BELGISCHE STAAT, Minister van Financiën)

ARREST
(A.R. P.07.0929.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te
Antwerpen, correctionele kamer, van 23 mei 2007
De eisers voeren in een memorie die aan dit arrest is gehecht, vier middelen
aan.
Raadsheer Luc Huybrechts heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
(...)
1 Zie VERSTRAETEN R., "Enkele knelpunten inzake de 'kaalplukwet' van 19 december 2002", in "De
wet van 19 december 2002 tot uitbreiding van de mogelijkheden tot inbeslagneming en
verbeurdverklaring in strafzaken", DE SAMBLANX M., DE BIE B. en WAETRINCKX P., (red.), AntwerpenOxford, Intersentia, 2004, 130-132; STESSENS G. en TRAEST P., "Meer mogelijkheden tot
inbeslagneming en verbeurdverklaring in strafzaken. Een analyse van de wet van 19 december 2002
tot uitbreiding van de mogelijkheden tot inbeslagneming en verbeurdverklaring in strafzaken", RW.,
2003-2004, 1052-1053.
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Vierde middel
8. Het middel voert schending aan van de artikelen 42, 1° en 3°, en 43bis
Strafwetboek, 6.3.b EVRM en miskenning van het recht van verdediging: het
openbaar ministerie heeft voor de uitgesproken verbeurdverklaringen die rechtstreeks uit de bewezen verklaarde misdrijven voortkomen, van telkens 3.000.000
euro tegen de tweede en de derde eiser en van telkens 1.500.000 euro tegen de
eerste en de vierde, niet of alleszins niet tot beloop van die bedragen gevorderd.
9. Krachtens artikel 43bis, eerste en tweede lid, Strafwetboek kan de rechter
de bijzondere verbeurdverklaring toepasselijk op de zaken bedoeld in artikel 42,
3°, Strafwetboek slechts uitspreken voor zover de procureur des Konings dit
schriftelijk heeft gevorderd en, indien de zaken niet kunnen worden gevonden in
het vermogen van de veroordeelde, raamt de rechter de geldwaarde ervan en
heeft de verbeurdverklaring betrekking op een daarmee overeenstemmend bedrag.
10. Het voornoemde artikel 43bis Strafwetboek vereist niet dat de vordering
van de procureur des Konings schriftelijk de geldwaarde raamt. Het laat het integendeel aan de strafrechter die geldwaarde te ramen.
11. Wanneer de procureur des Konings de bijzondere verbeurdverklaring
schriftelijk heeft gevorderd en indien de zaken niet kunnen worden gevonden in
het vermogen van de veroordeelde, is de raming van de geldwaarde altijd in het
debat voor de strafrechter.
12. De feitenrechter raamt onaantastbaar de geldwaarde van zaken die niet
kunnen worden gevonden in het vermogen van de veroordeelde. Het Hof kan enkel nagaan of de geraamde geldwaarde van de zaken bedoeld in artikel 42, 3°,
Strafwetboek valt binnen de grenzen van de schriftelijke vordering van de procureur des Konings en betrekking heeft op de bewezen verklaarde misdrijven.
13. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat:
- de procureur des Konings in zijn schriftelijke vordering voor de Correctionele Rechtbank te Antwerpen overeenkomstig de artikelen 42, 43bis en 505 Strafwetboek de verbeurdverklaring heeft gevorderd van:
? de goederen en waarden neergelegd onder de overtuigingsstukken 6983/97,
6984/97 en 6985/97;
? de gelden op de rekening 4349 bij de Bank Max Fischer op naam van de
vennootschap E&H Diamonds (974.026,06 € en 335.157 €);
? de geldwaarde (2.273.714,11 €) van illegaal verworven voordelen (telastlegging A.I.a) "waarbij rekening werd gehouden met de (...) gevorderde verbeurdverklaring [wegens] het (...) misdrijf witwassen ([telastlegging] C.I)";
? de som van 1.899.313,36 € en 310.503,41 $, dit zijn overeenkomstig artikel
505 Strafwetboek de voorwerpen van de misdrijven vermeld voor de telastleggingen C.I en III.
- het openbaar ministerie voor het hof van beroep met betrekking tot de verbeurdverklaringen schriftelijk heeft aangevoerd:
1. "Wat het vermogensvoordeel betreft sub A.I stelt mijn ambt vast dat de zen-
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dingen naar Japan verzekerd werden voor een bedrag van 93.198.604 $. Verrekening van de ontweken verbruiksbelasting zou een vermogensvoordeel opleveren
van 2.687.008 €;"
2. "Ter aanvulling van de schriftelijke vordering van de procureur des Konings die hernomen wordt voor zover er niet wordt van afgeweken, laat het openbaar ministerie het volgende gelden: het witgewassen vermogensvoordeel (vanaf
20 mei 1995) bedraagt 1.905.366 €. Het facultatief te verbeuren vermogensvoordeel rekening houdend met de verplichte verbeurdverklaring bedraagt alsdan
781.642 €".
14. De appelrechters oordelen dat:
- voor de feiten van zaak I, A.I.d en e, A.II, B en D (arrest blz. 49) de schuld
van de eisers bewezen is en het illegale vermogensvoordeel "concreet [kan] worden berekend op de waarde van de fictief geboekte betalingen zoals aangehouden
in de telastleggingen A.I.d en e". Dit vermogensvoordeel bedraagt bijgevolg
280.269.056 frank (A.I.d) en 207.553.206 frank (A.I.e);
- voor de feiten van zaak I, A.I.a, A.I.b, A.I.c.1, A.III en C (arrest blz. 50),
voor C er vrijspraak is, de andere telastleggingen bewezen zijn en dat het illegale
vermogensvoordeel "minstens 100.000.000 frank bedraagt";
- de eisers uit de bewezen verklaarde misdrijven rechtstreeks aanzienlijke vermogensvoordelen hebben verkregen, "met name het creëren van fictieve geldstromen en goederenvoorraden, die bovendien dienstig kunnen zijn in een witwasoperatie";
- deze vermogensvoordelen niet in het vermogen van de veroordeelden kunnen worden gevonden;
- de inbeslaggenomen goederen in de plaats zijn gesteld van de vermogensvoordelen;
- de appelrechters de bijzondere verbeurdverklaring ten laste van H S en M S
ramen op telkens 3.000.000 € en voor M S en E S op telkens 1.500.000 €.
15. Uit het voornoemde volgt dat de raming van de geldwaarde van de zaken
bedoeld in artikel 42, 3°, Strafwetboek in het debat was en dat de verbeurdverklaringen die de appelrechters hebben uitgesproken, vallen binnen de grenzen
van de schriftelijke vordering van het openbaar ministerie en betrekking hebben
op de bewezen verklaarde misdrijven.
Het middel kan niet worden aangenomen.
(...)
Dictum
Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eisers in de kosten.
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13 november 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Huybrechts – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-generaal – Advocaat: mr. Geinger.

Nr. 548
2° KAMER - 13 november 2007

1º WEGVERKEER — ALLERLEI - ARTIKEL 56, ASLASTENDECREET - VERBOD VAN
WEGDEKBESCHADIGING DOOR OVERLADING - MASSA OP DE GROND ONDER ÉÉN VAN DE ASSEN OVERSCHRIJDING MET MEER DAN 5 PROCENT VAN HET BIJ GOEDKEURING VASTGESTELDE MAXIMUM BEREKENING
2º VERVOER — GOEDERENVERVOER — LANDVERVOER. WEGVERVOER WEGVERVOER - VOERTUIG - ARTIKEL 56, ASLASTENDECREET - VERBOD VAN
WEGDEKBESCHADIGING DOOR OVERLADING - MASSA OP DE GROND ONDER ÉÉN VAN DE ASSEN OVERSCHRIJDING MET MEER DAN 5 PROCENT VAN HET BIJ GOEDKEURING VASTGESTELDE MAXIMUM BEREKENING
1º en 2° Artikel 56, eerste lid, Aslastendecreet, verbiedt het wegdek te beschadigen door
zich met een voertuig op de openbare weg te bevinden waarvan de massa op de grond
onder één van de assen het bij de goedkeuring vastgestelde maximum met meer dan vijf
procent overschrijdt; de berekening van de overschrijding met vijf procent mag enkel
geschieden op de maximum toegelaten massa van de overladen as1.
(PROCUREUR DES KONINGS BIJ DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE IEPER T. O.)

ARREST
(A.R. P.07.0956.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de Correctionele Rechtbank te Ieper van 29 maart 2007.
De eiser voert in een memorie een grief aan.
Raadsheer Luc Huybrechts heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
1 De appelrechters oordelen dat er geen sprake was van een overschrijding met meer dan vijf procent
van de bij de goedkeuring vastgestelde maximum toegelaten massa en beslissen tot de vrijspraak. Bij
hun berekening vertrekken de appelrechters van de massa onder de overladen as, zoals die bij de
weging van het voertuig werd vastgesteld. Daarop passen zij eerst de meettolerantie van vijf procent
toe van artikel 32bis.1.4.3 van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen
reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun
veiligheidstoebehoren moeten voldoen. Dit resultaat wordt dan vergeleken met de bij de goedkeuring
vastgestelde maximaal toegelaten massa op deze as, verhoogd met de door artikel 56, eerste lid,
Aslastendecreet toegelaten overschrijding met 5 procent. Het Hof oordeelt dat deze berekeningswijze
niet kan gevolgd worden: het volstaat volgens het Hof dat de rechter de bij de goedkeuring
vastgestelde maximaal toegelaten massa op de (overladen) as verhoogt met 5 procent en dit resultaat
vergelijkt met het resultaat van de weging.
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Beoordeling
Ambtshalve middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 56, eerste lid, 57 en 58 decreet 19 december 1998 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1999 (hierna: Aslastendecreet).
1. De verweerder werd vervolgd onder meer wegens telastlegging A:
Bij inbreuk op de artikelen 56, eerste lid, 57 en 58 Aslastendecreet spijts het
verbod het wegdek te hebben beschadigd "door zich met een voertuig op de
openbare weg te hebben bevonden waarvan de massa op de grond onder één van
de assen het [bij] de goedkeuring vastgestelde maximum met meer dan vijf procent heeft overschreden".
2. De appelrechters hebben geoordeeld dat de overlading op de eerste as
slechts 299,50 kg was en dit door, vertrekkend van de vastgestelde massa (8.210
kg) , daarvan 5 procent af te trekken. Dat resultaat (7.799,50 kg) vergelijken ze
met de maximaal toegelaten massa op de eerste as (7.500 kg) om tot het resultaat
te komen dat er slechts 3,99 procent overlading is op de eerste as.
3. De berekening van de overschrijding met vijf percent mag enkel geschieden
op de maximum toegelaten massa van de overladen as (7.500 kg + 5 procent is
7.875 kg).
De appelrechters hebben aldus hun beslissing met betrekking tot de telastlegging A niet naar recht verantwoord.
4. Het zal de verwijzingsrechter behoren bij straftoemeting eventueel toepassing te maken van artikel 65, tweede lid, Strafwetboek
Middel
5. Het middel dat enkel de vrijspraak voor de telastlegging A betreft, behoeft
geen antwoord meer.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering wat de tenlastleggingen B en C betreft
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,
Vernietigt het bestreden vonnis wat de vrijspraak van de eiser voor de telastlegging A betreft.
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde vonnis.
Laat de kosten ten laste van de Staat.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de Correctionele Rechtbank te Veurne,
zitting houdend in hoger beroep.
13 november 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslag-
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gever: de h. Huybrechts – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. D. Cool, Veurne en F. Vandenbogaerde, Veurne.

Nr. 549
2° KAMER - 13 november 2007

1º STEDENBOUW — HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT.
BETALING VAN EEN MEERWAARDE - VORDERING TOT HERSTEL VAN PLAATS IN DE
VORIGE STAAT - AARD - VERJARING
2º STEDENBOUW — HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT.
BETALING VAN EEN MEERWAARDE - VORDERING TOT HERSTEL VAN PLAATS IN DE
VORIGE STAAT - VERJARING - SCHORSING
3º VERJARING — STRAFZAKEN — STRAFVORDERING — TERMIJNEN AANVANG - VOORTDUREND MISDRIJF - STEDENBOUW - INSTANDHOUDING VAN ONWETTIG
OPGERICHTE BOUWWERKEN

4º MISDRIJF — SOORTEN — AFLOPEND. VOORTGEZET. VOORTDUREND
MISDRIJF - VOORTDUREND MISDRIJF - STEDENBOUW - INSTANDHOUDING VAN ONWETTIG
OPGERICHTE BOUWWERKEN - GEVOLGEN
5º STEDENBOUW — SANCTIES - INSTANDHOUDING VAN ONWETTIG OPGERICHTE
BOUWWERKEN - VOORTDUREND MISDRIJF - VERJARING - TERMIJN - AANVANG
1º De vordering van de stedenbouwkundige inspecteur tot herstel in de vorige staat is een
burgerlijke rechtsvordering volgend uit een misdrijf, zodat deze vordering,
overeenkomstig artikel 26 Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering, niet
verjaart vóór de strafvordering1. (Art. 68, §1, Gecoörd. Decr. Vl. Parlement 22 okt. 1996;
Art. 49, §1, Decr. Vl. Parlement 18 mei 1999; Art. 26, V.T.Sv.)
2º Wanneer de vordering tot herstel van de plaats in de vorige staat voor de strafrechter
tijdig is ingesteld, loopt de verjaring ervan niet meer totdat een in kracht van gewijsde
gegane beslissing het geding beëindigd heeft2. (Art. 2244, B.W.; Art. 68, §1, Gecoörd.
Decr. Vl. Parlement 22 okt. 1996; Art. 49, §1, Decr. Vl. Parlement 18 mei 1999)
3º, 4° en 5° Het misdrijf van instandhouding van onwettig opgerichte bouwwerken duurt
voort en de verjaring van de strafvordering neemt geen aanvang zolang aan de toestand
die is ontstaan door de onwettig uitgevoerde werken, geen einde wordt gesteld onder
meer door een herstel in de vorige toestand of door het verkrijgen van een regelmatige
vergunning3. (Art. 68, §1, Gecoörd. Decr. Vl. Parlement 22 okt. 1996; Art. 49, §1, Decr.
Vl. Parlement 18 mei 1999; Art. 26, V.T.Sv.)
(C.)

ARREST
(A.R. P.07.0961.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
1 Cass., 13 mei 2003, AR P.02.1621.N, nr 291.
2 Ibid.
3 Ibid.
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Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te Gent,
correctionele kamer, van 25 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
Eerste middel
Eerste onderdeel
1. De vordering van de stedenbouwkundige inspecteur tot herstel in de vorige
toestand is een burgerlijke rechtsvordering volgend uit een misdrijf, zodat deze
vordering, overeenkomstig artikel 26 Voorafgaande Titel van het Wetboek van
Strafvordering, niet verjaart vóór de strafvordering.
2. Wanneer de vordering tot herstel van de plaats in de vorige staat voor de
strafrechter tijdig is ingesteld, loopt de verjaring ervan niet meer totdat een in
kracht van gewijsde gegane beslissing het geding beëindigd heeft.
3. Het misdrijf van instandhouding van onwettig opgerichte bouwwerken
duurt voort. De verjaring van de strafvordering neemt geen aanvang zolang aan
de toestand die ontstaan is door de onwettig uitgevoerde werken, geen einde
wordt gesteld onder meer door een herstel in de vorige toestand of door het verkrijgen van een regelmatige vergunning.
Het onderdeel dat aanvoert dat alleen artikel 2262bis Burgerlijk Wetboek toepasselijk is, faalt naar recht. (Cass., 24 februari 2004)
(...)
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
13 november 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Goethals – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-generaal
– Advocaten: mrs. W. Van der Gucht, Gent en L. Van der Gucht, Gent.

Nr. 550
2° KAMER - 13 november 2007

MISDRIJF — ALGEMEEN. BEGRIP. MATERIEEL EN MOREEL
BESTANDDEEL. EENHEID VAN OPZET - EENHEID VAN OPZET - MISDRIJVEN DIE EEN
BEDRIEGLIJK OPZET VEREISEN - MISDRIJVEN DIE ENKEL HET WETENS OVERTREDEN VAN
WETSBEPALINGEN VEREISEN - TOEPASSING
De eenheid van misdadig opzet bedoeld in artikel 65, eerste lid, Strafwetboek kan worden
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aangenomen voor zowel misdrijven die een bedrieglijk opzet vereisen, als misdrijven die
de schuldvorm van wetens wetsbepalingen te overtreden vereisen1.
(G. T. D.)

ARREST
(A.R. P.07.1092.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te Antwerpen, correctionele kamer, van 13 juni 2007.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, vier middelen aan.
Raadsheer Luc Huybrechts heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
1. Het middel voert aan dat de appelrechters die de eiser schuldig achten aan
de tenlasteleggingen A.II.2, ontdraging van activa van een gefailleerde vennootschap, en C, misdrijven met betrekking tot de boekhouding van de ondernemingen "zonder bedrieglijk opzet" maar "enkel wetens", ten onrechte oordelen dat
deze feiten de opeenvolgende en voortgezette uitvoering van eenzelfde misdadig
opzet zijn en dan ook één strafbare gedraging vormen, zodat de verjaring van de
strafvordering slechts een aanvang nam van het laatste gepleegde feit, zijnde 25
november 1996, einddatum van de feiten van de tenlastelegging C.
2. De eenheid van misdadig opzet bedoeld in artikel 65, eerste lid, Strafwetboek kan worden aangenomen voor zowel misdrijven die een bedrieglijk opzet,
als misdrijven die de schuldvorm van wetens wetsbepalingen te overtreden vereisen.
Het middel dat berust op een onjuiste rechtsopvatting, faalt naar recht.
(...)
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
13 november 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Huybrechts – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-generaal – Advocaat: mr. A. Van Bogaert, Antwerpen.

1 Zie Cass., 15 dec. 1999, AR P.99.1188.F, nr 681; Cass., 9 maart 2005, AR P.04.1591.F, nr 145.
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Nr. 551
2° KAMER - 13 november 2007

1º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - BIJZONDERE OPSPORINGSMETHODEN OBSERVATIE EN
INFILTRATIE - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - CONTROLE VAN DE REGELMATIGHEID AAN DE
HAND VAN HET VERTROUWELIJK DOSSIER - DOEL - GEVOLG
2º ONDERZOEKSGERECHTEN - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - BIJZONDERE
OPSPORINGSMETHODEN OBSERVATIE EN INFILTRATIE - CONTROLE VAN DE REGELMATIGHEID AAN DE
HAND VAN HET VERTROUWELIJK DOSSIER - DOEL - GEVOLG
3º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — BESLISSINGEN VATBAAR VOOR
CASSATIEBEROEP — STRAFVORDERING — GEMIS AAN BELANG OF
BESTAANSREDEN - FEITENRECHTER - BESLISSING OM DE REGELMATIGHEID VAN DE
BIJZONDERE OPSPORINGSMETHODEN OBSERVATIE EN INFILTRATIE ALSNOG TE LATEN CONTROLEREN DOEL VAN DEZE CONTROLE - GEVOLG
4º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — BESLISSINGEN VATBAAR VOOR
CASSATIEBEROEP — STRAFVORDERING — GEMIS AAN BELANG OF
BESTAANSREDEN - CONTROLE VAN DE REGELMATIGHEID VAN DE BIJZONDERE
OPSPORINGSMETHODEN OBSERVATIE EN INFILTRATIE - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING ARREST WAARBIJ DE KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING ZICH BEVOEGD VERKLAART OM DIE
CONTROLE UIT TE OEFENEN - DOEL VAN DEZE CONTROLE - GEVOLG
1º, 2°, 3° en 4° Niet ontvankelijk wegens gebrek aan belang is het cassatieberoep dat
gericht is tegen de beslissing van de feitenrechter, waarbij het dossier naar het openbaar
ministerie wordt verzonden teneinde de zaak voor de bij artikel 235ter Wetboek van
Strafvordering, voorziene controle van de regelmatigheid van de bijzondere
opsporingsmethoden observatie en infiltratie bij de kamer van inbeschuldigingstelling aan
te brengen, evenals het cassatieberoep dat gericht is tegen het arrest waarbij de kamer
van inbeschuldigingstelling zich bevoegd verklaart om die controle uit te oefenen,
aangezien de controle van de regelmatigheid van de bijzondere opsporingsmethoden
observatie en infiltratie aan de hand van het vertrouwelijk dossier tot doel heeft het recht
op een eerlijk proces, gewaarborgd door artikel 6 E.V.R.M., te verzekeren en de
verdachte dus tot voordeel strekt. (Art. 6, Verdrag Rechten van de Mens; Artt. 189ter en
235ter, Sv.)
(D. e.a.)

ARREST
(A.R. P.07.1190.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen I en II zijn gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te Antwerpen, correctionele kamer, van 29 juni 2007.
De cassatieberoepen III zijn gericht de arresten van het Hof van Beroep te
Antwerpen van 11 januari 2007 (correctionele kamer) en 8 februari 2007 (kamer
van inbeschuldigingstelling).
De eiser I.1, tevens III.1, voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht,
een middel aan.
De overige eisers voeren geen middel aan.
Raadsheer Koen Mestdagh heeft verslag uitgebracht.
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Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Ontvankelijkheid van de cassatieberoepen
1. In zoverre zij gericht zijn tegen de beslissing van het arrest van 11 januari
2007 waarbij het de zaak naar het openbaar ministerie verwijst teneinde haar bij
de kamer van inbeschuldigingstelling aan te brengen met het oog op het uitoefenen van de controle over de toepassing van de bijzondere opsporingsmethoden
observatie en infiltratie met toepassing van artikel 235ter Wetboek van Strafvordering, zijn de cassatieberoepen van de eisers III bij gebrek aan belang niet ontvankelijk.
De bij artikel 235ter Wetboek van Strafvordering voorgeschreven controle van
de regelmatigheid van de bijzondere opsporingsmethoden observatie en infiltratie aan de hand van het vertrouwelijk dossier heeft immers tot doel het recht op
een eerlijk proces, gewaarborgd door artikel 6 EVRM, te verzekeren en strekt de
verdachte dus tot voordeel.
2. In zoverre zij gericht zijn tegen de beslissing van het arrest van 8 februari
2007 waarbij de kamer van inbeschuldigingstelling zich bevoegd verklaart om de
gevraagde controle over de bijzondere opsporingsmethoden observatie en infiltratie uit te oefenen, zijn de cassatieberoepen van de eisers III om dezelfde reden
niet ontvankelijk bij gebrek aan belang.
Middel van de eiser I.1, tevens III.1
3. Het middel komt op tegen de beslissing van het arrest van 11 januari 2007
waarbij het de zaak naar het openbaar ministerie verwijst teneinde haar bij de kamer van inbeschuldigingstelling aan te brengen met het oog op het uitoefenen
van de controle over de toepassing van de bijzondere opsporingsmethoden observatie en infiltratie met toepassing van artikel 235ter Wetboek van Strafvordering.
Het heeft geen betrekking op de ontvankelijkheid van het cassatieberoep en behoeft dus geen antwoord.
Ambtshalve onderzoek van de beslissingen op de strafvordering
4. 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 cassatieberoepen.
13 november 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Mestdagh – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-generaal – Advocaat: mr. P. Vandemeulebroucke, Antwerpen.

Nr. 552 - 14.11.07

HOF VAN CASSATIE

2179

Nr. 552
2° KAMER - 14 november 2007

CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — TERMIJNEN VOOR
CASSATIEBEROEP EN BETEKENING — STRAFVORDERING — DUUR,
BEGIN EN EINDE - OP VERSTEK GEWEZEN EN NIET VOOR VERZET OPENSTAANDE BESLISSING AANVANG VAN DE TERMIJN
Het cassatieberoep tegen een bij verstek gewezen doch niet voor verzet openstaande
beslissing, moet worden ingesteld vóór het verstrijken van de termijn van vijftien dagen,
die ingaat na de dag van de betekening van de beslissing, ook al was de betekening niet
aan de beklaagde in persoon gedaan1.
(W.)

ARREST (vertaling)
(A.R. P.07.1041.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 27 maart 2007 in hoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Brussel.
De eiser voert twee middelen aan in een memorie die op 16 juli 2007 op de
griffie van het Hof is ingekomen.
Afdelingsvoorzitter Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Het bestreden vonnis verklaart het verzet van de eiser ongedaan om reden dat
hij op de door hem vastgestelde terechtzitting niet is verschenen om de gegrondheid van zijn rechtsmiddel aan te tonen.
Het cassatieberoep tegen een beslissing die, zoals te dezen, bij verstek is gewezen doch waartegen geen verzet openstaat, moet worden ingesteld vóór het
verstrijken van de termijn van vijftien vrije dagen, die ingaat na de dag van de
betekening van de beslissing, ook al was de betekening niet aan de persoon gedaan.
Het vonnis van 27 maart 2007 werd op 29 mei 2007 overeenkomstig artikel 37
van het Gerechtelijk Wetboek betekend, namelijk door afgifte van het afschrift
van het deurwaardersexploot op het politiecommissariaat van de plaats van betekening en door de achterlating, aan de woonplaats van de eiser, van een bericht
waarin hem kennis wordt gegeven van de aanbieding van het exploot en van de
plaats waar hij het kon afhalen.
Daaruit volgt dat, aangezien de termijn op 30 mei 2007 is ingegaan, de eiser
tot en met 14 juni 2007 cassatieberoep kon instellen.
Het cassatieberoep dat op 22 juni is ingesteld, is laattijdig en derhalve niet ontvankelijk.
Er is geen grond om acht te slaan op de memorie van de eiser die geen ver1 Cass., 14 jan. 1992, AR 5990, nr. 244.
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band houdt met de ontvankelijkheid van het cassatieberoep.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
14 november 2007 – 2° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. de Codt, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-generaal – Advocaat: mr. M. Reizer, Brussel.

Nr. 553
2° KAMER - 14 november 2007

1º WEGVERKEER — WEGVERKEERSWET — WETSBEPALINGEN —
ARTIKEL 67 — ARTIKEL 67TER - VERPLICHTING OM DE IDENTITEIT VAN DE BESTUURDER
MEE TE DELEN - TOEREKENBAARHEID VAN HET MISDRIJF - RECHTSPERSOON
2º MISDRIJF — TOEREKENBAARHEID — RECHTSPERSONEN - WEGVERKEER ARTIKEL 67TER WEGVERKEERSWET - VERPLICHTING OM DE IDENTITEIT VAN DE BESTUURDER MEE
TE DELEN

3º WEGVERKEER — WEGVERKEERSWET — WETSBEPALINGEN —
ARTIKEL 67 — ARTIKEL 67TER - VERPLICHTING OM DE IDENTITEIT VAN DE BESTUURDER
MEE TE DELEN - VERMOEDEN VAN SCHULD
4º WEGVERKEER — WEGVERKEERSWET — WETSBEPALINGEN —
ARTIKEL 67 — ARTIKEL 67TER - TOEPASSING - VOORWAARDE
1º en 2° Miskenning van de verplichting om de identiteit van de bestuurder mee te delen
die het Wegverkeersreglement heeft overtreden met een voertuig dat op naam van de
rechtspersoon is ingeschreven, als bepaald bij artikel 67ter Wegverkeerswet, kan
strafbaar worden gesteld ten laste van de rechtspersoon voor rekening waarvan dat
misdrijf werd gepleegd1.
3º Door de personen die het aanwijst te verplichten om de identiteit van de bestuurder mee
te delen die het Wegverkeersreglement heeft overtreden met een voertuig dat op naam
van een rechtspersoon is ingeschreven, stelt artikel 67ter van de Wegverkeerswet geen
vermoeden van schuld in tegen die bestuurder, tegen de rechtspersoon of tegen zijn
vertegenwoordigers.
4º De toepassing van artikel 67ter Wegverkeerswet op de persoon die de identiteit niet
heeft meegedeeld van de bestuurder die bij de begane overtreding is betrokken, is niet
afhankelijk van de vervolging van die bestuurder, aangezien die vervolging wordt
verhinderd door het verzuim dat bij de voormelde bepaling strafbaar wordt gesteld.
(ATELIER P. SAUVAGE nv)

ARREST (vertaling)

1 G.W.Hof, 11 jan. 2007, arrest nr. 5/2007.
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(A.R. P.07.1064.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 21 juni 2007 in hoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Verviers.
De eiseres voert drie middelen aan in een memorie waarvan een eensluidend
verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
Afdelingsvoorzitter Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Over het eerste middel
Naar luid van artikel 5, eerste lid, van het Strafwetboek, is een rechtspersoon
strafrechtelijk verantwoordelijk voor misdrijven die hetzij een intrinsiek verband
hebben met de verwezenlijking van zijn doel of de waarneming van zijn belangen, of die, naar blijkt uit de concrete omstandigheden, voor zijn rekening zijn
gepleegd.
Aangezien het voormelde artikel 5 in de regel op alle misdrijven van toepassing is, voert het een verantwoordelijkheid in die eigen is aan de rechtspersonen,
autonoom en onderscheiden van die van de natuurlijke personen die voor de
rechtspersoon hebben gehandeld of dit hebben nagelaten.
Miskenning van de verplichting tot mededeling die bij artikel 67ter van de
Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer is bepaald,
kan bijgevolg, in tegenstelling tot wat de eiseres aanvoert, strafbaar worden gesteld ten laste van de rechtspersoon voor rekening waarvan dat misdrijf werd gepleegd.
Het middel faalt naar recht.
Over het tweede middel
Door de personen die het aanwijst te verplichten om de identiteit mee te delen
van de bestuurder die het Wegverkeersreglement heeft overtreden met een voertuig dat op naam van een rechtspersoon is ingeschreven, stelt artikel 67ter van de
Wet van 16 maart 1968 geen vermoeden van schuld in tegen die bestuurder, tegen de rechtspersoon of tegen zijn vertegenwoordigers.
Het middel dat van een onjuiste juridische veronderstelling uitgaat, faalt naar
recht.
Over het derde middel
De toepassing van artikel 67ter van de Wet betreffende de politie over het
wegverkeer, veronderstelt dat de voormelde wet of zijn uitvoeringsbesluiten werden overtreden, wat het vonnis, op grond van de telastlegging zoals zij in de dagvaarding is omschreven, vaststelt.
De toepassing daarentegen van artikel 67ter op de persoon die de identiteit van
de betrokken bestuurder niet heeft meegedeeld, is niet afhankelijk van de vervolging van die bestuurder, aangezien die vervolging wordt verhinderd door het verzuim dat bij de voormelde bepaling strafbaar wordt gesteld.
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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.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.
14 november 2007 – 2° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. de Codt, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Ch. Halet, Luik en M.-F. Roumans, Luik.

Nr. 554
2° KAMER - 14 november 2007

1º HOGER BEROEP — STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN
INBEGREPEN) — RECHTSPLEGING IN HOGER BEROEP - EÉN ENKELE STRAF
DOOR DE EERSTE RECHTER WEGENS VERSCHILLENDE MISDRIJVEN UITGESPROKEN - IN HOGER
BEROEP SLECHTS BEPAALDE MISDRIJVEN IN AANMERKING GENOMEN - HANDHAVING VAN DE DOOR DE
EERSTE RECHTER UITGESPROKEN STRAF - GEVOLG - EENSTEMMIGHEID
2º STRAF — SAMENLOOP — EENDAADSE - RECHTSPLEGING IN HOGER BEROEP - EÉN
ENKELE STRAF DOOR DE EERSTE RECHTER WEGENS VERSCHILLENDE MISDRIJVEN UITGESPROKEN - IN
HOGER BEROEP SLECHTS BEPAALDE MISDRIJVEN IN AANMERKING GENOMEN - HANDHAVING VAN DE
DOOR DE EERSTE RECHTER UITGESPROKEN STRAF - GEVOLG - EENSTEMMIGHEID
3º HOGER BEROEP — STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN
INBEGREPEN) — RECHTSPLEGING IN HOGER BEROEP - EÉN ENKELE STRAF
DOOR DE EERSTE RECHTER WEGENS VERSCHILLENDE MISDRIJVEN UITGESPROKEN - VRIJSPRAAK
VOOR ÉÉN VAN DE TELASTLEGGINGEN - HANDHAVING VAN DE DOOR DE EERSTE RECHTER
UITGESPROKEN STRAF - ARTIKEL 6, E.V.R.M.
4º STRAF — SAMENLOOP — EENDAADSE - RECHTSPLEGING IN HOGER BEROEP - EÉN
ENKELE STRAF DOOR DE EERSTE RECHTER WEGENS VERSCHILLENDE MISDRIJVEN UITGESPROKEN VRIJSPRAAK VOOR ÉÉN VAN DE TELASTLEGGINGEN - HANDHAVING VAN DE DOOR DE EERSTE
RECHTER UITGESPROKEN STRAF - ARTIKEL 6, E.V.R.M.
5º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - RECHTSPLEGING IN HOGER BEROEP - EÉN ENKELE STRAF
DOOR DE EERSTE RECHTER WEGENS VERSCHILLENDE MISDRIJVEN UITGESPROKEN - VRIJSPRAAK
VOOR ÉÉN VAN DE TELASTLEGGINGEN - HANDHAVING VAN DE DOOR DE EERSTE RECHTER
UITGESPROKEN STRAF

1º en 2° Het gerecht in hoger beroep verzwaart de straf niet wanneer het, nadat de eerste
rechter om reden van eenheid van opzet één enkele straf had uitgesproken wegens
verschillende misdrijven, deze straf handhaaft hoewel het nog slechts bepaalde van die
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misdrijven in aanmerking neemt1. (Art. 211bis, Sv.)
3º, 4° en 5° Artikel 6 E.V.R.M. verbiedt niet dat het gerecht waar het hoger beroep
aanhangig is gemaakt tegen een vonnis dat één enkele straf wegens verschillende
telastleggingen uitspreekt, de door de eerste rechter uitgesproken straf handhaaft, terwijl
het één van die telastleggingen niet bewezen verklaart.
(W. T. G. e.a.)

ARREST (vertaling)
(A.R. P.07.1324.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 31 juli 2007 gewezen door
het Hof van Beroep te Luik, correctionele kamer.
De eiser voert een middel aan in een brief waarvan een 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 middel
Het middel verwijt het arrest dat het, na te hebben beslist dat één van de tien
door de correctionele rechtbank tegen de eiser in aanmerking genomen tenlasteleggingen niet bewezen was, de gevangenisstraf van veertig maanden bevestigt
die door de voormelde rechtbank is uitgesproken, zonder die strafverzwaring met
redenen te omschrijven.
Er is geen strafverzwaring wanneer de appelrechter, nadat de eerste rechter om
reden van eenheid van opzet één enkele straf had uitgesproken wegens verschillende misdrijven, deze straf handhaaft hoewel hij nog slechts bepaalde van die
misdrijven in aanmerking neemt.
Artikel 6 van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de
Fundamentele Vrijheden verbiedt niet dat het gerecht waar het hoger beroep aanhangig is gemaakt tegen een vonnis dat één enkele straf wegens verschillende telastleggingen uitspreekt, de door de eerste rechter uitgesproken straf handhaaft
terwijl het één van die telastleggingen niet bewezen verklaart.
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 beslissingen op de burgerlijke rechtsvorderingen die door de verweerders tegen de eiser zijn ingesteld:
1 Cass., 6 jan. 2004, AR P.03.0797.N, nr. 2.
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De eiser voert geen bijzonder middel aan.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
14 november 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. de Codt, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Dejemeppe – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaatgeneraal.

Nr. 555
1° KAMER - 15 november 2007

VERZEKERING — W.A.M.-VERZEKERING - GEMEENSCHAPPELIJK
MOTORWAARBORGFONDS - BENADEELDE - VORDERING - VOORWAARDE - VOORAFGAANDE
VORDERING TEGEN AANSPRAKELIJKE - VERJARING - GEVOLG
De bepalingen krachtens welke het Fonds tegenover de benadeelden niet gehouden is tot
vergoeding indien zij hun vordering tegen een der aansprakelijken hebben laten verjaren
maken geen onderscheid naargelang de benadeelde een vordering tegen het Fonds
instelt vooraleer of nadat zijn vordering tegen een van de aansprakelijke daders is
verjaard1.(Artt. 18, b en 22, 2°, K.B. 16 dec. 1981 houdende inwerkingstelling en
uitvoering van de artt. 49 en 50 Wet 9 juli 1975 betreffende de controle der
verzekeringsondernemingen)
(D. e.a. T. GEMEENSCHAPPELIJK MOTORWAARBORGFONDS)

ARREST
(A.R. C.06.0398.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 5 januari 2006 gewezen door
het Hof van Beroep te Gent.
Raadsheer Beatrijs Deconinck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eisers voeren in hun verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 22, 2°, van het koninklijk besluit van 11 juli 2003, houdende de vaststelling
van de toelatingsvoorwaarden en de werking van het Belgisch Bureau en het Gemeenschappelijk Waarborgfonds;
- artikel 18.b van het koninklijk besluit van 16 december 1981, houdende inwerkingstelling en uitvoering van de artikelen 49 en 50 van de wet van 9 juli 1975 betreffende de
1 Zie Cass., 13 sept. 2001, AR C.99.0103.N, nr. 461 (en de verwijzing in de voetnoot 1).
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controle der verzekeringsondernemingen, waarvan het opschrift bij koninklijk besluit van
23 oktober 1995 werd gewijzigd in "koninklijk besluit houdende inwerkingstelling en uitvoering van de artikelen 79 en 80 van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der
verzekeringsondernemingen", zoals van kracht vooraleer het werd opgeheven bij artikel
27 van het koninklijk besluit van 11 juli 2003 houdende de vaststelling van de toelatingsvoorwaarden en de werking van het Belgisch Bureau en het Gemeenschappelijk Waarborgfonds.
Aangevochten beslissingen
Het Hof van Beroep te Gent verklaart in het aangevochten arrest van 5 januari 2006 de
door de eisers lastens de verweerder ingestelde vorderingen, ertoe strekkende de verweerder te horen veroordelen tot vergoeding van de schade geleden naar aanleiding van het
verkeersongeval van 19 september 1990, ontvankelijk, doch ongegrond en wijst deze vorderingen af.
Het Hof van Beroep te Gent stoelt deze beslissing op volgende motieven:
"Artikel 22, 2°, van het koninklijk besluit van 11 juli 2003, voormalig artikel 18, b, van
het koninklijk besluit van 16 december 1981, bepaalt dat het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds tegenover de benadeelden niet tot vergoeding gehouden is indien zij hun
vordering tegen één der aansprakelijke daders hebben laten verjaren.
Bij het tussenarrest van 16 december 2004 werd geoordeeld dat uit het strafdossier
blijkt dat het ongeval zich voordeed op een rijksweg waarvan de bewaring bij het Vlaams
Gewest ligt. Tevens werd vastgesteld dat het Vlaams Gewest dient beschouwd te worden
als een aansprakelijke, nu haar aansprakelijkheid op grond van artikel 1384, eerste lid, van
het Burgerlijk Wetboek betrokken zou geweest zijn, mocht de vordering lastens haar niet
verjaard zijn.
Aldus dient besloten te worden dat (de eisers en de heer D.) hun vordering tegen een
aansprakelijke dader hebben laten verjaren en zij bijgevolg niet over een recht op vergoeding lastens het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds beschikken.
De verwijzing van (de eisers en de heer D.) naar het arrest van 13 september 2001 van
het Hof van Cassatie is niet ter zake dienend gezien dit enkel betrekking had op het verval
van het recht op vergoeding wanneer de benadeelde zich er van onthouden heeft een vordering tegen één der aansprakelijke daders in te stellen indien het Fonds hen hierom verzoekt en niet op het laten verjaren van de vordering tegen één der aansprakelijke daders.
In het arrest werd bovendien enkel gesteld dat de benadeelde niet verplicht is voorafgaandelijk alle rechtsmiddelen uit te putten tegen de vermoedelijke daders vooraleer een
rechtsvordering tegen het Fonds in te stellen, hetgeen geenszins belet dat het recht op vergoeding van de benadeelde verloren gaat wanneer hij zijn recht tegen één van de aansprakelijke daders heeft laten verjaren.
Dat de verjaring tegen het Vlaams Gewest nog niet ingetreden was op het ogenblik dat
de vorderingen tegen het Fonds werden ingesteld, is evenmin relevant. Vast staat immers
dat (de eisers en de heer D.) hun vordering tegen het Vlaams Gewest hebben laten verjaren. Het feit dat zij voordien het Fonds hebben aangesproken, doet hier niet aan af.
Artikel 22, 2°, van het koninklijk besluit van 11 juli 2003, voormalig artikel 18, b, van
het koninklijk besluit van 16 december 1981, interpreteren in de zin dat het Fonds enkel
niet tot vergoeding gehouden is wanneer tegen haar een vordering wordt ingesteld op het
ogenblik dat de vordering tegen één der aansprakelijke partijen reeds verjaard is, is strijdig met de bewoordingen van deze bepaling.
Het behoorde niet aan het Fonds als eerste het initiatief te nemen om het Vlaams Gewest te dagvaarden, noch de benadeelden hiertoe opdracht te geven.
De vraag of het Fonds kan worden aangesproken op grond van schade veroorzaakt
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door een onbekend gebleven voertuig dan wel doordat geen enkele verzekeringsonderneming tot vergoeding verplicht is om reden van een toevallig feit waardoor de bestuurder
die het ongeval veroorzaakt, vrijuit gaat, is in de gegeven omstandigheden niet verder aan
de orde.
De vorderingen van (de eisers en de heer D.) zijn bijgevolg ongegrond"(arrest, pp. 3-4).
Grieven
1. Naar luid van artikel 18.b van het koninklijk besluit van 16 december 1981, houdende inwerkingstelling en uitvoering van de artikelen 49 en 50 van de wet van 9 juli 1975
betreffende de controle der verzekeringsondernemingen, waarvan het opschrift bij koninklijk besluit van 23 oktober 1995 werd gewijzigd in "koninklijk besluit houdende inwerkingstelling en uitvoering van de artikelen 79 en 80 van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen", zoals van kracht vooraleer het werd opgeheven bij artikel 27 van het koninklijk besluit van 11 juli 2003, en artikel 22.2° van het
koninklijk besluit van 11 juli 2003, houdende de vaststelling van de toelatingsvoorwaarden en de werking van het Belgisch Bureau en het Gemeenschappelijk Waarborgfonds, is
het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds tegenover de benadeelden niet gehouden tot
vergoeding indien zij hun vordering tegen één der aansprakelijke daders hebben laten verjaren, daarvan afstand gedaan hebben of zich er van onthouden een vordering tegen hen in
te stellen indien het Fonds hen hierom verzoekt.
2. Uit de wetsgeschiedenis blijkt dat deze bepalingen, overgenomen uit het koninklijk
besluit van 5 januari 1957, niet tot doel hebben de benadeelde te verplichten een vordering tegen de dader van een door een motorrijtuig veroorzaakte ongeval in te stellen alvorens hij voor een bijdrage vanwege het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds in aanmerking komt. Deze bepalingen doelen op het geval dat er verschillende aansprakelijke
daders zouden zijn, onder wie sommige buiten het toepassingsgebied van de WAM-wet
vallen, zodat het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds voor die daders niet gehouden
is tot vergoeding.
Het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds is ingevolge voornoemde bepalingen niet
gehouden tot vergoeding van de benadeelde indien deze een vordering tegen het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds instelt nadat zijn vordering tegen één van de aansprakelijke daders reeds is verjaard.
Deze bepalingen vinden evenwel geen toepassing, en het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds is derhalve wel tot vergoeding van de benadeelde gehouden, indien deze
zijn vordering tegen het Fonds instelt alvorens zijn vordering tegen één van de aansprakelijke daders is verjaard.
Het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds is derhalve gehouden tot vergoeding van
de benadeelde die zijn vordering tegen het Fonds heeft ingesteld vooraleer zijn vordering
tegen de aansprakelijke dader was verjaard, zelfs indien de benadeelde nadien een vordering tegen deze aansprakelijke instelt, op een ogenblik dat die vordering reeds is verjaard.
3. De artikelen 18.b van het koninklijk besluit van 16 december 1981 en 22.2° van het
koninklijk besluit van 11 juli 2003 hebben tot doel het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds, wanneer het door de benadeelde wordt aangesproken, de mogelijkheid te bieden zijn rechten veilig te stellen en aldus maatregelen te treffen om de eventuele uitoefening van zijn subrogratierecht veilig te stellen. Overeenkomstig artikel 80, §2, eerste lid,
van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen, opgeheven bij artikel 12 van de wet van 22 augustus 2002, en artikel 19bis-14, §1, van de wet
van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake
motorrijtuigen, ingevoegd bij artikel 7 van de wet van 22 augustus 2002, treedt het Fonds
immers, in de gevallen waarin de wet voorziet dat de benadeelde vanwege het Fonds vergoeding kan bekomen van de door een motorrijtuig veroorzaakte schade, in zoverre het de
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benadeelde heeft vergoed, in de rechten van de benadeelde tegen de aansprakelijke personen en eventueel tegen hun verzekeraars.
Wanneer de benadeelde een vordering tot schadevergoeding tegen het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds instelt op een ogenblik dat de vordering van de benadeelde tegen de aansprakelijke reeds is verjaard, zal het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds
geen mogelijkheid meer hebben om, na vergoeding van de benadeelde, de subrogatoire
vordering tegen de aansprakelijke in te stellen. Dit is de reden waarom de artikelen 18.b
van het koninklijk besluit van 16 december 1981 en 22.2° van het koninklijk besluit van
11 juli 2003 voorzien dat het Fonds in die hypothese niet tot vergoeding zal gehouden
zijn.
4. Wanneer het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds aldus gehouden is tot vergoeding van de schade naar aanleiding van een verkeersongeval waarbij een motorrijtuig slipte op een mazoutvlek op de rijbaan en het Vlaamse Gewest als bewaarder van de rijbaan
op grond van artikel 1384, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek aansprakelijk is voor het
ongeval, zal het Fonds na vergoeding van de benadeelde in diens rechten treden ten aanzien van het Vlaams Gewest.
Artikelen l8.b van het koninklijk besluit van 16 december 1981 en 22.2° van het koninklijk besluit van 11 juli 2003 hebben tot doel te vermijden dat de benadeelde een vordering tot schadevergoeding tegen het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds zou instellen nadat zijn vordering tegen het Vlaamse Gewest reeds verjaard is, omdat het Fonds
alsdan, na vergoeding van de benadeelde, geen subrogatoire vordering tegen het Vlaamse
Gewest zal kunnen instellen.
Deze reglementaire bepalingen strekken er dus toe het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds toe te laten, wanneer een vordering tot schadevergoeding wordt ingesteld, zijn
rechten te vrijwaren door een vordering tegen het Vlaamse Gewest in te stellen of de benadeelde aan te manen een vordering tegen het Vlaamse Gewest in te stellen.
Zoals hiervoren uiteengezet, vinden de artikelen 18.b van het koninklijk besluit van 16
december 1981 en 22.2° van het koninklijk besluit van 11 juli 2003 geen toepassing wanneer de benadeelde een vordering tot vergoeding tegen het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds instelt vooraleer zijn vordering tegen het Vlaamse Gewest is verjaard,
zelfs indien hij nadien een vordering tegen het Gewest instelt op een ogenblik dat deze
vordering reeds is verjaard, nu in die hypothese aan het Fonds geenszins de mogelijkheid
werd ontnomen zijn rechten veilig te stellen.
5. Het hof van beroep beslist in het aangevochten arrest derhalve ten onrechte dat:
- de vordering van de eisers lastens de verweerder ongegrond is omdat zij hun vordering tegen een aansprakelijke derde - het Vlaamse Gewest - hebben laten verjaren en dat
het feit dat de eisers een vordering tegen het Fonds hebben ingesteld vooraleer de verjaring van hun vordering tegen het Vlaamse Gewest was ingetreden, hieraan niet afdoet,
- artikel 22.2° van het koninklijk besluit van 11 juli 2003, voormalig artikel 18.b van
het koninklijk besluit van 16 december 1981, interpreteren in de zin dat het Fonds enkel
niet tot vergoeding gehouden is wanneer tegen haar een vordering wordt ingesteld op het
ogenblik dat de vordering tegen één der aansprakelijke partijen reeds verjaard is, strijdig
is met de bewoordingen van deze bepaling,
- het niet aan het Fonds behoorde als eerste het initiatief te nemen om het Vlaamse Gewest te dagvaarden, noch de benadeelden hiertoe opdracht te geven.
Door de vordering van eisers op grond van de in het middel aangehaalde motieven als
ongegrond af te wijzen, schendt het hof van beroep aldus de artikelen 22.2° van het koninklijk besluit van 11 juli 2003, houdende de vaststelling van de toelatingsvoorwaarden
en de werking van het Belgisch Bureau en het Gemeenschappelijk Waarborgfonds en 18.b
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van het koninklijk besluit van 16 december 1981 houdende inwerkingstelling en uitvoering van de artikelen 49 en 50 van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen, waarvan het opschrift bij koninklijk besluit van 23 oktober
1995 werd gewijzigd in "koninklijk besluit houdende inwerkingstelling en uitvoering van
de artikelen 79 en 80 van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen", zoals van kracht vooraleer het werd opgeheven bij artikel 27 van het koninklijk besluit van 11 juli 2003 houdende de vaststelling van de toelatingsvoorwaarden
en de werking van het Belgisch Bureau en het Gemeenschappelijk Waarborgfonds.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1. Krachtens artikel 18.b van het koninklijk besluit van 16 december 1981
houdende inwerkingstelling en uitvoering van de artikelen 79 en 80 van de wet
van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen, te dezen
van toepassing tot dat het werd opgeheven bij artikel 27 van het koninklijk besluit van 11 juli 2003, houdende de vaststelling van de toelatingsvoorwaarden en
de werking van het Belgisch Bureau en het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds en krachtens artikel 22.2° van dit koninklijk besluit, is het Fonds tegenover
de benadeelden niet gehouden tot vergoeding indien zij hun vordering tegen één
der aansprakelijke hebben laten verjaren.
2. Deze bepalingen maken geen onderscheid naargelang de benadeelde een
vordering tegen het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds instelt vooraleer of
nadat zijn vordering tegen één van de aansprakelijke daders is verjaard.
3. Het middel dat aanvoert dat deze bepalingen geen toepassing vinden wanneer de benadeelde een vordering tot vergoeding tegen het Gemeenschappelijk
Motorwaarborgfonds instelt vooraleer zijn vordering tegen een van de aansprakelijke daders is verjaard, zelfs indien hij nadien een vordering tegen het Gewest
instelt op een ogenblik dat deze vordering reeds is verjaard, omdat in die hypothese aan het Fonds geenszins de mogelijkheid werd ontnomen zijn rechten veilig te stellen, faalt naar recht.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eisers in de kosten.
15 november 2007 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Waûters, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: mevr. Deconinck – Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaat-generaal
– Advocaten: mrs. Geinger en Maes.

Nr. 556
1° KAMER - 15 november 2007

HUUR VAN GOEDEREN — HUISHUUR — EINDE (OPZEGGING.
VERLENGING. ENZ) - OPZEGGING DOOR DE VERHUURDER - PERSOONLIJKE BETREKKING NIET-VERWEZENLIJKING - VERGOEDING - VOORWAARDEN
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De huurder heeft slechts recht op vergoeding vanwege de verhuurder, wegens het niet
verwezenlijken van de voorwaarden van diens persoonlijke betrekking van het goed of
door zijn afstammelingen binnen de gestelde termijn, als het huurcontract eindigt
ingevolge opzegging door de verhuurder. (Art. 3, §§1 en 2, Huurwet 20 feb. 1991)
(D. e.a. T. T.)

ARREST
(A.R. C.06.0569.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 24 april 2006 gewezen door
de Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen, zetelend in hoger beroep.
Afdelingsvoorzitter Ernest Waûters heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eisers voeren in hun verzoekschrift een middel aan.
Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht en maakt er deel van uit.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1. Artikel 3, §1, van de Woninghuurwet bepaalt dat elke huurovereenkomst
bedoeld in artikel 1 wordt geacht te zijn aangegaan voor een duur van negen jaar.
Artikel 3, §2, eerste lid, van deze wet laat de verhuurder toe de huurovereenkomst te allen tijde te beëindigen met inachtneming van een opzeggingstermijn
van zes maanden, indien hij voornemens is het goed persoonlijk en werkelijk te
laten betrekken door zijn afstammelingen.
Artikel 3, §2, derde lid, van deze wet bepaalt dat het goed binnen een jaar na
het verstrijken van de opzegging moet worden betrokken.
Artikel 3, §2, vierde lid, van deze wet bepaalt dat indien de verhuurder, zonder
het bewijs te leveren van buitengewone omstandigheden, binnen de gestelde termijn en voorwaarden de betrekking van het goed niet verwezenlijkt, de huurder
recht heeft op een vergoeding die gelijk is aan achttien maanden huur.
2. Uit deze bepalingen volgt dat de huurder slechts recht heeft op de vergoeding bedoeld in artikel 3, §2, vierde lid, van de Woninghuurwet, als het huurcontract eindigt ingevolge een opzegging door de verhuurder.
3. Het bestreden vonnis oordeelt dat:
- de eisers de huurovereenkomst hebben opgezegd op 23 december 2003 met
een termijn van zes maanden die verstreek op 30 juni 2004;
- de huurovereenkomst tussen de eisers en de verweerster met onderling akkoord werd beëindigd op 31 mei 2004.
4. De appelrechters die oordelen dat de huurovereenkomst tussen de partijen
in onderling akkoord overeenkomst is beëindigd, konden niet zonder schending
van het in het middel aangehaalde wetsartikel, beslissen dat de verweerster recht
had op de vergoeding waarvan sprake in artikel 3, §2, vierde lid, van de Woning-
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huurwet.
Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het de eisers veroordeelt tot betaling aan de verweerster van een bedrag van 11.156,58 euro, te vermeerderen met
de gerechtelijke interest vanaf 7 oktober 2004 en in zoverre het uitspraak doet
over de kosten.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde vonnis.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de Rechtbank van Eerste Aanleg te Mechelen, zetelend in hoger beroep.
15 november 2007 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Waûters, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaat-generaal – Advocaten:
mrs. Verbist en Lefebvre.

Nr. 557
1° KAMER - 15 november 2007

1º PAULIAANSE RECHTSVORDERING - SCHULDEISERS - VERZET - WETTELIJKE
BEPALING - AARD
2º VERDELING - SCHULDEISERS - VERZET - WETTELIJKE BEPALING - AARD
1º en 2° Artikel 882 van het Burgerlijk Wetboek, dat het recht van verzet van de
schuldeisers tegen een verdeling bepaalt, raakt de openbare orde niet en is niet van
dwingend recht1. (Artt. 882 en 1167, B.W.)
(D. e.a. T. T.)

ARREST
(A.R. C.06.0621.N - C.06.0622.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest, op 19 april 2006 gewezen
door het Hof van Beroep te Antwerpen.
Afdelingsvoorzitter Ernest Waûters heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres in de zaak C.06.0621.N voert in haar verzoekschrift een middel
1 Zie Cass., 3 dec. 1999, AR C.96.0121.N, nr. 658, met concl. A.G. DE RIEMAECKER.
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aan.
De eiser in de zaak C.06.0622.N voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
A. De zaak C.06.0621.N
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 882, 1167, 1390, 1427 en 1430 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest: "Ontvangt het hoger beroep en het incidenteel beroep, doch verklaart beide ongegrond. Bevestigt dienvolgens het bestreden vonnis. Verwijst (de tweede
verweerder) en (de eiseres) in de kosten van de procedure in hoger beroep, (...)".
op grond van de motieven op p. 3-4:
"1.1. Ingevolge artikel 1167 van het Burgerlijk Wetboek kunnen de schuldeisers in hun
eigen naam opkomen tegen de handelingen die hun schuldenaar verricht heeft met bedrieglijke benadeling van hun rechten.
Deze pauliaanse vordering is evenwel onderworpen aan een aantal voorwaarden, met
name:
- de anterioriteit van de schuldvordering,
- de verarming van de schuldenaar en de benadeling van de schuldeiser, het bedrog van
de schuldenaar,
- de medeplichtigheid of het medeweten van de derde betrokkene.
1.2. (De tweede verweerder) werpt, bij incidenteel beroep, de ontoelaatbaarheid op van
de pauliaanse vordering met als argument dat de aangevochten rechtshandeling deel uitmaakt van de akte voorafgaandelijk aan de echtscheiding door onderlinge toestemming
en, nu deze overeenkomst een geheel vormt met de echtscheiding die van openbare orde
is, deze niet kan aangevochten worden, voor zover de echtscheiding zelf niet wordt aangevochten. Gezien de echtscheiding in casu is overgeschreven is zij tegenstelbaar aan derden, zo stelt hij, met inbegrip van de thans aangevochten rechtshandeling.
1.3. Een pauliaanse vordering beoogt de niet-tegenstelbaarheid van een aangevochten
rechtshandeling en herstel in natura of bij equivalent ten voordele van de schuldeiser. De
pauliaanse vordering beoogt niet de herroeping van de hele regeling voorafgaand aan de
echtscheiding door onderlinge toestemming of de nietigheid van de echtscheiding zelf. Er
is dan ook geen enkel element van openbare orde dat zich tegen deze vordering verzet. De
pauliaanse vordering is dan ook ontvankelijk".
Grieven
Op grond van de artikelen 1390, 1427 en 1430 van het Burgerlijk Wetboek heeft de
echtscheiding de ontbinding tot gevolg van het tussen de echtelieden bestaande huwelijksstelsel, dewelke op haar beurt de vereffening en verdeling ten gevolge heeft van dat stelsel.
Krachtens het derde lid van voormeld artikel 1430 van het Burgerlijk Wetboek zijn de
bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de vereffening en veiling en die van
het Burgerlijk Wetboek betreffende de verdeling van nalatenschappen van overeenkomstige toepassing.
Artikel 1167, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat de schuldeisers ook in
hun eigen naam kunnen opkomen tegen de handelingen die hun schuldenaar verricht heeft
met bedrieglijke benadeling van hun rechten.
Niettemin bepaalt het tweede lid van dit artikel dat, wat betreft hun recht vermeld in de
titel "erfenissen" en "huwelijksvermogensstelsels", zij zich naar de aldaar voorgeschreven
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regels moeten gedragen.
Artikel 882 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat de schuldeisers van een deelgenoot, om te beletten dat de verdeling met bedrieglijke benadeling van hun rechten geschiedt, zich ertegen kunnen verzetten dat zij buiten hun aanwezigheid gedaan wordt en,
dat zij het recht hebben om op eigen kosten in de verdeling tussen te komen.
Maar dit artikel bepaalt echter ook dat de schuldeisers niet kunnen opkomen tegen een
voltrokken verdeling, behalve wanneer deze heeft plaats gehad buiten hen om en met een
miskenning van een door hen gedaan verzet.
Uit de voorgaande wetsbepalingen volgt dat de schuldeisers van een medegerechtigde
in een huwelijksvermogenstelsel de pauliaanse vordering bepaald in artikel 1167, eerste
lid, van het Burgerlijk Wetboek niet kunnen uitoefenen tegen een buiten hen voltrokken
verdeling, wanneer zij voordien tegen die verdeling geen verzet hebben gedaan, behalve
wanneer de verdeling fictief blijkt of bedrieglijk werd voltrokken teneinde het in artikel
882 van het Burgerlijk Wetboek bepaalde verzet onmogelijk te maken.
Hieruit volgt dat de appelrechters, door te beslissen dat er geen enkel element is dat
zich tegen de pauliaanse vordering van de eerste verweerder verzet, zonder vast te stellen
dat de tussen de eiseres en de tweede verweerder tot stand gekomen verdeling van hun huwelijksvermogensstelsel fictief is of bedrieglijk voltrokken werd teneinde het in artikel
882 van het Burgerlijk Wetboek bepaalde verzet onmogelijk te maken, de aangehaalde artikelen schenden door de vordering van de eerste verweerder ontvankelijk te verklaren,
omdat buiten de voormelde niet voorhanden zijnde gevallen de eerste verweerder dergelijke vordering niet meer kan instellen tegen de tussen de eiseres en de tweede verweerder
voltrokken verdeling. (schending van de artikelen 882, 1167, 1390, 1427 en 1430 van het
Burgerlijk Wetboek).
(...)

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Voeging
1. De zaken C.06.0621.N en C.06.0622.N zijn gericht tegen hetzelfde arrest.
Zij dienen te worden gevoegd.
A De zaak C.06.0621.N
Ontvankelijkheid
2. De verweerder sub 1 werpt op dat het middel nieuw en mitsdien niet ontvankelijk is.
3. Artikel 882 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat de schuldeisers van een
deelgenoot, om te beletten dat de verdeling met bedrieglijke benadeling van hun
rechten geschiedt, zich ertegen kunnen verzetten dat zij buiten hun aanwezigheid
gedaan wordt en, dat zij het recht hebben om op eigen kosten in de verdeling tussen te komen.
Dit artikel bepaalt verder dat de schuldeisers niet kunnen opkomen tegen een
voltrokken verdeling, behalve wanneer deze heeft plaats gehad buiten hen om en
met miskenning van een door hen gedaan verzet.
Die bepaling raakt de openbare orde niet en is niet van dwingend recht.
4. De partijen hebben voor de appelrechters niet aangevoerd dat de pauliaanse
vordering van de verweerder sub 1 niet ontvankelijk is omdat die verweerder niet
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in de verdeling is tussengekomen of er geen verzet heeft tegen gedaan vóór die
voltrokken was en de appelrechters hebben evenmin op eigen initiatief het artikel
882 van het Burgerlijk Wetboek toegepast.
Het middel is nieuw en mitsdien niet ontvankelijk.
De grond van niet-ontvankelijkheid moet worden aangenomen.
(...)
Dictum
Het Hof,
Voegt de zaken C.06.0621.N en C.06.0622.N.
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eiseres in de kosten van het cassatieberoep in de zaak
C.06.0621.N.
Veroordeelt de eiser in de kosten van het cassatieberoep in de zaak
C.06.0622.N.
15 november 2007 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Waûters, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaat-generaal – Advocaten:
mrs. Wouters en Verbist.

Nr. 558
1° KAMER - 16 november 2007

VORDERING IN RECHTE - BURGERLIJKE ZAKEN - BELANG EN HOEDANIGHEID ONTVANKELIJKHEID
De procespartij die voorhoudt titularis te zijn van een subjectief recht heeft, ook al wordt het
betwist, belang en hoedanigheid om een vordering in rechte in te stellen; het onderzoek
naar het bestaan of de draagwijdte van het ingeroepen subjectief recht betreft niet de
ontvankelijkheid maar de gegrondheid van de vordering1. (Art. 17, Ger.W.)
(F.L. e.a T. F.L. e.a.)

ARREST (vertaling)
(A.R. C.06.0144.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 13 september 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
In het cassatieverzoekschrift waarvan een eensluidend verklaard afschrift aan
1 Cass., 26 feb. 2004, AR C.01.0402.N, nr. 106.
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dit arrest is gehecht voeren de eisers twee middelen aan.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
Naar luid van artikel 17 van het Gerechtelijk Wetboek kan de rechtsvordering
niet worden toegelaten, indien de eiser geen hoedanigheid en geen belang heeft
om ze in te dienen.
De procespartij die beweert houder te zijn van een subjectief recht, heeft, ook
al wordt dat recht betwist, het vereiste belang en de vereiste hoedanigheid om
een rechtsvordering in te stellen.
Het onderzoek naar het bestaan of de draagwijdte van het door de eiser aangevoerde subjectief recht valt niet onder het onderzoek naar de ontvankelijkheid
maar onder dit naar de gegrondheid van de vordering.
Het arrest stelt vast, enerzijds, dat de eiser en de eerste eiseres de rechtsvoorganger van de eerste twee verweerders alsook de derde en de vierde verweerster
hadden gedagvaard teneinde het proces-verbaal van de algemene vergadering
van 22 november 2001 van de vennootschap Sima nietig te doen verklaren en,
anderzijds, dat die algemene vergadering het mandaat van afgevaardigd bestuurder van de eerste eiseres herroepen heeft.
Het oordeelt dat, "ook al zou mevrouw S. V. E. haar hoedanigheid van afgevaardigd bestuurder van de vennootschap Sima verloren hebben op de algemene
vergadering van 4 mei 1998, zij die hoedanigheid teruggekregen heeft op 1 mei
1999 of op zijn minst vanaf 2 mei 2000", en dat "(de eerste eiseres) bijgevolg op
22 november 2001 niet meer de hoedanigheid van afgevaardigd bestuurder bezat".
Door op die grond de oorspronkelijke vordering van de eerste eiseres niet ontvankelijk te verklaren, schendt het arrest artikel 17 van het Gerechtelijk Wetboek.
In zoverre is het middel gegrond.
(...)
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het bij de uitspraak over zaak
313/2002 van de algemene rol het hoger beroep van de verweersters gegrond
verklaart, het vonnis van 7 januari 2002 tenietdoet en uitspraak doet over de kosten.
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
Beveelt dat van het arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest.
Veroordeelt de eisers in de helft van de kosten en houdt de andere helft aan
voor uitspraak daaromtrent door de feitenrechter.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.
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16 november 2007 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: mevr. Matray – Gelijkluidende conclusie van de h. de Koster, advocaat-generaal – Advocaat: mr. Wouters.

Nr. 559
1° KAMER - 16 november 2007

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — OP CONCLUSIE —
BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN SOCIALE ZAKEN
INBEGREPEN) - ANTWOORD OP HET VERWEERMIDDEL - GRENZEN
De rechter hoeft niet te antwoorden op het argument dat tot staving van een verweermiddel
wordt aangevoerd maar dat geen afzonderlijk middel vormt1. (Art. 149, Gw. 1994)
(GESTION ET IMMEUBLES nv T. SOCIETE MOSANE DE CONSTRUCTION nv)

ARREST (vertaling)
(A.R. C.06.0205.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 26 oktober 2005 gewezen
door het Hof van Beroep te Luik.
Raadsheer Philippe Gosseries heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Philippe de Koster heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert een middel aan:
Geschonden wettelijke bepaling
- artikel 149 van de Grondwet.
Aangevochten beslissingen en redenen
Na te hebben vastgesteld dat "de naamloze vennootschap Terrains et Immeubles op 22
augustus 1989 aan (...) (de verweerster) een koopoptie op (een) gebouw verleende tegen
de prijs van 12.000.000 frank en dat die optie geldig was tot 15 september 1989 (...); dat
in die koopoptie de volgende clausule is opgenomen: 'die optie is onderworpen aan de
voorwaarde dat u de alleenverkoop van het kantoorgebouw dat u - of uw groep op de
grond zult bouwen, tegen een commissieloon van 3 pct. (+ BTW) van de verkoopprijs exclusief BTW en zonder de grond toevertrouwt aan Immobilière Ledoux, afdeling van (de
eiseres)'; dat die optie op 15 september 1989 werd verlengd tot en met 19 september 1989;
dat (de verweerster) gedurende de onderhandelingen zich het recht wilde voorbehouden
om een ander persoon als werkelijke koper in zijn plaats te stellen en dat de naamloze
vennootschap Terrains et Immeubles hiermee instemde; dat (de verweerster) en de naamloze vennootschap Terrains et Immeubles op 18 september 1989 de onderhandse koopovereenkomst ondertekenden waarin voormeld gebouw werd verkocht voor de prijs van
9.500.000 frank; dat die overeenkomst een voorbehoud om een lastgever aan te wijzen bevat (...); dat (de verweerster) en de naamloze vennootschap Terrains et Immeubles dezelf1 Cass., 7 sept. 2004, AR P.03.0986.N, nr. 385.
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de dag een stuk, 'bijvoegsel' genaamd, ondertekenden dat in de volgende bewoordingen
was gesteld: 'De (verweerster) (...) belast hierbij de Immobilière Ledoux (...) met de alleenverkoop van twee, op het terrein op te richten kantoorverdiepingen van ongeveer 416
vierkante meter elk (...) die moeten worden verkocht tegen de door de (verweerster) of gelijk welke derde vast te stellen prijs van ongeveer 28.000 frank per vierkante meter, zonder de grond en exclusief BTW, tegen een commissieloon exclusief BTW (thans 17 pct.)
van 3 pct. van de verkoopprijs zonder grond en exclusief BTW, welk bedrag moet worden
betaald bij de ondertekening van de voorlopige koopovereenkomsten Die commissie is
verschuldigd wie de koper van die twee verdiepingen ook is",
en na te hebben beslist dat de verweerster "zich voor zichzelf en voor wie het zal behoren ertoe verbonden heeft (de eiseres) te belasten met de litigieuze alleenverkoop; dat het
vaststaat dat (de verweerster) verzuimd heeft die verbintenis over te dragen op de vereniging zonder winstoogmerk Maison Syndicale F.G.T.B. onder last deze op haar beurt op te
leggen aan de eventuele achtereenvolgende kopers; dat zij geen enkel geval van overmacht opwerpt dat de niet-uitvoering van de overeenkomst van 18 september 1989 verantwoordt, zodat die wanprestatie een fout oplevert en haar verplicht tot vergoeding van de
schade van (de eiseres) die krachtens het beding ten behoeve van derden een rechtstreeks
recht tegen haar bezit",
veroordeelt het arrest de verweerster om aan de eiseres het bedrag van 17.324,78 euro
te betalen, berekend op basis van 832 vierkante meter aan 28.000 frank per vierkante meter.
Grieven
In haar conclusie van hoger beroep voerde de eiseres aan dat haar schade bestond in de
derving van de commissie van drie pct. voor de alleenverkoop, die de verweerster - voor
haar zelf of voor rekening van wie het zal behoren - zich verbonden had aan de eiseres toe
te vertrouwen en dat die commissie moest worden berekend op basis van het bedrag van
294.750.000 frank dat de prijs van de gebouwen was zoals die door Soficom Development was geraamd. Zij voerde hiertoe de volgende redenen aan :
"Het bijvoegsel van 18 september 1989 preciseert: 'twee kantoorverdiepingen van ongeveer 416 vierkante meter elk', dat is 832 vierkante meter in totaal, daar het laatste ontwerp voor de F.G.T.B. op dat ogenblik twee kantoorverdiepingen volgens het voorontwerp van architect J.-B. Courtois van 1989 omvatte; de ontwerpen en de eigenaars van de
grond zijn achteraf nog veranderd en thans zijn uiteindelijk 2.875 vierkante meter kantoren gebouwd en door het Waalse Gewest in gebruik genomen; de vermelding 'ongeveer'
voor de in het bijvoegsel vermelde oppervlaktes geeft duidelijk aan dat de omvang van de
verkoop kan evolueren teneinde haar met de realiteit te doen overeenstemmen wanneer de
gebouwen eenmaal zullen opgericht zijn. Wat ten slotte de prijs betreft lag de in het bijvoegsel vermelde waarde evenmin vast, aangezien hiervoor eveneens 'ongeveer' wordt
vermeld, daar het evident is dat de waarde van kantoorgebouwen voortdurend verandert;
wat betreft de omvang van de schade legt (de eiseres) derhalve onder haar stukken een kopie neer van de erfpacht die op 3 november 2003 met het Waalse Gewest was overeengekomen en geregistreerd was op het hypotheekkantoor; (...) uit die pacht blijkt dat de waarde van het gebouw is vastgesteld op een bedrag van 7.041.903 euro (of 284.069.660
frank); door een aanpassing van de berekening op basis van de officiële waarde, die immers blijkt uit de in een authentieke akte vermelde waarde, bedraagt de vergoeding 3 pct.
x 7.041.903 euro = 211.257,09 euro (of 8.522.090 frank); dat toont de omvang van de
door (de eiseres) geleden schade definitief en objectief aan".
Het arrest antwoordt niet op het bovenvermelde middel uit de conclusie van de eiseres
volgens hetwelk het aantal vierkante meter en de prijs per vierkante meter, die in het bijvoegsel worden vermeld, benaderende bedragen waren, zodat het hof (van beroep), ten-

Nr. 559 - 16.11.07

HOF VAN CASSATIE

2197

einde de prijs vast te stellen, diende rekening te houden met de werkelijk gebouwde oppervlakte van de kantoren en met de werkelijke prijs per vierkante meter.
Het arrest is derhalve niet regelmatig met redenen omkleed (schending van artikel 149
van de Grondwet).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Na te hebben geoordeeld dat "(de eiseres), zonder de fout van (de verweerster)
de in het bijvoegsel omschreven alleenverkoop zou hebben gekregen (...) aangezien er wel degelijk kantoren zijn gebouwd die door de vennootschap Soficom
zijn verkocht", beslist het arrest dat "de rechter, om (de) schade (van de eiseres)
te ramen, zich dient te houden (...) aan wat de partijen in (voornoemd) bijvoegsel
hebben ingevoegd (,), namelijk de alleenverkoop van twee kantoorverdiepingen
van ongeveer 416 vierkante meter elk, die moesten worden verkocht tegen de
door (de eiseres) of gelijk welke derde vast te stellen prijs van ongeveer 28.000
frank per vierkante meter tegen een commissieloon van drie pct. van 832 vierkante meter aan 28.000 frank per vierkante meter, dat is 698.000 frank (of)
17.324,78 euro".
Aangezien het arrest op de conclusie van de eiseres volgens welke haar schade
moest worden geraamd op drie procent van het bedrag van de opgerichte gebouwen, dat de vennootschap Soficom had geraamd op 294.750.000 frank, dat is
8.842.500 frank, of 219.199,85 euro, antwoordt door ze tegen te spreken, hoefde
het niet verder te antwoorden op genoemde conclusie die, door de bewoordingen
van het litigieuze bijvoegsel te onderzoeken, niet een apart middel, maar een argument aanvoerde tot staving van het middel dat de eiseres uiteenzette in verband met de raming van haar schade.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.
16 november 2007 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Gosseries – Gelijkluidende conclusie van de h. de Koster, advocaat-generaal met opdracht – Advocaten: mrs. Kirkpatrick en Simont.

Nr. 560
1° KAMER - 16 november 2007

AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — OORZAAK —
(ON)MIDDELLIJKE OORZAAK - AANTASTING VAN DE GOEDE NAAM - NIEUWE AANTASTING
- SCHADE - GEVOLG
De omstandigheid dat de goede naam van een persoon is aangetast sluit het oorzakelijk
verband tussen een nieuwe aantasting van die goede naam en de eventueel daaruit
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voortvloeiende schade niet uit. (Artt. 1382 en 1383, B.W.)
(W. G. e.a. T. P.S. e.a.)

ARREST (vertaling)
(A.R. C.06.0304.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 29 september 2005 gewezen
door het Hof van Beroep te Brussel.
Raadsheer Didier Batselé heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Philippe de Koster heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eisers voeren twee middelen aan:
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 8 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 1950 en goedgekeurd bij de wet
van 13 mei 1955;
- artikel 17 van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten,
opgemaakt te New York op 19 december 1966 en goedgekeurd bij de wet van 15 mei
1981;
- artikel 22 van de Grondwet;
- algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest verklaart de oorspronkelijke vordering van de eiser ongegrond,
wijst ze af, veroordeelt hem in de door hem gemaakte kosten van beide instanties alsook
in de kosten van beide instanties van de verweerder. Het beslist aldus op de volgende
gronden:
"Hoewel het (de verweerder) vrij stond te denken dat de rechtbank een verkeerde uitspraak had gedaan, kon hij die opinie niet staven door het als een feit voor te stellen dat
M.D. op het eigendom van J.S. in vakantie was op een ogenblik dat laatstgenoemde in
verdenking gesteld was, terwijl hij niet in staat was dat feit te bewijzen.
Het blijkt immers uit de uittreksels uit het hier bedoelde artikel (...) dat de verweerder
de stelling die hij verdedigt en die als zodanig niet kan worden bekritiseerd, herhaaldelijk
en nadrukkelijk op dat feit steunt. Een dergelijke handelwijze vormt een zware fout".
maar:
"(De eiser) blijft evenwel in gebreke het oorzakelijk verband aan te tonen tussen de tegen (de verweerder) bewezen verklaarde fout en de aantasting van de eerbaarheid van
M.D.
Zoals hij zelf eraan herinnert was een perscampagne gevoerd om twijfel te zaaien over
de eerbaarheid van laatstgenoemde en dat niet over de wijze waarop zij haar onderzoek
had geleid, maar over kwesties die geen enkel verband hielden met het debat, namelijk de
wijze waarop zij zich voorbereid had op haar eerste verhoor door de parlementaire commissie en de problemen die haar echtgenoot had ondervonden naar aanleiding van een te-
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gen hem ingesteld strafonderzoek. Hij haalt als voorbeeld de verklaringen aan van sommige leden van de parlementaire onderzoekscommissie, het weekblad Télé-Ciné-Revue dat
een deel van haar persoonlijke nota's had gepubliceerd, het artikel van P.B. van 22 januari
1997, de voorlezing door journalist M.B. voor de televisiecamera's, van uittreksels uit de
vertrouwelijke brief van de Procureur-Generaal bij het Hof van Beroep te Luik aan de minister van Justitie.
Bijgevolg bestond zowel de materiële als de morele schade waarvoor M.D. vergoeding
vordert, reeds op het ogenblik dat het hier bedoelde artikel op 14 januari 1998 verscheen.
De tegen (de verweerder) bewezen verklaarde fout heeft dus op generlei wijze kunnen bijdragen tot het ontstaan ervan".
Grieven
Eerste onderdeel
Naar luid van de artikelen 22 van de Grondwet en 8 van het Verdrag tot bescherming
van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden heeft een ieder recht op bescherming van zijn privé-leven en zijn gezinsleven. Dat recht wordt tevens gewaarborgd
door artikel 17 van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten,
dat de persoon bovendien beschermt tegen onwettige aantastingen van de eer en de goede
naam.
Voor dergelijke aantastingen of inmengingen kan de dader ten aanzien van het slachtoffer aansprakelijk gesteld worden op grond van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek.
Het recht op bescherming van de eer en de goede naam, dat een bestanddeel is van het
recht op eerbiediging van het privé-leven, maakt deel uit van de rechten van de persoon,
die de wezenlijke kenmerken van de individualiteit van een persoon beschermen tegen de
inmengingen door derden. Dat subjectief recht, dat aan een ieder wordt toegekend door
het feit alleen dat hij die hoedanigheid bezit en dat bedoeld is om de integriteit van de lichamelijke, psychische en zedelijke eigenschappen van zijn persoon te verzekeren, is universeel, niet aan het vermogen gebonden, onoverdraagbaar en onverjaarbaar.
Uit het feit dat het recht op bescherming van de eer en de goede naam deel uitmaakt
van de rechten van de persoon kan worden afgeleid dat elke aantasting van dat recht de
houder ervan het recht geeft hiervoor vergoeding te eisen op grond van de artikelen 1382
en 1383 van het Burgerlijk Wetboek, ook al zou de eer van de betrokken persoon reeds op
onrechtmatige wijze zijn aangetast in het verleden.
Uit de omstandigheid alleen dat een vroegere aantasting van de eer reeds was gebeurd
en werd bestraft kan niet worden afgeleid dat een nieuwe onwettige aantasting van dat
subjectief recht niet in oorzakelijk verband zou staan met de schade die daaruit voortvloeit
voor de betrokken persoon.
Het bestreden arrest dat, na te hebben beslist dat de verweerder een zware fout had begaan door het litigieuze artikel te schrijven en te publiceren, oordeelt dat die fout niet bijgedragen heeft tot het ontstaan van de schade van de rechtsverkrijgende van de eisers, op
grond dat die schade er reeds was ten gevolge van een vroegere "perscampagne", terwijl
een herhaaldelijke en indringende aantasting van de eer van persoon, wanneer ze als een
fout wordt aangemerkt, noodzakelijk in oorzakelijk verband staat met de nieuwe schade
die hieruit voor haar ontstaat, miskent de wettelijke begrippen oorzakelijk verband en te
vergoeden schade (schending van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek)
alsook het begrip onrechtmatige aantasting van het privé-leven en het gezinsleven, de eer
en de goede naam (schending van de artikelen 22 van de Grondwet, 8 van het Verdrag tot
bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden en 17 van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten).
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(...)
Tweede middel
(...)

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
Eerste onderdeel
Het arrest beslist dat de verweerder, door een artikel te schrijven over de
rechtverkrijgende van de eisers en daarin herhaaldelijk en indringend te verwijzen naar een feit dat hij niet in staat was te bewijzen, een zware fout heeft begaan.
Het beslist dat er geen oorzakelijk verband bestaat tussen die fout en de door
de rechtverkrijgende van de eisers geleden schade, aangezien een vroegere perscampagne reeds zijn eerbaarheid had aangetast.
De omstandigheid dat de goede naam van een persoon is aangetast sluit het
oorzakelijk verband tussen een nieuwe aantasting van die goede naam en de
eventueel daaruit voortvloeiende schade niet uit.
Het arrest schendt de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek.
In zoverre is het onderdeel gegrond.
(...)
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het de oorspronkelijke vordering
niet gegrond verklaart ten aanzien van de verweerder en niet ontvankelijk ten
aanzien van de verweerster, en in zoverre het uitspraak doet over de kosten waarin de eiser is veroordeeld.
Beveelt dat van het arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter
over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Bergen.
16 november 2007 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Batselé – Gelijkluidende conclusie van de h. de Koster, advocaat-generaal met opdracht – Advocaten: mrs. Oosterbosch en Mahieu.
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Rechtsmisbruik bestaat erin dat een recht wordt uitgeoefend op een wijze die kennelijk de
grenzen van de normale uitoefening van dat recht door een voorzichtig en bedachtzaam
persoon te buiten gaat1. (Art. 1134, B.W.)
(LES TUILERIES nv T. Mr. DELBART, Ch., in hoedanigheid van curator van het faillissement van de nv Metallographit)

ARREST (vertaling)
(A.R. C.06.0349.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 6 oktober 2005 gewezen door
het Hof van Beroep te Brussel.
Raadsheer Christine Matray heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Philippe de Koster heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert een middel aan:
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1134, derde lid, 1724 en 1732 van het Burgerlijk Wetboek;
- algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk misbruik van recht verboden is en dat is
neergelegd in artikel 1134, derde lid, van dat wetboek;
- artikel 149 van de Grondwet.
Aangevochten beslissingen
Nadat de eiseres, die eigenares was van een door Metallographit gehuurd goed, gevorderd had dat de verweerster in haar hoedanigheid van curator van de failliete vennootschap, zou worden veroordeeld tot betaling van een bedrag van 2.575.973 frank ter vergoeding van de bijkomende schade die aan dat goed was berokkend doordat er na een ongeval geen herstellingen waren verricht en er geen beveiligingsmaatregelen waren getroffen, zegt het arrest voor recht dat de eiseres een schuldvordering van 42.571,13 euro
(1.717.315 frank) in hoofdsom bezit op de curatoren van de vennootschap.
Na met name te hebben vastgesteld dat een door een chauffeur van de vennootschap
Transports Van Der Bulck bestuurde vrachtwagen op 21 mei 1990 tegen het ijzeren gebinte van een loods die deel uitmaakte van het aan Metallographit verhuurde goed, gereden was en dit beschadigd had; dat laatstgenoemde op 21 september 1990 een bestek voor
de herstellingen heeft gevraagd en dat de kostprijs hiervan is geraamd op 300.000 frank;
dat de verzekeraar van Metallographit op 15 november 1990 liet weten dat "(de vennootschap), om een verergering van de schade te voorkomen, herstellingen heeft uitgevoerd";
dat het op 19 februari 1991 overvloedig heeft gesneeuwd; dat kort nadien is vastgesteld
dat de staat waarin de reeds beschadigde loods verkeerde verslechterd was, waardoor de
stabiliteit van de aangebouwde loods gevaar liep, beslist het arrest aldus op de volgende
gronden:
"Zoals de gerechtsdeskundige zegt is het verbazingwekkend dat Metallographit het bestek voor de herstellingen pas heeft gevraagd op 21 september 1990, dat is meer dan vier
maanden na het ongeval. (De verweerster) die optreedt in de bovengenoemde hoedanigheden, vindt die termijn niet ongewoon, gelet op de tussenkomst van de verzekeraars en hun
technische raadslieden, de uitvoering van een tegensprekelijk deskundigenonderzoek en
de verlofperiode in de bouw. Hoewel die omstandigheden niet te verwaarlozen zijn, blijft
1 Zie Cass., 6 jan. 2006, AR C.04.0358.F, nr.18.
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het toch een feit dat, afgezien van de op 29 mei 1990 aan de (eiseres) toegezonden fax,
Metallographit blijkens het dossier niet het geringste initiatief genomen heeft om ervoor te
zorgen dat voor 21 september 1990 bewarende maatregelen zouden worden getroffen, wat
aantoont dat zij zich schuldig gemaakt heeft aan een nalatigheid die eveneens in oorzakelijk verband staat met de verergering van de schade. (De verweerster), in de hoedanigheden waarin zij optreedt, voert nochtans terecht aan dat de (eiseres) in haar hoedanigheid
van verhuurster geen totale onverschilligheid aan de dag mocht leggen, zoals zij gedaan
heeft, voor de staat waarin haar eigendom verkeerde na het ongeval. Het beginsel volgens
hetwelk overeenkomsten te goeder trouw ten uitvoer moeten worden gebracht en dat ten
grondslag ligt aan de leer van rechtsmisbruik in contracten, verbiedt onder meer een partij
die de keuze heeft tussen verschillende mogelijkheden om haar recht met hetzelfde gunstig gevolg voor zichzelf uit te oefenen, de mogelijkheid te kiezen die de meeste schade
berokkent aan de tegenpartij. Zij merkt weldoordacht op dat de (eiseres) zich op artikel
1724 van het Burgerlijk Wetboek kon beroepen om de nodige werkzaamheden uit te voeren en om de gemaakte kosten achteraf op de huurder te verhalen. In dat verband merkt zij
op dat zij reeds op 29 mei 1990 de (eiseres) op de hoogte gebracht heeft van het incident
(van 21 mei 1990) en dat het overgezonden attest, dat door de aangestelde van Transports
Van Der Bulck is ondertekend, spreekt van een zware beschadiging van de loods. Zij herinnert eraan dat (de eiseres), per omgaande, aan haar tegengeworpen heeft dat het aan haar
stond 'alle gewenste maatregelen te treffen ten aanzien van de verantwoordelijke en diens
verzekeraar opdat de herstellingen door hen ten laste zouden worden genomen of (haar)
zouden worden terugbetaald' en 'dat zij niet tussenbeide diende te komen in een zaak
waarin derden betrokken zijn'. Daaruit volgt dat, hoewel (de eiseres) krachtens de overeenkomst het recht heeft van de (verweerster,) in de hoedanigheden waarin zij optreedt,
vergoeding te eisen voor de schade die het rechtstreekse gevolg is van de aanrijding van
21 mei 1990 en voor die welke het gevolg is van het gebrek aan beveiligingsmaatregelen,
dient er binnen dat kader rekening te worden gehouden met de nalatigheid van de (eiseres)
die eveneens in oorzakelijk verband staat met de verergering van de schade. (De verweerster) in de hoedanigheden waarin zij optreedt en (de eiseres) voeren terecht aan dat die
verplichtingen welke uit hun contractuele betrekkingen voortvloeien, geen weerslag hebben op het gedrag dat zij gerechtigd waren te verwachten van de derde die de fout heeft
begaan waardoor schade aan het pand is berokkend en waarvoor hij vergoeding verschuldigd is.
Wat betreft de herstelling van de schade die had kunnen worden voorkomen door het
treffen van beveiligingsmaatregelen, onderzoekt de gerechtsdeskundige de wijze waarop
had moeten gereageerd worden op de schade die door de botsing van de vrachtwagen was
veroorzaakt. (...) Hij omschrijft nauwkeurig hoe de schade die het gevolg was van de
overvloedige sneeuwval van februari 1991 zich heeft voorgedaan. (...) Ook al lijdt het, gelet op het bovenstaande, geen twijfel dat de sneeuwval van februari 1991 de doorslaggevende factor was die tot de verergering van de schade heeft geleid en dat die verergering
het gevolg is van de nalatigheid zowel van Metallographit als van de (eiseres), is het eveneens boven alle twijfel verheven dat, zonder de op 21 mei 1990 begane fout van de aangestelde van Transports Van Der Bulck en zonder de fout die het gevolg is van de eigen totale inertie waarvan laatstgenoemde blijk gegeven heeft ondanks haar verplichting tot vergoeding van de veroorzaakte schade, die schade, zoals ze zich heeft voorgedaan na februari 1991, zonder die fouten niet zou ontstaan zijn, zoals ze opgetreden is. Transports Van
Der Bulck is dus eveneens aansprakelijk voor de schade die had kunnen voorkomen worden door het treffen van beveiligingsmaatregelen. (...)
De (eiseres) en (de curatoren van de failliete vennootschap Transports Van Der Bulck)
voeren bovendien aan dat, afgezien van de huurovereenkomst, Metallographit, naar luid
van de brief van 15 november 1990 van Eagle Star, haar verzekeraar, zich uiteindelijk uitdrukkelijk ertoe verbonden had de herstellingen uit te voeren en dat zij, door die verbinte-
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nis niet na te komen, een fout heeft begaan. (...) Er dient te worden opgemerkt dat Metallographit nooit heeft aangevoerd dat zij niet op de hoogte gehouden werd van de stand
van de besprekingen tussen haar verzekeraar en die van Transports Van Der Bulck. Afgezien van de omstandigheid dat de verzekeraar klaarblijkelijk de leiding van het geschil genomen had, wordt er niet aangevoerd dat Metallographit niet op de hoogte gebracht was
van het initiatief van haar verzekeraar en dat zij zich hiertegen zou hebben verzet. Overigens blijkt het tegendeel uit het aangetekend schrijven dat Metallographit op 21 februari
1991 aan de (eiseres) richt en waarin zij een samenvatting geeft van de gebeurtenissen
met daarin de weergave van de strekking van de verbintenis, vervat in voormeld schrijven
van 15 november 1990. Die houding van Metallographit is ongetwijfeld verkeerd en staat
in oorzakelijk verband met de verergering van de schade. Die verbintenis ontsloeg evenwel noch Transports Van Der Bulck noch de (eiseres) van de verplichting om erop toe te
zien dat die verbintenis werd nagekomen.
Wanneer de schade wordt veroorzaakt door samenlopende fouten, waaronder die van
het slachtoffer, kunnen de schadeveroorzakers jegens het slachtoffer niet worden veroordeeld tot algehele vergoeding van de schade. Het staat aan de rechter te oordelen in hoeverre de fout van ieder van hen bijgedragen heeft tot de schade en op grond hiervan te bepalen welk deel van de schade de schadeveroorzaker aan het slachtoffer verschuldigd is.
(...) Wat betreft de schade die had kunnen worden voorkomen door het treffen van beveiligingsmaatregelen, namelijk 2.575.973 frank, dient, gelet op het bovenstaande, (de eiseres) een derde te dragen van de schade waarvoor zij vergoeding vordert. Wat betreft het
overige gedeelte van die schade, zijn zowel (de verweerster) in de hoedanigheden waarin
zij optreedt, enerzijds, als (de curatoren van de failliete vennootschap Transports Van Der
Bulck), anderzijds, in de regel met toepassing van de equivalentieleer, gehouden tot algehele vergoeding. Aangezien de vordering van de (eiseres) enkel gericht is tegen de (verweerster) in de hoedanigheden waarin zij optreedt, zijn er geen gronden om laatstgenoemde in solidum te veroordelen met (de curatoren van de failliete vennootschap Transports
Van Der Bulck)".
Grieven
Eerste onderdeel
Het misbruik van recht bij contracten veronderstelt dat een uit het contract ontstaan
recht wel degelijk is uitgeoefend door de houder ervan en dat hij door de wijze waarop hij
dat gedaan heeft schade heeft berokkend aan de andere partij. Volgens het bestreden arrest
bestaat het door de eiseres gepleegde rechtsmisbruik op grond waarvan de vergoeding die
de huurster verschuldigd is wegens de schade aan het gehuurde goed, met een derde moet
worden verminderd, uitsluitend hierin dat de eiseres geen gebruik gemaakt heeft van de
door artikel 1724 van het Burgerlijk Wetboek aan de verhuurder geboden mogelijkheid.
Het arrest wijst geen enkele handeling aan waarbij de eiseres een recht zou hebben uitgeoefend dat uit de huurovereenkomst voortvloeit en het wijst evenmin erop dat aan de
huurster schade is veroorzaakt. Door niettemin te beslissen dat de eiseres zich schuldig
gemaakt heeft aan rechtsmisbruik waardoor de aan haar verschuldigde vergoeding diende
te worden verlaagd, miskent het arrest derhalve het begrip misbruik van recht (schending
van artikel 1134, derde lid, van het Burgerlijk Wetboek, alsook van het in die bepaling
vastgelegde algemeen rechtsbeginsel) alsook de regel volgens welke de huurder aansprakelijk is voor de beschadigingen aan de gehuurde zaak die gedurende zijn huurtijd ontstaan (schending van artikel 1732 van het Burgerlijk Wetboek), en schendt het bovendien
artikel 1724 van het Burgerlijk Wetboek door de verkeerde toepassing ervan.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste onderdeel
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Het in artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek vastgelegde beginsel krachtens
hetwelk de overeenkomsten te goeder trouw ten uitvoer moeten worden gebracht
verbiedt een partij misbruik te maken van een haar door de overeenkomst toegekend recht. Het rechtsmisbruik bestaat erin dat een recht wordt uitgeoefend op
een wijze die kennelijk de grenzen van de normale uitoefening van dat recht door
een voorzichtig en bedachtzaam persoon te buiten gaat.
Het arrest stelt vast dat de failliete vennootschap, die een aan de eiseres toebehorend industrieel gebouw huurde, zich uitdrukkelijk verbonden had tot herstelling van dat gebouw dat door een voertuig was beschadigd, maar dat zij die verbintenis niet was nagekomen.
Het oordeelt dat "het beginsel volgens hetwelk overeenkomsten te goeder
trouw ten uitvoer moeten worden gebracht en dat ten grondslag ligt aan de leer
van rechtsmisbruik in contracten, een partij die de keuze heeft tussen verschillende mogelijkheden om haar recht met hetzelfde gunstig gevolg voor zichzelf uit te
oefenen, onder meer verbiedt de mogelijkheid te kiezen die de meeste schade berokkent aan de tegenpartij" en dat de eiseres, om verergering van haar schade te
voorkomen, "zich op artikel 1724 van het Burgerlijk Wetboek kon beroepen om
de nodige werkzaamheden uit te voeren en om de gemaakte kosten achteraf op
de huurder te verhalen".
Het arrest stelt niet vast dat de eiseres een recht heeft uitgeoefend dat voortvloeit uit de huurovereenkomst. Door zich alleen te baseren op het feit dat zij
geen gebruik gemaakt heeft van de mogelijkheid om zelf de herstellingen te verrichten die ten laste van de huurster vielen, verantwoordt het arrest niet naar
recht zijn beslissing dat de eiseres misbruik van recht heeft gepleegd en dat zij
een derde van haar schade dient te dragen.
Het onderdeel is gegrond.
(...)
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre het uitspraak doet over de
ontvankelijkheid van de hogere beroepen en de vorderingen.
Beveelt dat van het arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent over aan de feitenrechter.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Bergen.
16 november 2007 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: mevr. Matray – Gelijkluidende conclusie van de h. de Koster, advocaat-generaal met opdracht – Advocaat: mr. T'Kint.
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3° KAMER - 19 november 2007

BEWIJS — BURGERLIJKE ZAKEN — GESCHRIFTEN — BEWIJSKRACHT MISKENNING - BEGRIP
De bewijskracht van een akte wordt door de rechter miskend wanneer hij aan die akte een
uitlegging geeft die onverenigbaar is met de bewoordingen ervan1. (Artt. 1319, 1320 en
1322, B.W.)
(FORTIS BANK VERZEKERINGEN T. S. e.a.)

ARREST (vertaling)
(A.R. C.06.0150.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 21 september 2005 gewezen
door het Hof van Beroep te Luik.
De zaak is bij beschikking van 8 oktober 2007 van de eerste voorzitter verwezen naar de derde kamer.
Raadsheer Daniel Plas heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres stelt volgend middel voor.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de Grondwet;
- de artikelen 1134, 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest verklaart het hoger beroep dat de eiseres heeft ingesteld tegen het
vonnis van 28 november 2003 van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Dinant niet-ontvankelijk.
Het hof van beroep veroordeelt de eiseres, met bevestiging van het beroepen vonnis,
om aan de verweerders een bedrag van 41.595,39 euro te betalen, vermeerderd met de
moratoire interest tegen de wettelijke interestvoet vanaf 26 november 2001, datum van de
ingebrekestelling, tot algehele betaling.
Het hof van beroep grondt die beslissing op de volgende redenen:
"Het begrip ongeval
Het wordt niet betwist dat het overlijden van de verzekerde het gevolg is van een val
van de trap, zoals dit uit het strafdossier blijkt.
(De eiseres) verwijt de rechtbank het begrip ongeval uitgelegd te hebben op grond van
de rechtspraak inzake arbeidsongevallen, terwijl het een ongeval betreft dat in het privéleven heeft plaatsgevonden.
Zodra de verzekeringspolis het ongeval echter omschrijft als elke gebeurtenis die het
gevolg is van de plotselinge en toevallige werking van een uitwendige oorzaak buiten de
wil van de verzekerde en vervolgens preciseert dat dit begrip door de verzekeraar uitgelegd zal worden overeenkomstig de wettelijke bepalingen inzake arbeidsongevallen of ongevallen op de weg naar en van het werk, in de gevallen waarin die wetgeving haar uit1 Cass., 23 dec. 2002, AR S.02.0050.F, nr. 692, en de verwijzingen in de noot.
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werking vindt, is het logisch dat dit begrip uitgelegd wordt op grond van de rechtspraak
die op deze wetgeving betrekking heeft.
Dat is wat de eerste rechter terecht heeft gedaan. Het hof (van beroep) neemt zijn ter
zake dienende redenen over".
Het hof van beroep, dat de redenen van de eerste rechter overneemt, beslist eveneens :
"Het begrip ongeval.
Het wordt niet betwist dat (de verweerders) wel degelijk begunstigden zijn in de zin
van artikel IV van de algemene voorwaarden van de verzekeringspolis.
Zoals (de eiseres) preciseert, moeten de (verweerders), die tegen haar het recht op betaling aanvoeren, krachtens de artikelen 1315 van het Burgerlijk Wetboek en 870 van het
Gerechtelijk Wetboek, (...) niet alleen het bewijs leveren van de schade en van de gebeurtenis die deze heeft veroorzaakt, maar moeten zij ook aantonen dat het verwezenlijkt risico dat is welk de overeenkomst bepaalt en niet hieruit uitgesloten is.
Artikel 1 van de algemene voorwaarden van de polis 'rekeningverzekering' bepaalt het
voorwerp en de omvang van de verzekering als volgt :
'Het doel van deze verzekering is de verzekerde te dekken tegen het risico van overlijden door ongeval, behalve dat door artikel III uitdrukkelijk wordt uitgesloten.
(...)
Onder "ongeval" dient te worden verstaan elke gebeurtenis die het gevolg is van de
plotselinge en toevallige werking van een uitwendige oorzaak buiten de wil van de verzekerde. Dit begrip zal door de verzekeraar geïnterpreteerd worden overeenkomstig de wettelijke bepalingen inzake arbeids- of arbeidswegongevallen in de gevallen waarin deze
wetgeving haar uitwerking vindt'.
Er dient van meet af aan opgemerkt te worden dat geen van de in artikel III bepaalde
uitsluitingsgronden (...) te dezen van toepassing zijn.
De partijen betwisten niet dat het overlijden van wijlen G.S. te wijten is aan een val van
de trap, zoals uit het naar aanleiding daarvan opgemaakte strafdossier blijkt.
Hoewel het ongeval van de vader van de (verweerders) geen arbeidsongeval op de weg
naar en van het werk is maar een ongeval dat hem in zijn privé-leven is overkomen, moet
de in de algemene voorwaarden opgenomen omschrijving van het begrip ongeval uitgelegd worden op grond van de ontwikkelingen die de rechtsleer en de rechtspraak wat dat
betreft hebben doorgemaakt.
De rechtbank sluit zich immers aan bij het standpunt dat het Hof van Beroep te Brussel
in een soortgelijke zaak heeft ingenomen : 'Dat het derde lid van artikel 1 van de verzekeringspolis alleen de verwijzing naar de wettelijke bepalingen inzake arbeidsongevallen of
ongevallen op de weg naar en van het werk uitsluit ingeval er, zoals te dezen, sprake is
van een ongeval dat in het privé-leven heeft plaatsgevonden, zodat die bepaling niet belet
dat de bestanddelen die het begrip ongeval in de zin van de polis en het begrip arbeidsongeval met elkaar gemeen hebben, uitgelegd worden op grond, met name, van de rechtsleer
en de rechtspraak inzake arbeidsongevallen".
De rechtsleer en de rechtspraak inzake arbeidsongevallen of ongevallen op de weg naar
en van het werk erkennen nu net dat één van de essentiële kenmerken van het arbeidsongeval hierin bestaat dat het te wijten is aan een uitwendige gebeurtenis die de getroffene
overkomt; die uitwendige gebeurtenis kan een daad van de mens zijn.
Het is niet langer vereist dat er een plotselinge abnormale gebeurtenis plaatsvindt die
rechtstreeks veroorzaakt wordt door een plotselinge en uitwendige macht buiten de wil
van de getroffene. Het is voldoende dat er een plotselinge gebeurtenis plaatsvindt waarvan
de oorzaak of één van de oorzaken vreemd is aan het organisme van de getroffene.
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De rechtspraak oordeelt dat een val op zich de plotselinge gebeurtenis kan zijn en niet
ophoudt die gebeurtenis te zijn omdat zij veroorzaakt wordt door een deficiëntie van het
organisme.
Te dezen vormt de val van de vader van de (verweerders) wel degelijk een oorzaak buiten zijn wil.
Het maakt weinig uit dat de val van de vader van de (verweerders) zelf veroorzaakt
werd door een deficiëntie van zijn organisme, zoals een gevoel van onpasselijkheid of een
verstrooidheid.
Aangezien het overlijden van wijlen G.S. goed strookt met de definitie van het begrip
ongeval in de zin van artikel 1 van de algemene polis 'rekeningverzekering', moet deze
derhalve uitwerking vinden".
Grieven
1.1 De artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek verplichten de rechter
de bewijskracht van de akten te eerbiedigen.
De bewijskracht van een akte wordt door de rechter miskend wanneer hij aan die akte
een uitlegging geeft die volstrekt onverenigbaar is met de bewoordingen ervan.
1.2 Krachtens artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek strekken alle overeenkomsten
die wettig zijn aangegaan, degenen die deze hebben aangegaan, tot wet en kunnen zij niet
herroepen worden dan met hun wederzijdse toestemming of op de gronden door de wet
erkend.
De rechter miskent de verbindende kracht van een overeenkomst en schendt artikel
1134 van het Burgerlijk Wetboek indien hij de overeenkomst niet de gevolgen verleent
die zij wettelijk tussen de partijen teweegbrengt.
1.3 Luidens artikel 149 van de Grondwet is elk vonnis met redenen omkleed.
Een beslissing die de feitelijke vaststellingen niet bevat die (het) Hof in staat stellen de
hem toevertrouwde wettigheidstoetsing te verrichten, is niet regelmatig met redenen omkleed en schendt artikel 149 van de Grondwet.
2. Krachtens de algemene voorwaarden van de polis "rekeningverzekering", waarvan
de tekst weergegeven wordt in het beroepen vonnis dat door het hof van beroep overgenomen wordt, strekt de verzekering ertoe de verzekerde tegen het risico op overlijden door
ongeval te dekken.
Onder "ongeval" wordt overeenkomstig de algemene voorwaarden verstaan : "elke gebeurtenis die het gevolg is van de plotselinge en toevallige werking van een uitwendige
oorzaak buiten de wil van de verzekerde. Dit begrip zal door de verzekeraar geïnterpreteerd worden overeenkomstig de wettelijke bepalingen inzake arbeids- of arbeidswegongevallen in de gevallen waarin deze wetgeving haar uitwerking vindt".
Het ongeval is bijgevolg:
- een gebeurtenis,
- die het gevolg is van de plotselinge en toevallige werking van een uitwendige oorzaak
buiten de wil van de verzekerde.
Er moet dus een onderscheid worden gemaakt tussen de gebeurtenis en de oorzaak van
die gebeurtenis.
Om tot het bestaan van een ongeval te besluiten, is het niet voldoende dat er een uitwendige gebeurtenis buiten de wil van de verzekerde plaatsvindt. Er is pas sprake van een
ongeval indien die gebeurtenis het gevolg is van een uitwendige oorzaak buiten de wil van
de verzekerde.
De begunstigden van de verzekering die menen aanspraak te kunnen maken op de ver-
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zekeringsvergoeding omdat het overlijden van de verzekerde aan een ongeval te wijten is,
moeten bijgevolg niet alleen aantonen dat het overlijden het gevolg is van een gebeurtenis, maar ook dat die gebeurtenis het gevolg is van een uitwendige oorzaak buiten de wil
van de verzekerde.
3. Het hof van beroep beslist dat, hoewel het ongeval van de vader van de verweerders
geen arbeidsongeval is evenmin als een ongeval op de weg naar en van het werk, maar
een ongeval dat hem in zijn privé-leven is overkomen, het in de algemene voorwaarden
omschreven begrip ongeval uitgelegd moet worden op grond van de ontwikkeling die dit
begrip in de rechtsleer en de rechtspraak heeft doorgemaakt. De omstandigheid dat het
derde lid van artikel 1 van de polis de verwijzing naar de "wettelijke bepalingen" inzake
arbeidsongevallen of ongevallen op de weg naar en van het werk uitsluit in geval van een
ongeval dat in het privé-leven plaatsvindt, belet volgens het hof van beroep niet dat "de
gemeenschappelijke bestanddelen" van het begrip ongeval in de zin (van) de polis en van
het begrip arbeidsongeval uitgelegd worden op grond van de rechtsleer en de rechtspraak
inzake arbeidsongevallen.
Hoewel het hof van beroep, in geval van een ongeval dat in het privé-leven heeft
plaatsgevonden, het begrip ongeval in de zin van de verzekeringspolis kan uitleggen op
grond van wat er in de rechtsleer en in de rechtspraak over het begrip ongeval gezegd
wordt met betrekking tot arbeidsongevallen of ongevallen op de weg naar en van het
werk, kan het hof het begrip ongeval in de zin van de verzekeringspolis zodoende echter
geen uitlegging geven die niet verenigbaar is met de bewoordingen en de draagwijdte van
de verzekeringspolis.
4.1 Het hof van beroep stelt vast dat de rechtsleer en de rechtspraak inzake arbeidsongevallen en ongevallen op de weg naar en van het werk niet het bestaan vereisen van een
plotselinge abnormale gebeurtenis die rechtstreeks veroorzaakt wordt door een plotselinge
en uitwendige macht buiten de wil van de getroffene, maar dat het voldoende is dat er een
plotselinge gebeurtenis plaatsvindt waarvan de oorzaak of één van de oorzaken vreemd is
aan het organisme van de getroffene. Een val vormt op zich de plotselinge gebeurtenis en
houdt niet op die gebeurtenis te zijn omdat zij veroorzaakt wordt door een deficiëntie van
het organisme.
Om het bestaan van een arbeidsongeval aan te tonen, kan het letsel weliswaar niet uitsluitend te wijten zijn aan de lichamelijke toestand van de getroffene, maar het is niet vereist dat de oorzaak of één van de oorzaken van de plotselinge gebeurtenis buiten het organisme van de getroffene te vinden moet zijn. Een val houdt bijgevolg niet op een plotselinge gebeurtenis te zijn in de zin van artikel 9 van de arbeidsongevallenwet van 10 april
1971.
Het ongeval in de zin van de polis "rekeningverzekering" bestaat daarentegen in "elke
gebeurtenis die het gevolg is van een plotselinge en toevallige werking van een uitwendige oorzaak buiten de wil van de verzekerde".
De gebeurtenis is bijgevolg slechts een ongeval wanneer het te wijten is aan een uitwendige oorzaak buiten de wil van de verzekerde. De gebeurtenis is geenszins een ongeval indien hij niet veroorzaakt wordt door een uitwendige oorzaak maar door de lichamelijke toestand van de verzekerde.
4.2 Het hof van beroep beslist dat het overlijden van de vader van de verweerders is
veroorzaakt door een val van de trap, dat de val op zich de plotselinge gebeurtenis vormt
en dat niet ophoudt te zijn omdat die val veroorzaakt werd door een deficiëntie van het organisme, dat de val van de vader van de verweerders wel degelijk een uitwendige oorzaak
buiten zijn wil vormt en dat het weinig uitmaakt dat de val van de vader van de verweerders zelf is veroorzaakt door een deficiëntie van zijn organisme zoals een gevoel van onpasselijkheid of een verstrooidheid. Het overlijden van de vader van de verweerders be-
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antwoordt aldus, volgens het hof van beroep, aan de omschrijving van het begrip ongeval
in artikel 1 van de algemene voorwaarden van de polis "rekeningverzekering", die bijgevolg uitwerking moet vinden.
Het hof van beroep, dat beslist dat het overlijden van de verzekerde te wijten is aan een
ongeval in de zin van de algemene voorwaarden van de verzekeringspolis wanneer dat
overlijden het gevolg is van een plotselinge gebeurtenis, zonder dat vereist is dat die gebeurtenis veroorzaakt moet zijn door een uitwendige oorzaak buiten de wil van de verzekerde, geeft bijgevolg aan de algemene voorwaarden van de polis "rekeningverzekering",
en meer bepaald aan artikel 1 daarvan, een uitlegging die volkomen onverenigbaar is met
de bewoordingen ervan en miskent derhalve de bewijskracht van die akte (schending van
de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek).
5. De val van de vader van de verweerders vormt slechts een ongeval in de zin van de
algemene voorwaarden van de verzekeringspolis indien die gebeurtenis het gevolg is van
een plotselinge en toevallige werking van een uitwendige oorzaak buiten zijn wil, d.w.z.
indien zij het gevolg is van een uitwendige oorzaak buiten zijn wil.
Het hof van beroep, dat de val van de verzekerde omschrijft als een plotselinge gebeurtenis en beslist dat het weinig uitmaakt dat die val veroorzaakt werd door een deficiëntie
van zijn organisme zoals een gevoel van onpasselijkheid of een verstrooidheid, sluit dus
niet uit dat de val veroorzaakt werd door een deficiëntie van het organisme van de verzekerde en stelt geenszins vast dat zij is veroorzaakt door een uitwendige oorzaak. Het hof
van beroep onderzoekt geenszins wat de val veroorzaakt heeft.
De beslissing volgens welke de vader van de verweerders is getroffen door een ongeval
in de zin van de algemene voorwaarden van de verzekeringspolis, is slechts naar recht
verantwoord indien uit de beslissing blijkt dat zijn val te wijten is aan een uitwendige oorzaak. Wanneer de rechter beslist dat de val een ongeval is in de zin van de verzekeringspolis, hoewel hij niet het gevolg is van een uitwendige oorzaak, dan verleent hij de verzekeringspolis niet de gevolgen die zij wettig tussen de partijen teweegbrengt en miskent hij
de verbindende kracht van de verzekeringsovereenkomst (schending van artikel 1134 van
het Burgerlijk Wetboek).
Het hof van beroep, dat niet onderzoekt of de val van de vader van de verweerders is
veroorzaakt door een deficiëntie van zijn organisme en geenszins vaststelt dat de val te
wijten is aan een uitwendige oorzaak, stelt (het) Hof in de onmogelijkheid de wettigheid
van die beslissing na te gaan en schendt bijgevolg artikel 149 van de Grondwet. Het hof
van beroep miskent zodoende ook de verbindende kracht van de verzekeringsovereenkomst (schending van artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Het arrest stelt vast dat artikel I, derde lid, van de polis van de "rekeningverzekering" die bij de eiseres is gesloten om de verzekerde te dekken tegen het risico
van overlijden door ongeval, vermeldt dat "onder 'ongeval' elke gebeurtenis
wordt verstaan die het gevolg is van de plotselinge en toevallige werking van een
uitwendige oorzaak buiten de wil van de verzekerde" en dat "dit begrip door de
verzekeraar geïnterpreteerd zal worden overeenkomstig de wettelijke bepalingen
inzake arbeids- of arbeidswegongevallen in de gevallen waarin deze wetgeving
haar uitwerking vindt".
Terwijl het arrest beslist dat de val van de verzekerde, die zijn overlijden tot
gevolg heeft gehad, een ongeval is dat hem in zijn privé-leven is overkomen, legt
het arrest het begrip ongeval niettemin uit overeenkomstig de rechtspraak inzake
de wetgeving op de arbeidsongevallen en beslist het dat de val "een uitwendige
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oorzaak buiten de wil" van de verzekerde is, op grond dat "niet langer vereist is
dat er een plotselinge (...) gebeurtenis plaatsvindt die rechtstreeks veroorzaakt
wordt door een (...) uitwendige macht", dat "een val op zich de plotselinge gebeurtenis kan zijn en niet ophoudt die gebeurtenis te zijn omdat zij veroorzaakt
wordt door een deficiëntie van het organisme" en dat "het weinig uitmaakt dat de
val (van de verzekerde) zelf veroorzaakt werd door een deficiëntie van zijn organisme".
Het arrest, dat aldus weigert een onderscheid te maken tussen de gebeurtenis
en de oorzaak ervan, geeft aan de voormelde contractuele bepaling een uitlegging die niet verenigbaar is met de bewoordingen ervan, miskent aldus de bewijskracht van die bepaling en miskent de verbindende kracht van de overeenkomst.
Het middel is in zoverre gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
over.
Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.
19 november 2007 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Plas – Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, procureur-generaal –
Advocaten: mrs. Geinger en De Bruyn.

Nr. 563
3° KAMER - 19 november 2007

MAATSCHAPPELIJK WELZIJN (OPENBARE CENTRA VOOR) ONDERHOUDSPLICHTIGE - TERUGVORDERING - FAMILIAAL ASPECT
Het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn moet, in de regel, vooraleer een
rechtsvordering in te stellen om van de onderhoudsplichtige de voorgeschoten
hospitalisatiekosten terug te vorderen, een sociaal onderzoek instellen naar het familiale
aspect van de zaak1. (Art. 13, eerste lid, K.B. 9 mei 1984)
(M. e.a T. O.C.M.W. Elsene)

ARREST (vertaling)
(A.R. C.06.0587.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
1 Zie concl. O.M. in Pas., 2007; nr. 563; art. 13, K.B. 9 mei 1984, na de wijziging ervan bij K.B. 8
april 1987.
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Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 13 september 2004 in hoger
beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel.
De zaak is bij beschikking van de eerste voorzitter van 15 oktober 2007 verwezen naar de derde kamer.
Raadsheer Philippe Gosseries heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eisers voeren twee middelen aan, waarvan het tweede gesteld is als volgt :
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 577 en 590 van het Gerechtelijk Wetboek;
- de artikelen 98, §2, en 100bis, §§1 en 2, van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, zoals gewijzigd bij de artikelen 8
en 11 van het koninklijk besluit nr. 244 van 31 december 1983, artikel 100bis, §1, vóór de
vervanging ervan bij de wet van 23 december 2005, en artikel 100bis, §2, vóór de wijziging ervan bij de programmawet van 9 juli 2004;
- de artikelen 7, 9, 3°, 13 (de laatste twee artikelen zoals gewijzigd bij het koninklijk
besluit van 8 april 1987) en 18 (vóór de wijziging ervan bij het koninklijk besluit van 3
september 2004) van het koninklijk besluit van 9 mei 1984, ter uitvoering van artikel 13,
tweede lid, 1°, van de wet van 7 augustus 1974 tot instelling van het recht op een bestaansminimum, en artikel 100bis, §1, van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende
de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
- de artikelen 6.1, 8 en 13 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, 7, 18, 24, 26 en 27 van het Verdrag inzake de rechten van het kind, opgemaakt te New York op 20 november 1989 en goedgekeurd bij de wet van 25 november
1991;
- de artikelen 13, 33, tweede lid, 37, 40, 144, 145, 146 en 159 van de Grondwet;
- algemeen rechtsbeginsel betreffende de scheiding der machten.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden vonnis veroordeelt de eisers, met bevestiging van het beroepen vonnis,
om aan de verweerder een bedrag van 64.533 frank te betalen, omgezet in euro en vermeerderd met de interest vanaf de ingebrekestelling van 24 maart 1998, met de gerechtelijke interest en de kosten, op grond van alle redenen die hier als volledig weergegeven
worden beschouwd, en meer bepaald op grond
"Dat uit (verweerders) beraadslaging van 28 mei 1998 blijkt dat er wel degelijk een sociaal onderzoek is verricht vooraleer beslist is tegen (de eisers) de rechtspleging tot terugvordering in te leiden;
Dat de door de (verweerder) gevolgde rechtspleging regelmatig is".
Grieven
In hun conclusie in hoger beroep betoogden de eisers dat
"Artikel 13 van het koninklijk besluit van 9 mei 1984 ter uitvoering van artikel 13,
tweede lid, 1°, van de wet van 7 augustus 1974 tot instelling van het recht op een bestaansminimum, en van artikel 100bis, §1, van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffen-
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de de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, bepaalt dat, 'vooraleer te beslissen
over de uitoefening van het verhaal, het openbaar centrum, voor zover nodig, een sociaal
onderzoek instelt naar de financiële toestand van de onderhoudsplichtige en het familiale
aspect van de zaak. Dit onderzoek is niet verplicht indien op basis van het sociaal dossier
van de begunstigde blijkt dat er redenen van billijkheid kunnen ingeroepen worden om
niet terug te vorderen of dat de kosten en inspanningen verbonden aan de terugvordering
niet opwegen tegen het te verwachten resultaat';
Daar de (verweerder) overwoog het verhaal uit te oefenen, was hij bijgevolg verplicht
een sociaal onderzoek in te stellen, zowel over de financiële toestand van de (eisers) als
over het familiale aspect van de zaak. Er is nooit enig sociaal onderzoek ingesteld naar
'het familiale aspect van de zaak';
Het spreekt voor zich dat indien deze verplichting was nagekomen, de (eisers) de problemen met hun dochter hadden kunnen doen vaststellen, de sociaal assistente hadden
kunnen voorstellen verschillende specialisten te ontmoeten die hen in dit probleem bijstaan, (hun dochter) en haar kinderen te ontmoeten, enz.;
De (verweerder) dient een dergelijk sociaal onderzoek nochtans te verrichten wanneer
hij overweegt het verhaal uit te oefenen;
Dit verzuim van de (verweerder) in de rechtspleging heeft de rechten van de (eisers)
ernstig aangetast, aangezien zij geen beroep hebben kunnen doen op dit middel, waarmee
zij hun situatie veel beter dan met geschriften hadden kunnen toelichten;
Dergelijk verzuim moet beschouwd worden als een miskenning van het recht van verdediging, aangezien de (eisers) een middel is ontzegd om zich te verdedigen en om hun
middelen aan te voeren vooraleer de (verweerder) zijn beslissing zou nemen. Een dergelijke miskenning van de rechten van de (eisers) maakt de volledige daaropvolgende rechtspleging onregelmatig".
Wat het familiale aspect van de zaak betreft, betoogden de eisers daarenboven dat het
(openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn) met geen van de andere gegevens rekening heeft gehouden op grond waarvan zij hem verzochten zich billijk op te stellen en niet
het verhaal uit te oefenen dat in dit geval slechts facultatief was. Zo betoogden zij met
name te hebben "aangevoerd hadden dat het langdurig verblijf van het kind in het ziekenhuis geen medische oorzaak had (het kind leed slechts aan diarree); de enige reden was de
houding van (hun dochter), waardoor het ziekenhuispersoneel zich gedwongen zag haar
de zorg over haar kind te ontzeggen. In tegenstelling tot (hun dochter) zijn de (eisers) dagelijks bij het kind op ziekenhuisbezoek gegaan; zij hebben voorgesteld het kind bij hen
thuis op te vangen, maar zonder uitdrukkelijke toestemming van de moeder, die onbereikbaar was, heeft het medisch personeel dit niet aanvaard; noch het ziekenhuis noch de (verweerder), die van de situatie op de hoogte waren gebracht, hebben bij de instanties voor
jeugdzorg de nodige stappen ondernomen om het kind voorlopig aan de (eisers) toe te vertrouwen".
Zij betoogden daarenboven dat "(zij) bij hun dochter, na haar terugkeer uit Engeland,
erop (hadden) aangedrongen haar sociale situatie in orde te brengen, met name wat betreft
de dekking van de ziektekosten; zij kunnen wat dit betreft niet aansprakelijk worden gesteld voor de nalatigheid van hun dochter".
Ze wezen ook op de buitensporige uitgaven die ze zich hebben moeten getroosten omwille van de problemen met hun aangenomen kinderen en inzonderheid met (hun
dochter), en dit opdat hun kinderen en kleinkinderen correct geholpen zouden worden; de
hoge reiskosten, zowel voor hun dochter als voor hen, toen zij in het buitenland verbleef
en zij haar moesten gaan opzoeken wanneer zij om hulp vroeg; de hoge kosten die de geboorte van D. in Engeland teweegbrachten; de kosten voor de inrichting van hun huis om
hen bij hun terugkeer op te vangen; de kosten voor de controle en de specialisten, enz.

Nr. 563 - 19.11.07

HOF VAN CASSATIE

2213

Kortom, zij voerden aan dat zij "aanzienlijke bedragen betaald hebben om de problemen
van hun kinderen op te lossen, in vergelijking met de uitgaven die ouders doorgaans voor
hun kinderen doen".
Eerste onderdeel
Krachtens artikel 98, §2, van de wet van 8 juli 1976, is de verweerder in de regel verplicht de kosten van de maatschappelijke dienstverlening krachtens een eigen recht te verhalen op de onderhoudsplichtigen van de begunstigde; luidens artikel 100bis, §2, kan hij
slechts van de terugvordering afzien bij een individuele beslissing en om redenen van billijkheid die in de beslissing worden vermeld; luidens artikel 100bis, §1, van dezelfde wet,
kan de Koning regels en voorwaarden vaststellen betreffende, met name, het verhaal op
de onderhoudsplichtigen.
Op grond hiervan heeft de Koning, bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 9 mei
1984, bepaald dat geen verhaal verplichtend moest worden uitgeoefend tegenover de onderhoudsplichtigen andere dan de echtgenoot en de ascendenten en descendenten in eerste
graad. Het verhaal op andere schuldenaars, zoals de grootouders, die krachtens artikel 735
van het Burgerlijk Wetboek ascendenten in tweede graad zijn, is bijgevolg niet verplichtend.
De Koning heeft in artikel 9, 2°, van dit koninklijk besluit tevens beslist dat het verhaal
facultatief is wanneer het betrekking heeft op "de kosten van medische verzorging voor al
wie niet in regel kan gesteld worden met de verzekering tegen de ziekte en de
invaliditeit".
Artikel 13 van het koninklijk besluit van 9 mei 1984 verplicht het openbaar centrum
voor maatschappelijk welzijn een sociaal onderzoek in te stellen dat ook verplicht "het familiale aspect van de zaak" belicht, terwijl artikel 18 verplicht om de beslissing met redenen te omkleden wanneer het van het verhaal afziet, waarbij de motivering betrekking
moet hebben op de concrete gegevens die dit verantwoorden.
Al wordt ervan uitgegaan dat het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn over
een discretionaire bevoegdheid beschikt om af te zien van een facultatief verhaal, dan zou
het beginsel van de scheiding der machten alleen tot gevolg hebben dat de rechtbanken
van de rechterlijke orde niet over het opportuun karakter van de beslissing zouden kunnen
oordelen. De administratieve akte op grond waarvan het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van het verhaal weigert af te zien, blijft niettemin onderworpen aan
het toezicht, door de rechterlijke orde, van haar interne en externe wettigheid. De personen aan wie die akte gericht is, beschikken dus krachtens de artikelen 6.1 en 8 van het
Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, de
grondwetsbepalingen en de bepalingen van het Verdrag inzake de rechten van het kind
zoals ze in het middel vermeld worden, over het recht om die wettigheid te betwisten voor
een onafhankelijke en onpartijdige rechterlijke instantie, te dezen de rechtbank van eerste
aanleg die in hoger beroep uitspraak doet en bevoegd is overeenkomstig de artikelen 577
en 590 van het Gerechtelijk Wetboek.
De rechtbank moet dus, indien zij daartoe verzocht wordt, nagaan of het centrum voor
maatschappelijk welzijn een onderzoek over het familiale aspect van de zaak heeft gevoerd, in het licht van de redenen van de wetgever om het verhaal facultatief te maken en
van de vraag of de motivering van zijn beslissing de concrete gegevens bevat die deze beslissing verantwoorden.
Zoals uit bijlage 1 blijkt, heeft de verweerder tijdens de beraadslaging van 28 mei 1998
alleen vastgesteld dat het kind D.M. in het ziekenhuis was opgenomen, dat het niet op regelmatige wijze bij een ziekenfonds was aangesloten, dat de moeder de kosten niet ten
laste kon nemen, dat de eisers geweigerd hadden deze te betalen, dat de moeder een totaal
belastbaar inkomen had van 93.492 frank voor het aanslagjaar 1996, terwijl de eisers een
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totaal belastbaar inkomen van 5.391.072 frank hadden voor het aanslagjaar 1994 en een
totaal belastbaar inkomen van 4.127.623 frank voor het aanslagjaar 1997, en dat zij geen
gevolg hebben gegeven aan de ingebrekestelling.
Die beslissing bevat aldus alleen redenen die verantwoorden 1°) dat de verweerder over
een facultatief verhaalrecht beschikt; 2°) dat de rangorde bij de zoektocht naar de onderhoudsplichtigen is nageleefd, aangezien de moeder van het kind de hospitalisatiekosten
niet kan terugbetalen en, ten slotte, 3°) dat de eisers die kosten kunnen terugbetalen.
Zij bevat bijgevolg geen enkele reden over de familiale gegevens die het verhaal in
concreto verantwoorden, niettegenstaande het facultatief karakter ervan.
Indien het bestreden vonnis zo moet worden uitgelegd dat het zich beperkt tot de vaststelling dat "er wel degelijk een sociaal onderzoek is verricht", en uitspraak weigert te
doen over de inhoud van dit onderzoek ten aanzien van de vereisten van de artikelen 13 en
18 van het koninklijk besluit van 9 mei 1984, dan schendt dat vonnis, dat weigert de externe en interne wettigheid van de beraadslaging van de (verweerder) van 28 mei 1998 te
onderzoeken, zoals de eisers verzocht hadden, alle bepalingen en alle algemene rechtsbeginselen die in het middel bedoeld worden, met uitzondering van de artikelen 1319, 1320
en 1322 van het Burgerlijk Wetboek.
Tweede onderdeel
Indien het bestreden vonnis zo moet worden uitgelegd dat het beslist dat het onderzoek
de redenen bevat waarom het verhaal, hoewel facultatief, gelet op het familiale aspect verantwoord is, dan leest dat vonnis in dat onderzoek wat er niet in staat en miskent het bijgevolg de bewijskracht ervan (schending van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het
Burgerlijk Wetboek).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Tweede middel
Eerste onderdeel
Over het door de verweerder opgeworpen middel van niet-ontvankelijkheid:
de wettelijke bepalingen waarvan de schending wordt aangevoerd, volstaan niet
om tot vernietiging te kunnen leiden:
Het onderdeel verwijt de appelrechters geen gebrek aan motivering maar betoogt dat zij verzuimd hebben de externe en interne wettigheid van verweerders
beraadslaging van 28 mei 1998 te onderzoeken.
De wettelijke bepalingen waarvan de schending wordt aangevoerd, volstaan,
indien het middel gegrond is, om tot vernietiging van het bestreden vonnis te leiden.
Het middel van niet-ontvankelijkheid kan niet worden aangenomen.
Over de gegrondheid
Krachtens artikel 13, eerste lid, van het koninklijk besluit van 9 mei 1984 ter
uitvoering van artikel 13, tweede lid, 1°, van de wet van 7 augustus 1974 tot instelling van het recht op een bestaansminimum, en van artikel 100bis, §1, van de
organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, bepaalt, in de versie die van toepassing is op het geschil, dat het
openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, vooraleer te beslissen over de
uitoefening van het verhaal, een sociaal onderzoek instelt naar de financiële toe-
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stand van de onderhoudsplichtige en het familiale aspect van de zaak.
Het bestreden vonnis, dat niet vaststelt dat het sociaal onderzoek ook betrekking heeft gehad op het familiale aspect van de beslissing van de verweerder om
het verhaal uit te oefenen, schendt voormeld artikel 13, eerste lid.
Het onderdeel 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 gedeeltelijk 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 Nijvel, zitting houdende in hoger beroep.
19 november 2007 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Gosseries – Grotendeels gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, procureur-generaal – Advocaten: mrs. Draps en Mahieu.

Nr. 564
3° KAMER - 19 november 2007

1º WERKLOOSHEID — ALLERLEI - TARIEF IN STRAFZAKEN - AKTE VAN RECHTSPLEGING BEGRIP - FEDERALE POLITIE - CONTROLEVERSLAG
2º GERECHTSKOSTEN — STRAFZAKEN — ALLERLEI - TARIEF IN STRAFZAKEN AKTE VAN RECHTSPLEGING - MEDEDELING - AFSCHRIFT - AKTE VAN RECHTSPLEGING - BEGRIP FEDERALE POLITIE - CONTROLEVERSLAG - WERKLOOSHEID
3º OPENBAAR MINISTERIE - TARIEF IN STRAFZAKEN - AKTE VAN RECHTSPLEGING MEDEDELING - AFSCHRIFT - AKTE VAN RECHTSPLEGING - BEGRIP - FEDERALE POLITIE CONTROLEVERSLAG - WERKLOOSHEID
1º, 2° en 3° Het controleverslag dat door de federale politie is opgesteld en zonder verdere
rechtspleging is verzonden naar de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg,
die het vervolgens aan de R.V.A. heeft medegedeeld, is geen akte van de rechtspleging
wanneer op het ogenblik van die mededeling nog geen enkele rechterlijke overheid die
wettelijk met de uitoefening van de strafvordering is belast, van dit verslag of van de
daarin vermelde feiten kennisgenomen had1. (Art. 1380, tweede lid, Ger.W.; Art. 125,
K.B. 28 dec. 1950)
(R.V.A. T. I.)

1 Het arrest van het Hof doet geen uitspraak over de vraag of een dergelijk controleverslag al dan niet
een akte van de rechtspleging is. M.b.t. de machtiging van de procureur-generaal bij het hof van
beroep, zie Cass., 23 jan. 1991, AR 8479, nr. 272; 25 maart 2003, AR P.02.1699.N, nr. 202. Vgl.
thans art. 96, K.B. 27 april 2007 houdende algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken,
B.S. 25 mei 2007, 2de Ed., p. 28209.
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ARREST (vertaling)
(A.R. S.06.0053.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 9 maart 2006 gewezen door
het Arbeidshof te Luik.
Raadsheer Philippe Gosseries heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert twee middelen aan, waarvan het eerste gesteld is als volgt.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 1 van de wet van 17 april 1878 houdende de voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering;
- de artikelen 28quater, tweede lid, en 55 van het Gerechtelijk Wetboek;
- artikel 1380, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek;
- artikel 125 van het koninklijk besluit van 28 december 1950 houdende algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken, gewijzigd door artikel 12 van het koninklijk
besluit van 17 december 2003 tot bepaling van de bestemming van de archieven van de
opgeheven militaire gerechten en tot vaststelling van verschillende maatregelen en wijzigingen betreffende het College van Procureurs-generaal;
- artikel 6, §1, van de wet van 16 november 1972 betreffende de arbeidsinspectie (ingevoegd bij artikel 190 van de programmawet van 22 december 1989).
Aangevochten beslissingen
Het arrest vernietigt, met bevestiging van het beroepen vonnis, de administratieve beslissing van 28 april 2004, op grond waarvan de eiser de verweerder op 26 januari 2004
uitgesloten had van het voordeel van de werkloosheidsuitkeringen, de werkloosheidsuitkeringen had teruggevorderd die voor de dag van 26 januari 2004 ten onrechte waren uitbetaald en de verweerder met ingang van 3 mei 2004 voor een periode van vier weken van
het recht op werkloosheidsuitkeringen had uitgesloten - en de kosten ten laste van de eiser
laat, op de volgende gronden:
"V. Beoordeling
1. De onwettigheid van het doorsturen van het controleverslag
Uit de gegevens van het dossier blijkt dat de federale politie van Herve het controleverslag van 26 januari 2004 inzake (de verweerder) bij fax van 28 januari 2004 rechtstreeks
aan de federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg heeft verstuurd, die het op 2 februari 2004 heeft doorgestuurd naar het werkloosheidsbureau van
Verviers. Deze fax lag aan de basis van het verhoor (van de verweerder) en van de administratieve beslissing die in het kader van deze rechtspleging betwist wordt;
Het wordt niet betwist dat deze mededeling plaatsgevonden heeft zonder voorafgaande
machtiging van de procureur-generaal;
a) De door (de eiser) aangevoerde wet van 16 november 1972 betreffende de arbeidsinspectie is op deze zaak niet van toepassing, aangezien het verslag door de politie en niet
door de arbeidsinspectie is doorgestuurd;
b) Krachtens artikel 1380, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, bepaalt de Koning de voorwaarden waaraan de mededeling of het afschift van akten van onderzoek en
van rechtspleging in criminele, correctionele en tuchtzaken onderworpen is;
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Artikel 125 van het koninklijk besluit van 28 december 1950 houdende algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken bepaalt dat in criminele, correctionele en politiezaken en in tuchtzaken geen uitgifte of afschrift der akten van onderzoek en rechtspleging mag worden afgeleverd zonder uitdrukkelijke machtiging van de procureur-generaal
bij het hof van beroep of van de auditeur-generaal, maar dat op hun verzoek echter aan de
partijen en afgifte van de klacht, de aangifte, de bevelschriften en de vonnissen verstrekt
wordt (eerste lid);
Die bepaling vloeit voort uit de regel van het geheim van het onderzoek, dat door de
procureur-generaal beschermd wordt (Cass., 12 juni 1913, Bull. en Pas., 1913, I, 322,
concl. proc.-gen. Terlinden; Cass., 4 januari 1923, Bull. en Pas., 1923, I, 136; Cass., 11 januari 1982, Bull. en Pas., 1982, I, 582; E. de le Court, "La communication des dossiers répressifs...", J.T., 1963, 503; H.D. Bosly, "Les sanctions en droit pénal social belge", GentLeuven, 1979, 103; H.D. Bosly, "Secret de l'instruction et décision administrative en matière sociale", J.T.T., 1978, nr. 4, p. 333; Ph. Gérard, 'Observations sur le secret de l'instruction et le pouvoir d'enquête du bureau régional du chômage', J.T.T., 1992, 289; Arbrb.
Bergen, 6 mei 1988, J.T.T., 1988, 339 tot 342);
Hoewel het doorgestuurde controleverslag geen akte van onderzoek is, is het wel een
akte van rechtspleging in de zin van voormeld artikel 125 van het koninklijk besluit van
28 december 1950;
Zo heeft dit (arbeids)hof beslist dat de mededeling, door een rijkswachter, op eigen initiatief en zonder machtiging van het openbaar ministerie, van een niet in een proces-verbaal overgeschreven verslag aan de controledienst van het werkloosheidsbureau onwettig
was, aangezien er geen strafonderzoek was ingesteld (Arbh. Luik, 2 juni 1995, Soc. Kron.,
1985, 151);
Zo is eveneens beslist dat de mededeling, door een veldwachter, aan het Rijksinstituut
voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering van in de uitoefening van zijn politieopdracht
verkregen inlichtingen, zonder machtiging van de procureur-generaal, onwettig was
(Arbh. Luik, 24 juni 2004, www. juridat.be);
Tevens is er geoordeeld dat de rijkswacht niet op eigen initiatief en zonder machtiging
van het openbaar ministerie een verslag kon mededelen waarin de misdrijven van een
werkloze gemeld werden (Arbh. Bergen, 20 april 1984, J.T.T., 1984, 440, opm. V.P.;
Arbh. Bergen, 19 december 1991, Soc. Kron., 1992, 144; cf. tevens Arbh. Bergen, 22
april 1997, A.R. 13772; Arbh. Bergen, 7 juni 1996, A.R. 11243; Arbh. Bergen, 5 april
1995, A.R. 10498);
c) De wet op het politieambt gaf de federale politie evenmin de toestemming om het
controleverslag rechtstreeks aan het Ministerie van Arbeid door te sturen. Zoals het openbaar ministerie immers terecht herhaalt in zijn advies (waarop de partijen niet geantwoord
hebben), bestaat er geen enkel, in de ministerraad overlegd besluit waarin de Koning melding heeft gemaakt van andere overheden waaraan de politie inlichtingen betreffende personen kan doorsturen, dan die welke opgesomd worden in de artikelen 5 en 44/1, derde
lid, van de voormelde wet (en het Ministerie van Tewerkstelling of (de eiser) komen hier
niet in voor);
Uit de voorgaande gegevens volgt dat de rechtstreekse mededeling van het controleverslag onwettig was".
Grieven
Eerste onderdeel
Artikel 6, §1, van de wet van 16 november 1972 betreffende de arbeidsinspectie bepaalt dat alle diensten van de Staat, met inbegrip van de parketten en de griffies der hoven
en van alle rechtscolleges, de Gemeenschappen, de Gewesten, de provincies, de agglome-
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raties, de federaties van gemeenten, de gemeenten, de verenigingen waartoe ze behoren,
en van de openbare instellingen die ervan afhangen, alsmede van alle openbare en meewerkende instellingen van sociale zekerheid, gehouden zijn aan de sociale inspecteurs, op
hun verzoek, alle inlichtingen te geven, alsmede alle boeken, registers, documenten, schijven, banden of gelijk welke andere informatiedragers ter inzage voor te leggen en uittreksels, afschriften, afdrukken, uitdraaien, kopieën of fotokopieën ervan te verstrekken die
deze laatsten nuttig achten voor het toezicht op de naleving van de wetgevingen waarmee
zij belast zijn.
Alle voornoemde diensten, met uitzondering van de diensten van de Gemeenschappen
en Gewesten, zijn gehouden die inlichtingen, uittreksels, afschriften, afdrukken, uitdraaien, kopieën of fotokopieën kosteloos te verstrekken.
Evenwel mogen de akten, stukken, registers, documenten of inlichtingen betreffende
gerechtelijke procedures enkel worden meegedeeld met de uitdrukkelijke toelating van de
procureur-generaal of de auditeur-generaal.
In zijn aanvullende conclusie in hoger beroep betoogde de eiser dat de controle van de
federale politie niet door een rechterlijke overheid was voorgeschreven en dat er geen enkele gerechtelijke procedure was ingeleid, zodat de federale politie het controleverslag op
regelmatige wijze naar de federale overheidsdienst Tewerkstelling, Arbeid en Sociaal
Overleg had doorgestuurd, overeenkomstig artikel 6, §1, van de wet van 16 november
1972 betreffende de arbeidsinspectie, zonder dat de uitdrukkelijke machtiging van de procureur-generaal of van de auditeur-generaal vereist was.
De appelrechters verwerpen dit middel, op grond dat de wet van 16 november 1972 betreffende de arbeidsinspectie niet van toepassing is op deze zaak, aangezien het verslag
van de federale politie "door de politie en niet door de arbeidsinspectie is doorgestuurd".
Artikel 6, §1, van de wet van 16 november 1972 betreffende de arbeidsinspectie, dat
door de eiser in zijn conclusie wordt aangevoerd, verplicht alle diensten van de Staat
evenwel om alle inlichtingen te geven en stukken voor te leggen.
De federale politie is een dienst van de Staat in de zin van de voormelde wetsbepaling
en is dus gebonden door die verplichting.
Het arrest, dat beslist dat de wet van 16 november 1972 betreffende de arbeidsinspectie
niet van toepassing is op deze zaak, op grond dat het verslag van de federale politie door
de politie en niet door de arbeidsinspectie is doorgestuurd, schendt artikel 6, §1, van de
wet van 16 november 1972 betreffende de arbeidsinspectie.
Tweede onderdeel
Krachtens artikel 1380, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, bepaalt de Koning
aan welke voorwaarden de mededeling of het afschrift van akten van onderzoek en van
rechtspleging in criminele, correctionele en politiezaken en in tuchtzaken is onderworpen.
Artikel 125 van het koninklijk besluit van 28 december 1950 houdende algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken bepaalt dat in criminele, correctionele en politiezaken en in tuchtzaken geen uitgifte of afschrift der akten van onderzoek en rechtspleging mag worden afgeleverd zonder uitdrukkelijke machtiging van de procureur-generaal
bij het hof van beroep.
In zijn aanvullende conclusie in hoger beroep betoogde de eiser dat de controle door de
federale politie niet door een rechterlijke overheid was voorgeschreven en dat er geen enkele gerechtelijke procedure was ingeleid, zodat de federale politie haar verslag op regelmatige wijze heeft verstuurd zonder machtiging van de procureur-generaal bij het hof van
beroep.
Overeenkomstig artikel 55 van het Wetboek van Strafvordering, moet onder akten van
rechtspleging alle handelingen worden verstaan die ertoe strekken de daders van misdrij-
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ven op te sporen, de bewijzen te verzamelen en de maatregelen te nemen die de rechtscolleges in staat moeten stellen met kennis van zaken uitspraak te doen en die samen het gerechtelijk onderzoek vormen dat onder de leiding en het gezag van de onderzoeksrechter
gevoerd wordt.
Een akte van rechtspleging in criminele, correctionele en politiezaken (en in tuchtzaken) is elke handeling op grond waarvan de strafvordering (of de tuchtvordering) voor de
bevoegde rechterlijke (of tuchtrechtelijke) overheid ingesteld of voortgezet wordt.
Artikel 1 van de wet van 17 april 1878 houdende de voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering bepaalt dat de rechtsvordering tot toepassing van de straffen niet
kan worden uitgeoefend dan door de ambtenaren die de wet daarmee belast.
Krachtens artikel 28quater, tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering, oefent de
procureur des Konings de strafvordering uit op de wijze door de wet bepaald.
De federale politie is niet bevoegd om de strafvordering uit te oefenen.
Door een controleverslag op te stellen heeft de federale politie dus geen vervolgingen
ten aanzien van de verweerder ingeleid en heeft zij niets bij een enkele rechterlijke overheid aanhangig gemaakt. Bijgevolg vormt het door de federale politie opgestelde controleverslag geen akte van rechtspleging.
Dit verslag is evenmin een akte van onderzoek, zoals het arrest vaststelt.
Het arrest, dat beslist dat het controleverslag van de federale politie een akte van
rechtspleging vormt in de zin van artikel 125 van het koninklijk besluit van 28 december
1950, en dat de mededeling van dit verslag, zonder machtiging van de procureur-generaal
bij het hof van beroep, onregelmatig was, schendt de artikelen 1 van de wet van 17 april
1878 houdende de voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering, 28quater,
tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering, 1380, tweede lid, van het Gerechtelijk
Wetboek en 125 van het koninklijk besluit van 28 december 1950 houdende algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
Tweede onderdeel
Krachtens artikel 1380, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, bepaalt de
Koning aan welke voorwaarden de mededeling of het afschrift van akten van onderzoek en van rechtspleging in criminele, correctionele en politiezaken en in
tuchtzaken is onderworpen.
Artikel 125, eerste lid, van het koninklijk besluit van 28 december 1950 houdende algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken bepaalt dat in criminele, correctionele en politiezaken geen uitgifte of afschrift der akten van onderzoek en rechtspleging mag worden afgeleverd zonder uitdrukkelijke machtiging van de procureur-generaal bij het hof van beroep.
Het arrest stelt vast dat de federale politie op 28 januari 2004 een door haar op
26 januari 2004 opgesteld controleverslag "zonder verdere rechtspleging" heeft
verstuurd naar de federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal
Overleg, die het vervolgens aan de eiser heeft medegedeeld, en waaruit de eiser,
na verhoor van de verweerder, afgeleid heeft dat hij, als werkloze, op de dag van
de controle een activiteit heeft uitgeoefend die uitsloot dat hij noch werk noch
loon had, zonder dat hij daarvan vooraf op zijn controlekaart melding had ge-
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maakt.
Het arrest wijst erop dat "niet betwist wordt dat (de mededeling van het controleverslag door de federale politie aan de administratieve overheid) plaatsgevonden heeft zonder voorafgaande machtiging van de procureur-generaal" en
verklaart die mededeling vervolgens onwettig, op grond dat "hoewel (dit)
(...)verslag geen akte van onderzoek is, het (...) een akte van rechtspleging in de
zin van voormeld artikel 125 van het koninklijk besluit van 28 december 1950
is".
Het arrest dat niet vaststelt dat een rechterlijke overheid die wettelijk met de
uitoefening van de strafvordering belast is, op het ogenblik van die mededeling
reeds van dit verslag of van de daarin vermelde feiten kennisgenomen had, verantwoordt zijn beslissing om het als een akte van rechtspleging te omschrijven
niet naar recht.
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.
Gelet op artikel 1017, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, veroordeelt
de eiser in de kosten.
Verwijst de zaak naar het Arbeidshof te Brussel.
19 november 2007 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Gosseries – Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, procureur-generaal – Advocaat: mr. Simont.

Nr. 565
3° KAMER - 19 november 2007

1º SOCIALE ZEKERHEID — WERKNEMERS - HOOFDELIJKE AANSPRAKELIJKHEID - NIET
GEREGISTREERDE AANNEMER - INHOUDING - STORTING - GEEN STORTING - R.S.Z. - BIJSLAG AARD
2º STRAF — ALLERLEI - SOCIALE ZEKERHEID - WERKNEMERS - HOOFDELIJKE
AANSPRAKELIJKHEID - NIET GEREGISTREERDE AANNEMER - INHOUDING - STORTING - GEEN
STORTING - R.S.Z. - BIJSLAG - AARD
1º en 2° Wie een beroep doet op een niet geregistreerde medecontractant, is verplicht bij
iedere betaling die hij aan die medecontractant doet, 15 pct. van het door hem
verschuldigde bedrag in te houden en te storten aan de Rijksdienst voor Sociale
Zekerheid volgens de door de Koning bepaalde modaliteiten, en wie die storting niet
verricht heeft, is aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid een bijslag verschuldigd gelijk
aan het dubbel van het te betalen bedrag; deze bijslag is geen straf maar een in het
algemeen belang voorgeschreven forfaitaire vergoeding tot herstel van de aan de
financiering van de sociale zekerheid berokkende schade, zodat deze een burgerlijk
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karakter heeft1. (Art. 30bis, §3, derde lid, Sociale-Zekerheidswet Werknemers 1969)
(D. T. R.S.Z.)

ARREST (vertaling)
(A.R. S.06.0075.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 26 mei 2005 gewezen door
het Arbeidshof te Luik.
Raadsheer Daniel Plas heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert volgend middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 30bis, §3, inzonderheid eerste en derde lid, van de wet van 27 juni 1969 tot
herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, ingevoegd bij de wet van 4 augustus 1978 dat een afdeling 2bis in
hoofdstuk 4 van die wet voegt, vóór de vervanging ervan bij het koninklijk besluit van 26
december 1998;
- artikel 35, inzonderheid eerste lid, 3°, van dezelfde wet, zoals gewijzigd bij de wet
van 4 augustus 1978, en vóór de wijziging ervan bij het koninklijk besluit van 26 december 1998;
- artikel 28 van het koninklijk besluit van 5 oktober 1978 tot uitvoering van de artikelen 299bis van het Wetboek van de inkomstenbelastingen en 30bis van de wet van 27 juni
1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders;
- de artikelen 3 en 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;
- artikel 14.1 van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten,
opgemaakt te New York op 19 december 1966 en goedgekeurd bij de wet van 15 mei
1980;
- de artikelen 10, 11, 144, 145 en 159 van de Grondwet;
- algemene beginselen van het strafrecht, volgens welke een administratieve sanctie
met strafrechtelijk karakter in een redelijke verhouding moet staan tot het gedrag dat zij
wil bestraffen.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest veroordeelt de eiser om aan de verweerder de socialezekerheidsbijdragen te betalen die de aannemer hem verschuldigd was, alsook een bedrag van
660.720 frank als straf voor het feit dat hij, in weerwil van de hem bij artikel 30bis, §3,
eerste lid, van de wet van 27 juni 1969 opgelegde verplichting, zoals dit artikel op het
ogenblik van de feiten van toepassing was, verzuimd had 15 pct. van elk, aan de niet geregistreerde aannemer betaald bedrag in te houden en aan de verweerder te betalen, op
1 Zie Cass., 8 mei 2000, AR S.98.0144.F, nr. 276, met concl. O.M.; vlg. G.W. Hof, 20 juni 2007, nr.
86/2007, B.S. 3 aug. 2007, p. 41005; Socialezekerheidswet Werknemers 1969, zoals ze in 1996 van
toepassing was.
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grond van alle redenen die hier als volledig weergegeven worden beschouwd, en inzonderheid op grond dat
"De (eiser), die parallellen trekt met de hoofdelijke aansprakelijkheid van de aannemers, oordeelt dat het (arbeids)hof ook in zijn geval de door de (verweerder) opgelegde
'sanctie' kon aanpassen op grond van het evenredigheidsbeginsel. Subsidiair vordert hij
om aan het Arbitragehof een prejudiciële vraag te stellen over de eerbiediging van het gelijkheidsbeginsel;
Er bestaat echter een doorslaggevend onderscheid tussen de twee gevallen : terwijl de
tekortkomingen van de aannemers met een strafsanctie bestraft worden, kunnen de aan
(de eiser) verweten tekortkomingen niet met een strafsanctie bestraft worden. Artikel 35
van de wet van 27 juni 1969 verklaart het feit dat op een niet geregistreerde aannemer een
beroep wordt gedaan, immers niet strafrechtelijk strafbaar; in dit geval wordt alleen toepassing gemaakt van een beginsel van burgerlijk recht, de hoofdelijke aansprakelijkheid,
en van een wettelijk bepaalde matiging, die bestaat in de beperking van die hoofdelijkheid
tot 50 pct. van de totaalprijs van de werkzaamheden, exclusief belasting over de toegevoegde waarde;
Het (arbeids)hof kan de aan (de eiser) opgelegde 'sanctie' dus niet aanpassen en de
vraag omtrent het gelijkheidsbeginsel, naargelang burgerlijke dan wel strafvervolgingen
zijn ingesteld, dringt zich niet op".
Grieven
In zijn conclusie in hoger beroep verzocht de eiser het arbeidshof subsidiair om zijn
toezicht volledig uit te oefenen door de sanctie aan te passen, welke samengesteld is uit de
som van 50 pct. van het bedrag van de werkzaamheden en het dubbel van het bedrag dat
de opdrachtgever van elke betaling had moeten inhouden op grond van artikel 30bis, §3,
van de wet van 27 juni 1969, d.i. een bedrag van 660.720 frank.
Krachtens artikel 30bis, §3, eerste lid, van de wet van 27 juni 1969, is degene die een
beroep doet op een niet geregistreerde aannemer, bij iedere betaling die hij aan die medecontractant doet, verplicht 15 pct. van het door hem verschuldigde bedrag in te houden en
aan de verweerder te storten. Luidens het derde lid is de opdrachtgever die deze storting
niet verricht heeft, aan de verweerder een bijslag verschuldigd gelijk aan het dubbel van
het te betalen bedrag, onverminderd de toepassing van de sancties voorzien in artikel 35,
eerste lid, 3°, van die wet. De Koning bepaalt onder welke voorwaarden deze bijslag geheel of gedeeltelijk kan worden kwijtgescholden.
Artikel 28 van het koninklijk besluit van 5 oktober 1978, tot uitvoering van met name
artikel 30bis, §3, derde lid, biedt de verweerder de mogelijkheid gehele vrijstelling van de
bijslag te verlenen, wanneer de medecontractant en de onderaannemers geen schuldenaar
zijn van bijdragen socialezekerheidsbijdragen en vrijstelling van 50 pct. van die bijslag te
verlenen wanneer de niet-betaling het gevolg is van uitzonderlijke omstandigheden.
Krachtens artikel 35, eerste lid, van de wet van 27 juni 1969, worden gestraft met gevangenisstraf van acht dagen tot drie maanden en met een geldboete van 26 tot 500 frank,
of met een van die straffen alleen, de personen bedoeld bij artikel 30bis, §3, die nalaten de
verschuldigde sommen binnen de voorgeschreven termijn te storten.
Eerste onderdeel
Uit de artikelen 30bis, §3, eerste en derde lid, en 35, eerste lid, 3°, van de wet van 27
juni 1969, blijkt dat de niet-naleving van de aan de medecontractant van een niet geregistreerd aannemer opgelegde verplichting om bij elke betaling 15 pct. van het door hem
verschuldigde bedrag in te houden en dit bedrag aan de verweerder te storten, bestraft
wordt met zowel een administratieve sanctie, bestaande in een bijslag gelijk aan het dubbel van het verschuldigde bedrag, en een strafsanctie.
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Het bestreden arrest, dat beslist dat "de aan (de eiser) verweten tekortkomingen niet
met een strafsanctie bestraft kunnen worden", en uit deze omstandigheid afleidt dat de
rechter "de aan (de eiser) opgelegde 'sanctie' dus niet kan aanpassen en de vraag omtrent
het gelijkheidsbeginsel, naargelang burgerlijke dan wel strafvervolgingen zijn ingesteld,
dringt zich niet op", schendt de artikelen 30bis, §3, inzonderheid derde lid, en 35, inzonderheid eerste lid, van de wet van 27 juni 1969.
Tweede onderdeel
Het genot van de aan de Belgen toegekende rechten en vrijheden moet krachtens de artikelen 10 en 11 van de Grondwet zonder discriminatie verzekerd worden. Deze rechten
en vrijheden omvatten de waarborgen die voortvloeien uit de artikelen 144 en 145 van de
Grondwet, de algemene beginselen van het strafrecht, de artikelen 3 en 6 van het Verdrag
tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, en artikel 14.1
van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, dat eenieder tegen wie een strafmaatregel genomen wordt, het recht geeft een onafhankelijke en onpartijdige rechter te verzoeken de straf te onderzoeken op de vraag of deze verenigbaar is met
de vereisten van de internationale verdragen of van het interne recht, waarbij de rechter op
grond van dit onderzoek inzonderheid nagaat of de sanctie niet buiten verhouding tot het
misdrijf staat. Wat dat betreft doet het niet ter zake dat de rechter die gevraagd wordt dit
onderzoek te verrichten, niet kennisgenomen heeft van de strafvervolgingen in de zin van
het Belgisch recht. Hij moet op grond van die bepalingen van de Grondwet, van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, van het
Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, alsook van artikel 159
van de Grondwet, dat een verordenende bepaling is, de toepassing van onwettige wettelijke en verordenende bepalingen weigeren.
De sanctie bepaald bij artikel 30bis, §3, derde lid, van de wet van 27 juni 1969, zoals
zij in het litigieuze tijdperk van toepassing was, straft de personen die zich onttrokken
hebben aan de bij het eerste lid van dit artikel opgelegde verplichting om 15 pct. in te houden van elke factuur die aan een niet geregistreerde medecontractant betaald wordt en dit
bedrag aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid te storten. Deze sanctie strekt er niet toe
de aan het socialezekerheidsstelsel berokkende schade te herstellen, aangezien zij verschuldigd is zonder dat de aannemer enige schuld ten aanzien van de verweerder hoeft te
hebben. Het bedrag van die sanctie kan hoog oplopen en hetzelfde verzuim kan daarenboven strafrechtelijk bestraft worden krachtens artikel 35 van de wet van 27 juni 1969.
Die sanctie heeft dus een overwegend strafrechtelijk karakter en heeft de aard van een
strafsanctie in de zin van de algemene beginselen van het strafrecht, van de artikelen 3 en
6 van het Europees Verdrag en van artikel 14.1 van het Internationaal Verdrag die in het
middel bedoeld worden.
Hieruit kan worden afgeleid dat, krachtens de artikelen 10, 11, 144, 145 en 159 van de
Grondwet, die bepalingen en de algemene beginselen van het strafrecht, iedere Belg het
recht heeft bij een onafhankelijke en onpartijdige rechterlijke instantie een onderzoek te
vorderen omtrent de vraag of de bij artikel 30bis, §3, derde lid, bepaalde sanctie in verhouding staat tot het verzuim dat door die sanctie bestraft wordt.
Indien de artikelen 30bis, §3, inzonderheid eerste en derde lid, van de wet van 27 juni
1969, en 28 van het koninklijk besluit van 5 oktober 1978, in die zin moeten worden uitgelegd dat zij de rechter niet toestaan dit evenredigheidsonderzoek te verrichten, met andere woorden dat alleen de verweerder, met uitsluiting van de rechter, de bij artikel 30bis,
§3, derde lid, bepaalde bijslag geheel of gedeeltelijk kan kwijtschelden, dan moeten de
toepassing van die bepalingen geweigerd worden met toepassing van de bepalingen van
de Grondwet, van het Europees Verdrag, van het Internationaal Verdrag en van de algemene beginselen van het strafrecht, zoals zij in het middel bedoeld worden.
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Het bestreden arrest, dat de vordering van de verweerder om de eiser te veroordelen tot
betaling van het bedrag bepaald in artikel 30bis, §3, van de wet van 27 juni 1969, volledig
toewijst, maar weigert te onderzoeken of het bedrag van de sanctie in verhouding staat tot
het verzuim, schendt bijgevolg de bepalingen van de Grondwet, van het Europees Verdrag, van het Internationaal Verdrag en de algemene beginselen van het strafrecht, zoals
zij in het middel bedoeld worden.
Derde onderdeel
Indien de bepalingen van de artikelen 30bis, §3, inzonderheid eerste en derde lid, van
de wet van 27 juni 1969, en 28 van het koninklijk besluit van 5 oktober 1978 in die zin
uitgelegd moeten worden dat zij de arbeidsgerechten dezelfde bevoegdheid verlenen als
die waarover de verweerder beschikt om de bijslag te schrappen of te verminderen, dan
schendt het bestreden arrest, dat de vordering van de verweerder om de eiser te veroordelen tot betaling van het bedrag bepaald in artikel 30bis, §3, van de wet van 27 juni 1969,
volledig toewijst, maar weigert te onderzoeken of het bedrag van de sanctie in verhouding
staat tot het verzuim, de voormelde bepalingen.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Tweede en derde onderdeel samen
Artikel 30bis, §3, eerste lid, van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de
besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der
arbeiders, zoals het op het geschil van toepassing is, bepaalt dat degene die een
beroep doet op een niet geregistreerde medecontractant, bij iedere betaling die hij
aan die medecontractant doet, verplicht is 15 pct. van het door hem verschuldigde bedrag, exclusief belasting over de toegevoegde waarde, in te houden en aan
de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid te storten volgens de door de Koning bepaalde modaliteiten.
Wie deze storting niet verricht, is luidens artikel 30bis, §3, derde lid, van dezelfde wet, in dezelfde versie, aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid een bijslag verschuldigd gelijk aan het dubbel van het te betalen bedrag, onverminderd
de toepassing van de sancties voorzien in artikel 35, eerste lid, 3°.
Die bijslag is geen straf maar een in het algemeen belang voorgeschreven forfaitaire vergoeding tot herstel van de aan de financiering van de sociale zekerheid berokkende schade; hij heeft een burgerlijk karakter.
Beide onderdelen, die van het tegendeel uitgaan, falen naar recht.
De tot staving van het tweede onderdeel van het middel voorgestelde prejudiciële vraag dient bijgevolg niet aan het Grondwettelijk Hof te worden gesteld.
Eerste onderdeel
Zoals het onderdeel betoogt, legt artikel 35, eerste lid, 3°, van de wet van 27
juni 1969, de daarin bepaalde straffen op aan de in artikel 30bis, §3, bedoelde
personen die nalaten de verschuldigde bedragen binnen de voorgeschreven termijnen te storten.
De omstandigheid dat de niet-betaling van die bedragen strafrechtelijk bestraft
wordt, heeft niet tot gevolg dat de bijslag bedoeld in artikel 30bis, §3, derde lid,
van die wet, zelf een strafrechtelijk karakter zou hebben.
Uit het antwoord op de andere twee onderdelen van het middel blijkt dat die

Nr. 565 - 19.11.07

HOF VAN CASSATIE

2225

bijslag een burgerlijke herstelmaatregel is waarop het beginsel van evenredigheid
van de straffen niet van toepassing is.
Het onderdeel, dat, al was het gegrond, niet tot vernietiging kan leiden, is bijgevolg zonder belang en derhalve niet ontvankelijk.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
19 november 2007 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Plas – Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, procureur-generaal –
Advocaten: mrs. Draps en De Bruyn.

Nr. 566
3° KAMER - 19 november 2007

WERKLOOSHEID — ALLERLEI - CONTROLE - CONTROLEKAART - WERKLOZE VERPLICHTINGEN - PERSOONLIJKE AARD - ADMINISTRATIEVE SANCTIE
Om werkloosheidsuitkering te kunnen genieten moet de werknemer m.n. in het bezit zijn
van een controlekaart vanaf de eerste effectieve werkloosheidsdag van de maand tot de
laatste dag van de maand en moet hij deze bij zich bewaren vóór de aanvang van de
activiteit waarvoor hij enig loon of materieel voordeel ontvangt dat tot zijn
levensonderhoud of dat van zijn gezin kan bijdragen; tevens moet hij hiervan op zijn
controlekaart melding maken met onuitwisbare inkt en moet hij, op straffe van
administratieve sanctie, die kaart onmiddellijk voorleggen bij elke vordering door een
daartoe bevoegd persoon; die verplichtingen van de werknemer zijn van persoonlijke
aard1. (Artt. 45, eerste lid, 2°, en 71, eerste lid, 5°, Werkloosheidsbesluit 1991; Art. 154,
eerste lid, 2°, Werkloosheidsbesluit 1991)
(R.V.A. T. T.)

ARREST (vertaling)
(A.R. S.07.0040.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 16 januari 2007 gewezen
door het Arbeidshof te Luik.
Raadsheer Philippe Gosseries heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert volgend middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
1 Cass., 13 maart 2000, AR S.99.0051.F, nr. 174; zie Cass., 23 dec. 2002, AR S.01.0130.F, nr. 690;
Werkloosheidsbesluit 1991, in de versie vóór K.B. 29 juni 2000.

2226

HOF VAN CASSATIE

19.11.07 - Nr. 566

- artikel 149 van de Grondwet;
- de artikelen 44, 45, 71, eerste lid, 5°, en 154, eerste lid, 2° (artikel 154, eerste lid, 2°,
zoals het van toepassing was vóór de wijziging ervan bij het koninklijk besluit van 29 juni
2000, in werking getreden op 1 augustus 2000), van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest, dat het hoger beroep van de eiser op dat punt ongegrond verklaart,
vernietigt eisers administratieve beslissing van 27 april 2000, in zoverre deze de verweerder, bij wijze van administratieve sanctie, voor een periode van zes weken uitsluit van het
genot van de werkloosheidsuitkeringen, op de volgende gronden:
"Artikel 154 van het koninklijk besluit van 25 november 1991, zoals het op het tijdstip
van de feiten van toepassing was, bepaalt dat 'de werkloze die onverschuldigde uitkeringen heeft of kan ontvangen, van het genot van de uitkeringen uitgesloten wordt gedurende
ten minste vier en ten hoogste zesentwintig weken, doordat hij (...) 2° zich niet gedragen
heeft naar de bepalingen van artikel 71, eerste lid, 5°, voor zover hij op het ogenblik van
de vordering een activiteit verricht bedoeld in artikel 45';
Het wordt niet betwist dat de werknemer zijn controlekaart op het ogenblik van de vordering niet heeft kunnen voorleggen en dat hij op dat ogenblik een in artikel 45 bedoelde
activiteit verrichtte;
Aangezien de werknemer echter de dag waarop hij gewerkt heeft en alle volgende dagen van de maand op zijn stempelkaart geschrapt heeft en zijn controlekaart heeft ingediend, ziet het (arbeids)hof niet in hoe hij onverschuldigde werkloosheidsuitkeringen
heeft ontvangen of heeft kunnen ontvangen. De administratieve sanctie is te dezen niet
van toepassing, aangezien voor de toepassing van de sanctie vereist is dat er onverschuldigde werkloosheidsuitkeringen zijn ontvangen of konden zijn ontvangen".
Grieven
Om uitkeringen te kunnen genieten moet de werkloze zonder arbeid en zonder loon
zijn (artikel 44 van het koninklijk besluit van 25 november 1991).
Als arbeid wordt onder meer beschouwd, de activiteit verricht voor een derde, waarvoor de werknemer enig loon of materieel voordeel ontvangt dat tot zijn levensonderhoud
of dat van zijn gezin kan bijdragen (artikel 45, eerste lid, 2°, van datzelfde koninklijk besluit).
Daarenboven moet de werknemer, om werkloosheidsuitkeringen te kunnen genieten,
krachtens artikel 71 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 voldoen aan alle
voorwaarden voor de toekenning van werkloosheidsuitkeringen, waaronder:
"1° in het bezit zijn van een controlekaart vanaf de eerste effectieve werkloosheidsdag
van de maand tot de laatste dag van de maand en deze bij zich bewaren;
(...) 3° zijn controlekaart invullen met onuitwisbare inkt overeenkomstig de richtlijnen
verstrekt door de Rijksdienst;
4° voor de aanvang van de activiteit bedoeld in artikel 45, hiervan melding maken op
zijn controlekaart met onuitwisbare inkt;
5° zijn controlekaart onmiddellijk voorleggen bij elke vordering door een daartoe bevoegd persoon."
Er bestaat geen enkele uitzondering op de regel volgens welke de werkloze steeds in
het bezit van zijn kaart moet zijn, zodat hij ze onmiddellijk kan voorleggen wanneer een
persoon die bevoegd is om de controle te verrichten, hierom vraagt; de werknemer die
zijn kaart vóór de aanvang van de arbeid bij zijn uitbetalingsinstelling indient, zal deze in
geval van controle niet kunnen voorleggen en voldoet dus niet aan één van de voorwaar-
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den voor de toekenning van de werkloosheidsuitkeringen.
Krachtens artikel 154, eerste lid, 2°, van het koninklijk besluit van 25 november 1991,
zoals het op het tijdstip van de feiten van toepassing was, wordt van het genot van de uitkeringen uitgesloten gedurende ten minste vier en ten hoogste zesentwintig weken, "de
werkloze die onverschuldigde uitkeringen heeft of kan ontvangen, doordat hij (...) 2° zich
niet gedragen heeft naar de bepalingen van artikel 71, eerste lid, 5°, voor zover hij op het
ogenblik van de vordering een activiteit verricht bedoeld in artikel 45".
Uit de vaststellingen van het bestreden arrest en uit de stukken waarop het Hof vermag
acht te slaan, blijkt dat:
- de verweerder een activiteit in de zin van artikel 45 van het koninklijk besluit van 25
november 1991 verrichtte op het ogenblik dat hij, door een daartoe bevoegd persoon, gevorderd werd zijn controlekaart voor te leggen;
- hij zijn controlekaart op het ogenblik van die vordering niet onmiddellijk heeft voorgelegd;
- hij in januari 2000 onverschuldigde werkloosheidsuitkeringen ontvangen heeft, omdat
de werkloze, zoals het arrest vaststelt, "bij gebrek aan controlekaart op het ogenblik dat
hem gevraagd wordt deze voor te leggen, niet voor de gehele maand werkloosheidsuitkeringen kan genieten".
Het arrest stelt vast dat de werkloze die niet in het bezit is van zijn controlekaart wanneer hem gevraagd wordt deze voor te leggen, geen werkloosheidsuitkeringen voor de gehele maand kan genieten en dat de verweerder in deze situatie verkeert, aangezien hij voor
die maand onverschuldigde werkloosheidsuitkeringen ontvangen heeft doordat hij zijn
controlekaart niet heeft kunnen voorleggen toen hem dit gevraagd werd, maar beslist niettemin dat de sanctie bedoeld in artikel 154, eerste lid, 2°, van het koninklijk besluit van 25
november 1991 niet van toepassing is, op grond dat, "aangezien de werknemer echter de
dag waarop hij gewerkt heeft en alle volgende dagen van de maand op zijn stempelkaart
geschrapt heeft en zijn controlekaart heeft ingediend, het (arbeids)hof niet inziet hoe hij
onverschuldigde werkloosheidsuitkeringen heeft ontvangen of heeft kunnen ontvangen".
Het arrest dat, enerzijds, met toepassing van artikel 154 van het koninklijk besluit van
25 november 1991 beslist dat de verweerder is uitgesloten van het genot van de werkloosheidsuitkeringen omdat hij onverschuldigde werkloosheidsuitkeringen heeft ontvangen,
en, anderzijds, dat "het (arbeids)hof niet inziet hoe hij onverschuldigde werkloosheidsuitkeringen heeft ontvangen of heeft kunnen ontvangen", is gegrond op tegenstrijdige redenen en is bijgevolg niet regelmatig met redenen omkleed (schending van artikel 149 van
de Grondwet).
Het arrest, dat beslist dat de sanctie bepaald in artikel 154, eerste lid, 2°, van het koninklijk besluit van 25 november 1991 niet van toepassing is, hoewel de verweerder, volgens de vaststellingen van het arrest, voor de betrokken maand onverschuldigde werkloosheidsuitkeringen ontvangen heeft, doordat hij niet heeft voldaan aan de voorwaarde voor
de toekenning van werkloosheidsuitkeringen, met name het bij de vordering onmiddellijk
voorleggen van zijn controlekaart overeenkomstig artikel 71, eerste lid, 5°, van datzelfde
koninklijk besluit, schendt alle in het middel bedoelde bepalingen van het koninklijk besluit van 25 november 1991.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Om werkloosheidsuitkeringen te kunnen genieten, moet de werknemer voldoen aan de verplichtingen die opgesomd worden in artikel 71, eerste lid, van het
koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering.
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Eén van die bij artikel 71, eerste lid, 1°, bepaalde verplichtingen, is die volgens welke de werknemer in het bezit moet zijn van een controlekaart vanaf de
eerste effectieve werkloosheidsdag van de maand tot de laatste dag van de maand
en deze bij zich moet bewaren.
Die bepaling impliceert dat de werknemer in het bezit moet zijn van die controlekaart en deze elke dag van de maand, vanaf de eerste werkloosheidsdag, bij
zich moet dragen om voor die maand werkloosheidsuitkeringen te kunnen genieten.
Wanneer, bijgevolg, de werknemer in de loop van een dag tijdens die periode
zijn controlekaart niet onmiddellijk kan voorleggen bij de vordering door een
daartoe bevoegd persoon, overeenkomstig artikel 71, eerste lid, 5°, kan hij in de
loop van die maand geen werkloosheidsuitkeringen genieten.
Artikel 154, eerste lid, 2°, van datzelfde koninklijk besluit, zoals het op de feiten van toepassing is, bepaalt dat de werkloze die onverschuldigde uitkeringen
heeft of kan ontvangen, gedurende de daarin bepaalde periode van het genot van
de uitkeringen uitgesloten wordt doordat hij zich niet gedragen heeft naar de bepalingen van artikel 71, eerste lid, 5°, voor zover hij op het ogenblik van de vordering een activiteit verricht bedoeld in artikel 45.
Het bestreden arrest dat vaststelt dat (de verweerder) op 27 januari 2000 "zijn
controlekaart op het ogenblik van de vordering" door een bevoegd persoon "niet
heeft kunnen voorleggen", terwijl "hij een in artikel 45 bedoelde activiteit verrichtte", oordeelt dat "de werkloze, bij gebrek aan controlekaart op het ogenblik
dat hem gevraagd wordt deze voor te leggen, niet voor de gehele maand werkloosheidsuitkeringen kan genieten" en beslist om "de administratieve beslissing
(te bevestigen), in zoverre ze (de verweerder) van 1 (...) tot 27 januari 2000 van
het genot van de werkloosheidsuitkeringen uitsluit en de terugbetaling van de tijdens die periode (...) onverschuldigd (...) ontvangen werkloosheidsuitkeringen
beveelt".
Het arrest, dat die administratieve beslissing vernietigt in zoverre ze de verweerder, met toepassing van voormeld artikel 154, eerste lid, 2°, voor een periode van zes weken uitsloot van het genot van de werkloosheidsuitkeringen, terwijl
het vaststelt dat de verweerder van 1 tot 27 januari 2000 onverschuldigde werkloosheidsuitkeringen ontvangen heeft doordat hij zijn controlekaart niet heeft
kunnen voorleggen overeenkomstig artikel 71, eerste lid, 5°, schendt die bepalingen van het koninklijk besluit van 25 november 1991.
Het middel is in zoverre gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het de administratieve beslissing
vernietigt die de verweerder, bij wijze van sanctie, voor een periode van zes weken uitsluit van het genot van de werkloosheidsuitkeringen.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest.
Gelet op artikel 1017, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, veroordeelt
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de eiser in de kosten.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Arbeidshof te Bergen.
19 november 2007 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Gosseries – Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, procureur-generaal – Advocaat: mr. Simont.

Nr. 567
2° KAMER - 20 november 2007

1º WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN — WERKING IN DE
TIJD EN IN DE RUIMTE - WERKING IN DE TIJD - STRAFWET - UITVOERINGSBESLUIT WIJZIGING - TERUGWERKENDE KRACHT
2º STRAF — ALLERLEI - WERKING IN DE TIJD - STRAFWET - UITVOERINGSBESLUIT WIJZIGING - TERUGWERKENDE KRACHT
3º MISDRIJF — ALLERLEI - STRAFWET - WERKING IN DE TIJD - UITVOERINGSBESLUIT WIJZIGING - GEVOLG
4º RECHTEN VAN DE MENS — INTERNATIONAAL VERDRAG
BURGERRECHTEN EN POLITIEKE RECHTEN - ARTIKEL 15.1 RETROACTIVITEITSREGEL - TOEPASSING
1º, 2° en 3° Artikel 2, tweede lid, Strafwetboek, vindt geen toepassing wanneer een vroeger
besluit wordt vervangen door een later besluit dat genomen werd ter uitvoering van
dezelfde wet als het vroegere besluit, zonder dat de wet zelf gewijzigd werd; de feiten die
ingevolge het vroegere besluit strafbaar waren ten tijde waarop ze werden gepleegd,
blijven strafbaar, zelfs indien ze ingevolge het latere besluit, genomen ter uitvoering van
dezelfde wet die niet werd gewijzigd, ten tijde van de uitspraak geen strafbaar feit meer
opleveren1.
4º Artikel 15.1, derde zin, I.V.B.P.R., heeft enkel voor gevolg dat de beklaagde retroactief
aanspraak kan maken op een gunstiger regime dan datgene dat van toepassing was ten
tijde van het plegen van het ten laste gelegde feit, wanneer uit de nieuwe regeling blijkt
dat het inzicht van de wetgever omtrent de strafwaardigheid van dit feit is gewijzigd2.
(D. e.a.)

ARREST
(A.R. P.07.1109.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te
Gent, correctionele kamer, van 13 juni 2007.
De eerste eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel
aan.
1 Cass., 10 dec. 1991, AR 4910, nr 193; 21 feb. 1995, AR P.93.1119.N, nr 103 en 30 april 2002, AR
P.00.1767.N, nr 263.
2 Cass., 26 feb. 2002, AR P.00.1034.N, nr 129.
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De tweede eiseres voert geen middel aan.
Raadsheer Etienne Goethals heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Middel
Tweede onderdeel
1. Het onderdeel voert aan dat wanneer de bijzondere wet naast het vastleggen
van de strafmaat, enkel "de overtreding van de besluiten ter uitvoering van de
wet" als omschrijving van het misdrijf bevat (zgn. blanco-strafwet), terwijl het
uitvoeringsreglement de concrete delictsinhoud omschrijft, een minder strenge
reglementering ten tijde van het vonnis vergeleken met die ten tijde van het misdrijf steeds de beklaagde ten goede moet komen met toepassing van artikel 2,
tweede lid, Strafwetboek, om reden van het "evolutief" karakter van die reglementering, overeenstemmend met de "ontwikkeling der opvattingen".
2. Artikel 2, tweede lid, Strafwetboek is enkel toepasselijk wanneer de wet ten
tijde van het vonnis verschilt van de wet ten tijde van het misdrijf. Deze bepaling
vindt geen toepassing wanneer een vroeger besluit wordt vervangen door een later besluit dat genomen werd ter uitvoering van dezelfde wet als het vroegere besluit, zonder dat de wet zelf gewijzigd werd. De feiten die ingevolge het vroegere
besluit strafbaar waren ten tijde waarop ze werden gepleegd, blijven strafbaar,
zelfs indien ze ingevolge het latere besluit, genomen ter uitvoering van dezelfde
wet die niet werd gewijzigd, ten tijde van de uitspraak geen strafbaar feit meer
opleveren.
3. Anders dan waarvan het onderdeel uitgaat, bestaat er geen wettelijke bepaling noch een algemeen rechtsbeginsel dat bepaalt dat de uitvoeringsreglementen
van een "blanco-strafwet" uit het bijzonder strafrecht beantwoorden aan de notie
van een "evolutieve" reglementering, aan te passen aan de "ontwikkeling der opvattingen", met toepassing van artikel 2, tweede lid, Strafwetboek tot gevolg.
Het onderdeel faalt naar recht.
Eerste onderdeel
4. Het onderdeel voert aan dat ook bij ontstentenis van een uitdrukkelijk wettelijke bepaling, elke mildere reglementering ter uitvoering van de blanco strafnorm ten tijde van de uitspraak hoe dan ook krachtens de retroactiviteitsregel bepaald in artikel 15.1, derde zin, IVBPR, dat rechtstreeks toepasselijk is in de interne rechtsorde, ten gunste van de beklaagde moet worden toegepast.
5. Voormelde verdragsrechtelijke bepaling heeft enkel voor gevolg dat de beklaagde retroactief aanspraak kan maken op een gunstiger regime dan datgene
dat van toepassing was ten tijde van het plegen van het ten laste gelegde feit,
wanneer uit de nieuwe regeling blijkt dat het inzicht van de wetgever omtrent de
strafwaardigheid van dit feit is gewijzigd.
6. Vermits dergelijk inzicht niet blijkt bij een latere meer gunstige uitvoeringsreglementering zonder wijziging van de strafwet zelf, leidt de niet-toepassing van
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voormelde retroactiviteitsregel niet tot een schending van de aangehaalde verdragsbepaling.
Het onderdeel faalt naar recht.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
7. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen
zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eisers in de kosten.
20 november 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Goethals – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, eerste advocaat-generaal – Advocaat: mr. M. De Boel, Gent.

Nr. 568
2° KAMER - 20 november 2007

1º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.3 - VERWITTIGING VAN BEKLAAGDE VAN DE STRAFFEN DIE KUNNEN
WORDEN UITGESPROKEN

2º RECHT VAN VERDEDIGING — STRAFZAKEN - KENNISGEVING AAN BEKLAAGDE VAN
STRAFFEN DIE KUNNEN WORDEN UITGESPROKEN

1º en 2° Noch artikel 6.3, E.V.R.M., noch het algemeen rechtsbeginsel van het recht van
verdediging, noch artikel 1, Koninklijk Besluit nr 22 van 24 oktober 1934, noch artikel 195,
Wetboek van Strafvordering, vereisen dat een beklaagde wordt verwittigd van de
precieze straffen die tegen hem zullen kunnen worden uitgesproken1.
(D. e.a.)

ARREST
(A.R. P.07.1173.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te
Antwerpen, correctionele kamer, van 21 juni 2007.
De eiser I voert in een memorie een middel aan.
De eiser II voert in een memorie een middel aan.
De eiser III voert in een memorie drie middelen aan.
De eisers IV voeren geen middel aan.
De vermelde memories zijn aan dit arrest gehecht.
1 Zie Cass., 30 mei 2006, AR P.06.0185.N, nr 296.
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Raadsheer Luc Huybrechts heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
(...)
Enig middel van de eiser I
2. Het middel voert schending aan van:
- artikel 6 EVRM;
- artikel 1 koninklijk besluit nr. 22 van 24 oktober 1934, zoals gewijzigd bij
wet van 2 juni 1998;
- artikel 195 Wetboek van Strafvordering;
- het algemeen rechtsbeginsel betreffende de eerbiediging van het recht van
verdediging.
Eerste onderdeel
3. Het onderdeel stelt dat uit de stukken van de rechtspleging niet blijkt dat het
openbaar ministerie gevorderd had of de eiser uitgenodigd werd zich over het
hem opgelegde beroepsverbod van 10 jaar te verdedigen, zodat de veroordeling
tot deze straf niet naar recht is verantwoord.
4. Artikel 6.3 EVRM bepaalt de rechten die eenieder heeft, die wegens een
strafbaar feit wordt vervolgd. De in dit artikel vernoemde rechten waarborgen het
recht van verdediging. Zo verleent artikel 6.3.a EVRM de beklaagde volgend
recht:
"onverwijld, in een taal welke hij verstaat, op de hoogte te worden gesteld van
de aard en de reden van de tegen hem ingebrachte beschuldigingen".
Deze verdragsbepaling vereist evenwel niet dat de beklaagde wordt verwittigd
van de precieze straffen die tegen hem zullen kunnen worden uitgesproken.
5. Artikel 1 koninklijk besluit nr. 22 van 24 oktober 1934, zoals gewijzigd bij
wet van 2 juni 1998, en artikel 195 Wetboek van Strafvordering vereisen dit
evenmin.
6. Het algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging vereist dat de
beklaagde vooraf in bijzonderheden kennis wordt gegeven van het misdrijf dat
hem ten laste wordt gelegd. Het vereist niet dat hem vooraf kennis wordt gegeven van de facultatieve straffen of de maat ervan die tegen hem kunnen worden
uitgesproken.
Het onderdeel faalt naar recht.
Tweede onderdeel
7. Het onderdeel voert aan dat het bestreden arrest het tegen de eiser uitgesproken beroepsverbod niet wettig motiveert omdat de overweging "teneinde recidive te vermijden" betrekking heeft op vijf beklaagden in het algemeen en die
motivering evenmin de duur van de maatregel verantwoordt.
8. De motivering overeenkomstig artikel 195, tweede lid, Wetboek van Straf-
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vordering, wanneer de wet de rechter daartoe vrije beoordeling overlaat, van de
keuze van de straf of maatregel en de rechtvaardiging van de duur ervan kan tezelfdertijd worden gegeven door dezelfde reden.
Evenmin belet niets dat deze reden voor vijf verschillende beklaagden dezelfde is.
9. Met de reden die het bestreden arrest geeft motiveert dit het tegen de eiser
uitgesproken beroepsverbod en de duur ervan.
Het middel kan niet worden aangenomen.
(...)
Dictum
Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eisers in de kosten.
20 november 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Huybrechts – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, eerste advocaatgeneraal – Advocaten: mrs. Verbist, P. Engels, Antwerpen, J. Dams, Antwerpen en T. Decaigny, Antwerpen.

Nr. 569
2° KAMER - 20 november 2007

1º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - STRAFUITVOERINGSRECHTBANK - TOEPASSING
2º RECHTEN VAN DE MENS — INTERNATIONAAL VERDRAG
BURGERRECHTEN EN POLITIEKE RECHTEN - ARTIKEL 14 STRAFUITVOERINGSRECHTBANK - TOEPASSING
3º RECHTBANKEN — STRAFZAKEN — ALLERLEI - STRAFUITVOERINGSRECHTBANK ARTIKEL 6.1 E.V.R.M. - ARTIKEL 14, I.V.B.P.R. - TOEPASSING
4º STRAFUITVOERING - STRAFUITVOERINGSRECHTBANK - ARTIKEL 6.1 E.V.R.M. ARTIKEL 14, I.V.B.P.R. - TOEPASSING
1º, 2°, 3° en 4° De artikelen 6.1, E.V.R.M., en 14, I.V.B.P.R., zijn niet van toepassing op de
strafuitvoeringsrechtbank1.
1 De rechtspraak van het Hof is gevestigd in de zin dat artikel 6, E.V.R.M., niet geldt in de
strafuitvoering nu in deze procesfase immers reeds uitspraak over de gegrondheid van de
vervolgingen werd gedaan. (Cass., 10 okt. 2007, AR P.07.1362.F en 6 nov. 2007, AR P.07.1463.N).
Indien in het kader van de strafuitvoering disciplinaire sancties werden opgelegd, die aan het
criterium van strafvervolging beantwoorden, zou er wel ruimte voor toepassing van artikel 6,
E.V.R.M., kunnen zijn (C. VAN DEN WYNGAERT, Strafrecht, strafprocesrecht & internationaal
strafrecht, Antwerpen, Maklu, 2006, 625). Deze auteur stelt dat, waar artikel 6, E.V.R.M., geen
toepassing vindt op de commissies VI, hetzelfde zal gelden voor de strafuitvoeringsrechtbanken (C.
VAN DEN WIJNGAERT, o.c., 626; Cass., 7 maart 2000, AR P.99.1894.N, nr 159). Volgens A. MASSET is
de toepassing van artikel 6, E.V.R.M., voor de strafuitvoeringsrechtbanken evenmin een uitgemaakte
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(B.)

ARREST
(A.R. P.07.1528.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis van de Strafuitvoeringsrechtbank te Gent, van 19 oktober 2007.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee middelen aan.
Raadsheer Koen Mestdagh heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
1. Het middel voert schending aan van de artikelen 6.1 EVRM en 14 IVBPR:
zowel ter rechtszitting als in het vonnis geeft de strafuitvoeringsrechtbank blijk
van vooringenomenheid en miskent zij de subjectieve onpartijdigheidsplicht.
2. De artikelen 6.1 EVRM en 14 IVBPR zijn van toepassing op de gerechten
die uitspraak doen over de burgerlijke rechten en verplichtingen van de burger of
over de gegrondheid van de tegen hem ingestelde strafvordering.
De strafuitvoeringsrechtbank doet daarover geen uitspraak.
In zoverre het middel schending van de artikelen 6 EVRM en 14 IVBPR aanvoert, faalt het naar recht.
3. Een strafuitvoeringsrechtbank geeft geen blijk van vooringenomenheid door
de enkele omstandigheid dat zij op grond van het verleden van de veroordeelde
en de feitelijke omstandigheden op het ogenblik van haar vonnis, een oordeel uitspreekt over de vermoedelijke toekomst van de strafuitvoering en de plannen van
de veroordeelde niet geloofwaardig acht.
zaak (La publicité du prononcé des jugements du tribunal de l'application des peines; l'impossible
solution, noot onder Cass., 24 juli 2007, J.L.M.B., 2007, 1503). De gevallen waarin
strafuitvoeringsmaatregelen of strafuitvoeringsmodaliteiten aan de orde blijken te zijn geweest in de
rechtspraak van het E.H.R.M., betreffen in feite de interne rechtspositie van de gedetineerde doch
niet de externe rechtspositie. Dit is het geval in E.H.R.M., 11 jan. 2005, Musumeci t. Italië en
E.H.R.M., 30 okt. 2003, Ganci t. Italië. In de mate waarin het E.H.R.M., beslist dat artikel 6, ook van
toepassing is in de uitvoeringsfase, bleek dat enkel om burgerlijke zaken te gaan (zie daarover ook: J.
MEESE, De duur van het strafproces. Onderzoek naar de termijn waarbinnen een strafprocedure moet
of mag worden afgehandeld, Brussel, Larcier, 2006, nr 368, die wél een opening laat voor de
strafuitvoeringsrechtbanken). Ook KUTY komt tot een vergelijkbaar besluit (F. K UTY, Justice pénale et
procès équitable, Vol. I, Brussel, Larcier, 2006, 72-73). Hij verwijst bovendien naar een arrest van
het Hof van cassatie van 24 feb. 2004 (P.03.1652.N, nr 99) waarin werd beslist dat ten gevolge van
de vordering van de procureur des Konings, bedoeld in artikel 10, van de Wet van 23 mei 1990,
inzake de overbrenging tussen Staten van de gevonniste personen, en strekkende tot het zien
aanpassen van de in het buitenland uitgesproken straf aan die welke in de Belgische wet is bepaald
voor een misdrijf van dezelfde aard, de rechtbank niet oordeelt over de gegrondheid van een
ingestelde strafvervolging in de zin van artikel 6, E.V.R.M., maar enkel over de eventuele aanpassing
van een reeds in het buitenland uitgesproken straf of maatregel met het oog op een verdere uitvoering
ervan in België.

Nr. 569 - 20.11.07

HOF VAN CASSATIE

2235

In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.
4. Voor het overige vraagt het middel een onderzoek van feiten waarvoor het
Hof niet bevoegd is.
In zoverre is het middel niet ontvankelijk.
Tweede middel
5. Het middel dat formeel een motiveringsgebrek aanvoert, komt in werkelijkheid geheel op tegen de feitelijke beoordeling van het bestaan van tegenaanwijzingen door de rechter.
Het middel is niet ontvankelijk.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing
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.
20 november 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Mestdagh – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, eerste advocaat-generaal – Advocaat: mr. J. Millen, Tongeren.

Nr. 570
2° KAMER - 21 november 2007

WEGVERKEER — WEGVERKEERSREGLEMENT VAN 01-12-1975 —
REGLEMENTSBEPALINGEN — ARTIKEL 15 - KRUISEN - VERPLICHTING VOORWAARDEN
De krachtens artikel 15.2, tweede lid, Wegverkeersreglement opgelegde verplichting te
vertragen en, zo nodig, te stoppen om de tegemoetkomende weggebruikers doorgang te
verlenen, blijft bestaan zelfs als er theoretisch voldoende ruimte is om te kruisen1.
(W. T. C. e.a.)

ARREST (vertaling)
(A.R. P.07.0846.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 20 april 2007 in hoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Hoei.
De eiser voert een middel aan in een memorie waarvan een voor eensluidend
verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
1 Cass., 29 sept. 2000, AR C.97.0229.N, nr. 503.
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Raadsheer Benoît Dejemeppe heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
A. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing op de tegen de
eiser ingestelde strafvordering:
Over het middel
De eiser werd met name schuldig verklaard aan telastlegging C, die erin bestaat om met overtreding van artikel 15.2, eerste lid, van het Wegverkeersreglement, te hebben nagelaten, als bestuurder van een voertuig op de openbare weg,
bij het kruisen van een andere weggebruiker, een voldoende zijdelingse afstand
te laten en, zo nodig, naar rechts uit te wijken.
(...)
Tweede onderdeel
De eiser voert aan dat het tegenstrijdig is om te vermelden dat, enerzijds, "de
stilstaande tractor, rechts van de door de [eiser] gevolgde richting, maar weinig
uitstak over de rijbaan, waarvan de breedte ruim voldoende bleef om het kruisen
toe te laten" en, anderzijds, "dat de [eiser], die de aanwezigheid had vastgesteld
van een hindernis vóór hem, krachtens artikel 15.2, tweede lid, van het Wegverkeersreglement verplicht was om te vertragen en zo nodig te stoppen om doorgang te verlenen aan de tegemoetkomende weggebruiker [...]".
Het vonnis bevat de aangevoerde tegenstelling niet. De verplichting om te vertragen en zo nodig te stoppen om de tegemoetkomende weggebruikers doorgang
te verlenen, die bij het voormelde artikel 15.2, tweede lid, is bepaald, blijft bestaan zelfs als er theoretisch voldoende ruimte is om te kruisen.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
(...)
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
21 november 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Close, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Dejemeppe – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. N. Evrard, Luik en J.-Y. Evrard, Luik.

Nr. 571
2° KAMER - 21 november 2007

1º JEUGDBESCHERMING - JEUGDBIJSTAND - DUITSTALIGE GEMEENSCHAP - GERECHTELIJKE
JEUGDBIJSTAND - JEUGDRECHTBANK - BESLISSING - MINDERJARIGE TOEVERTROUWD AAN ÉÉN VAN
BEIDE OUDERS - EUROPESE UNIE - VERORDENING BRUSSEL II - TOEPASSING
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2º EUROPESE UNIE — ALLERLEI - JEUGDBESCHERMING - JEUGDBIJSTAND - DUITSTALIGE
GEMEENSCHAP - GERECHTELIJKE JEUGDBIJSTAND - JEUGDRECHTBANK - BESLISSING MINDERJARIGE TOEVERTROUWD AAN ÉÉN VAN BEIDE OUDERS - VERORDENING BRUSSEL II TOEPASSING
3º BEVOEGDHEID EN AANLEG — ALLERLEI - EUROPESE UNIE - VERORDENING
BRUSSEL II - OUDERLIJKE VERANTWOORDELIJKHEID - GEWONE VERBLIJFPLAATS VAN HET KIND IN
EEN LIDSTAAT - AANHANGIGMAKING VAN DE ZAAK BIJ HET BEVOEGDE GERECHT VAN DIE LIDSTAAT WIJZIGING VAN DE VERBLIJFPLAATS VAN HET KIND NAAR EEN ANDERE LIDSTAAT - GEVOLG
4º EUROPESE UNIE — ALLERLEI - VERORDENING BRUSSEL II - OUDERLIJKE
VERANTWOORDELIJKHEID - GEWONE VERBLIJFPLAATS VAN HET KIND IN EEN LIDSTAAT AANHANGIGMAKING VAN DE ZAAK BIJ HET BEVOEGDE GERECHT VAN DIE LIDSTAAT - WIJZIGING VAN
DE VERBLIJFPLAATS VAN HET KIND NAAR EEN ANDERE LIDSTAAT - GEVOLG
1º en 2° De Verordening Brussel II is van toepassing in het kader van de gerechtelijke
jeugdbijstand, geregeld bij Decreet van de Raad van de Duitstalige Gemeenschap van
20 maart 1995 over jeug bijstand, wanneer de getroffen maatregel erin bestaat om de
jongere aan één van beide ouders toe te vertrouwen1. (Artt. 1.1, 2, 2.7 en 8, E.E.G.Verordening nr 2201/2003 van de Raad van 27 nov. 2003 betreffende de bevoegdheid en
de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken en inzake de
ouderlijke verantwoordelijkheid)
3º en 4° Wanneer bij een bevoegd gerecht van een lidstaat van de Europese Unie een
zaak van ouderlijke verantwoordelijkheid voor een kind aanhangig is gemaakt, blijft dat
gerecht bevoegd ook als het kind in de loop van de rechtspleging een gewone
verblijfplaats in een andere lidstaat verkrijgt; om de zaak naar een gerecht van die
andere lidstaat te verwijzen, dient het gerecht waar de zaak aanhangig is gemaakt, de
samenwerkingsprocedure toe te passen die bij artikel 15 van de Verordening Brussel II is
bepaald. (Artt. 1.1, 2, 2.7, 8, 9 en 15, E.E.G.-Verordening nr 2201/2003 van de Raad van
27 nov. 2003 betreffende de bevoegdheid en de erkenning en tenuitvoerlegging van
beslissingen in huwelijkszaken en inzake de ouderlijke verantwoordelijkheid)
(T. T. W.)

Conclusie van de Heer Advocaat-generaal Loop :
1) Voorafgaande rechtspleging.
a) Op 9 maart 2005 heeft de procureur des Konings te Eupen de zaak van J.W., geboren
te Malmedy op 28 november 1994, bij de jeugdrechtbank aanhangig gemaakt, op grond
van de artikelen 27, §1 en 3, 28, 29 en 30 van het Decreet van 20 maart 1995 van de Raad
van de Duitstalige Gemeenschap.
De vader van het kind, R.W., was in Duitsland gedomicilieerd, te Königswinter, de
moeder, M.T., was met het kind in België gedomicilieerd, in Sankt-Vith.
b) Bij vonnis van 20 december 2006 heeft de Jeugdrechtbank te Eupen het kind voor de
duur van twee jaar alleen aan de vader toevertrouwd, met toepassing van artikel 28, 13°
van het voormelde decreet. De rechtbank heeft een omgangsrecht voor de moeder
vastgelegd, samen met een begeleiding door de dienst voor rechtsbijstand; zij heeft een
psycholoog met een deskundigenonderzoek belast voor de verdere omgangsmodaliteiten
tussen de moeder en het kind, en heeft de heropening van het debat bevolen op 21
november 2007.
c) Ten gevolge van moeilijkheden bij de uitoefening van het omgangsrecht heeft de
moeder op 16 mei 2007, via het openbaar ministerie, om een nieuwe tussenkomst van de
jeugdrechter verzocht. De vader heeft gevraagd dat de zaak naar het “Amtsgericht”
1 Zie concl. O.M.
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(Duitse rechtbank van eerste aanleg) te Königswinter zou worden verwezen, waar hij de
zaak ondertussen aanhangig had gemaakt.
d) Bij beschikking van 23 mei 2007 heeft de jeugdrechter te Eupen zich niet bevoegd
verklaard en de zaak naar het “Familiengericht” bij het “Amtsgericht” te Königswinter
verwezen.
e) De moeder en het openbaar ministerie hebben tegen deze beschikking hoger beroep
ingesteld.
f) In hoger beroep heeft de advocaat-generaal voor de bevoegdheid van de Belgische
gerechten geconcludeerd, op grond dat de bij het vonnis van 20 december 2006 bevolen
maatregel een maatregel is van huisvesting voor ten hoogste twee jaar, welke de ouders
niet kunnen wijzigen, evenmin als een burgerlijke rechtbank op verzoek van één van
beiden en op grond dat de Jeugdrechtbank te Eupen haar rechtsmacht niet volledig heeft
uitgeoefend.
Subsidiair heeft hij voorgesteld om eerst, met toepassing van artikel 56, 2°,
Verordening (EG) nr. 2201/2003 van de Raad van 27 november 2003, via de centrale
autoriteit, contact op te nemen met het Familiengericht te Königswinter, met het oog op
een eventuele hervatting van het geding.
g) Bij arrest van 29 juni 2007 heeft de Jeugdkamer van het Hof van Beroep te Luik het
beroepen vonnis bevestigd, op grond dat de bij artikel 9 van de Verordening (EG) nr.
2201/2003 van de Raad van 27 november 2003 bepaalde voorwaarden, verenigd zijn.
h) De moeder heeft op 11 juli 2007 tegen dat arrest cassatieberoep ingesteld.
i) De eiseres voert geen middel aan.
2) Rechtsonderzoek.
a) De zaak werd door de procureur des Konings bij de Jeugdrechtbank te Eupen
aanhangig gemaakt in het kader van de gerechtelijke bijstand die in de artikelen 26 tot 30
van het Decreet van de Raad van de Duitstalige gemeenschap van 20 maart 1995 over
jeugdbijstand, is geregeld.
Een dergelijke tussenkomst is gerechtvaardigd wanneer een dwangmaatregel
noodzakelijk lijkt2. Met toepassing van artikel 62 van de Wet van 8 april 1965 betreffende
de jeugdbescherming, zijn de wettelijke bepalingen inzake de vervolging in strafzaken op
die procedures van gerechtelijke bescherming van toepassing. De jeugdrechtbank waarbij
de zaak door de procureur des Konings, met toepassing van artikel 27, §1, van het
voormelde decreet aanhangig is gemaakt, kan één van de maatregelen uitspreken, die
voorkomt op de limitatieve lijst van artikel 28 van het decreet.
Zij kan met name de jongere aan een erkend pleeggezin, aan een geschikte open
inrichting of uitzonderlijk en onder bepaalde voorwaarden, aan een geschikte gesloten
inrichting toevertrouwen. Krachtens artikel 28, 13°, kan zij eveneens “de jongere voor ten
hoogste twee jaar slechts aan één der ouders toevertrouwen”.
Dat is wat de Jeugdrechtbank te Eupen te dezen, bij vonnis van 20 december 2006,
heeft beslist. Met toepassing van artikel 30, tweede lid, van het decreet, kon deze
maatregel nog worden verlengd met termijnen die de initieel bepaalde termijn niet mogen
overschrijden.
b) Te allen tijde kan de jeugdrechtbank, op verzoek van de jongere, van zijn wettelijke
vertegenwoordiger, van de dienst voor gerechtelijke jeugdbijstand, van het parket of
ambtshalve, de maatregel opheffen of door een andere maatregel vervangen. De nieuwe
maatregel loopt af, de dag waarop de maatregel die hij vervangt zou zijn verstreken. De
zaak blijft dus voor de volledige duur van de maatregel bij de jeugdrechtbank aanhangig.
2 Art. 27, §1, Decreet van 20 maart 1995.

Nr. 571 - 21.11.07

HOF VAN CASSATIE

2239

c) De Verordening (EG) nr. 2201/2003 van de Raad van 27 november 2003 betreffende
de bevoegdheid en de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken
en inzake de ouderlijke verantwoordelijkheid, voorziet in regels betreffende de
bevoegdheid en de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen inzake “ouderlijke
verantwoordelijkheid”, m.a.w. alle rechten en verplichtingen die ingevolge een beslissing,
van rechtswege of bij een rechtsgeldige overeenkomst aan een natuurlijke persoon of aan
een rechtspersoon zijn toegekend met betrekking tot de persoon of het vermogen van een
kind, met inbegrip van het gezagsrecht en het omgangsrecht3.
Deze verordening is met name, ongeacht de aard van het gerecht, van toepassing op
burgerlijke zaken betreffende de toekenning, de uitoefening, de overdracht, de beperking
of de beëindiging van de ouderlijke verantwoordelijkheid, die onder andere het
gezagsrecht en het omgangsrecht raakt, maar ook de plaatsing van het kind in een
pleeggezin of in een inrichting4.
Het begrip “burgerlijke zaken” is dus ruim omschreven en, zelfs als een specifiek
probleem van ouderlijke verantwoordelijkheid behoort tot het “publiek recht” in de zin
van intern recht, bijvoorbeeld de plaatsing van een kind in een pleeggezin of in een
inrichting, blijft de Verordening toepasselijk5.
In zoverre is de Verordening dus van toepassing in het kader van de gerechtelijke
jeugdbijstand, die bij Decreet van de Raad van de Duitstalige gemeenschap van 20 maart
1995 over jeugdbijstand, is geregeld.
d) Het basisbeginsel van de Verordening is dat het meest aangewezen forum inzake
ouderlijke verantwoordelijkheid het gerecht is van de lidstaat waar het kind zijn gewone
verblijfplaats heeft6.
Het probleem van de bevoegdheid wordt beoordeeld op het ogenblik dat de zaak bij het
gerecht aanhangig wordt gemaakt.
Eens de zaak bij het bevoegde gerecht aanhangig werd gemaakt, blijft het in principe
bevoegd ook als het kind in de loop van de rechtspleging een gewone verblijfplaats in een
andere lidstaat verkrijgt. Een latere wijziging van de gewone verblijfplaats van het kind
heeft op zichzelf geen wijziging van de bevoegdheid tot gevolg7.
e) Er zijn evenwel omstandigheden waarin, bij wijze van uitzondering, het gerecht waar
de zaak aanhangig was gemaakt (gerecht van oorsprong) niet het best geplaatst is om de
zaak te behandelen. Artikel 15 van de Verordening (EG) nr. 2201/2003 staat in dat geval
het gerecht van oorsprong toe om de zaak naar een andere lidstaat te verwijzen, op
voorwaarde dat dit in het belang van het kind gebeurt8.
De verwijzing kan met name op verzoek van één van de partijen gebeuren.
Krachtens de Verordening (EG) nr. 2201/2003, kan verwezen worden als het kind een
“bijzondere band” heeft met de andere lidstaat, met name wanneer het kind een gewone
verblijfplaats in die andere lidstaat heeft gekregen nadat de zaak bij het gerecht van
oorsprong aanhangig is gemaakt of wanneer het de gewoonlijke verblijfplaats van een
drager van de ouderlijke verantwoordelijkheid betreft.
Beide gerechten moeten evenwel ervan overtuigd zijn dat een verwijzing in het belang
is van het kind. De rechters moeten samenwerken om te bepalen of deze voorwaarde is
3 Art. 2, 7°, Verordening (EG) nr. 2201/2003 van de Raad van 27 november 2003.
4 Artt. 1, 1°, b, en 2, a en d, Verordening (EG) nr. 2201/2003 van de Raad van 27 november 2003.
5 Guide pratique pour l’application du nouveau règlement Bruxelles II, Communautés européennes,
2005, p. 10.
6 Art. 8, 1°, Verordening (EG) nr. 2201/2003 van de Raad van 27 november 2003.
7 Guide pratique pour l’application du nouveau règlement Bruxelles II, op.cit, p. 15.
8 Guide pratique pour l’application du nouveau règlement Bruxelles II, op.cit, p. 23.
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vervuld.
Daartoe kan het gerecht waar een verzoek tot verwijzing aanhangig is gemaakt, zijn
uitspraak aanhouden en de partijen uitnodigen om een verzoek voor het gerecht van de
andere lidstaat in te dienen, ofwel het gerecht van de andere lidstaat vragen om de zaak
over te nemen. Indien laatstgenoemd gerecht zijn bevoegdheid afwijst of indien het,
binnen een termijn van zes maanden nadat de zaak aldaar aanhangig is gemaakt, deze
bevoegdheid niet aanvaardt, blijft het gerecht van oorsprong bevoegd en moet het zijn
bevoegdheid uitoefenen9.
De gerechten van de betrokken lidstaten zij dus gehouden om, hetzij rechtstreeks, hetzij
door tussenkomst van de centrale autoriteiten, samen te werken met het oog op een
verwijzing.
f) Te dezen werd de zaak op 9 maart 2005 geldig bij de Jeugdrechtbank te Eupen
aanhangig gemaakt, in het kader van de rechtshulp die bij het decreet van de Raad van de
Duitstalige Gemeenschap is geregeld, op een tijdstip waar het betrokken minderjarig kind
nog bij zijn moeder in Sankt-Vith in België was gedomicilieerd.
De Jeugdrechtbank te Eupen die bij vonnis van 20 december 2006 beslist heeft om het
uitsluitend gezagsrecht van het kind, met toepassing van artikel 28, 13° van het voormelde
decreet, voor twee jaar aan de vader toe te vertrouwen, een deskundigenonderzoek te
bevelen over de omgangsmodaliteiten tussen de moeder en het kind en de heropening van
het debat te bevelen op 21 november 2007, had haar rechtsmacht niet volledig uitgeoefend
en was nog steeds bevoegd toen zij, bij beschikking van 23 mei 2007, zich onbevoegd
heeft verklaard en de zaak naar het “Familiengericht” bij het “Amtsgericht” te
Königswinter in Duitsland heeft verwezen.
De wijziging van verblijfplaats van het kind nadat de zaak bij de Jeugdrechtbank te
Eupen aanhangig is gemaakt, had op zich geen bevoegdheidswijziging tot gevolg.
De Jeugdrechtbank te Eupen en, bijgevolg, het Hof van Beroep te Luik, kamer van
inbeschuldigingstelling, konden zich dus niet onbevoegd verklaren uitsluitend op grond
dat het kind thans zijn “officiële verblijfplaats” in Duitsland heeft en zij konden de zaak
niet naar een Duits gerecht verwijzen zonder eerst de samenwerkingsprocedure toe te
passen die bij artikel 15 van de Verordening (EG) nr. 2201/2003 is bepaald.
Door het arrest van onbevoegdheid van de Jeugdrechtbank te Eupen te bevestigen,
schendt het bestreden arrest de artikelen 2, 3, 6, 27, §1, 28, 13°, en 30 van het Decreet van
de Raad van de Duitstalige gemeenschap van 20 maart 1995 over jeugdbijstand en, door
de beslissing tot verwijzing van de zaak naar het Familiengericht bij het Amtsgericht te
Königswinter (Duitsland) te bevestigen, schendt het de artikelen 1, 2, 8, 9 en 15 van de
Verordening (EG) nr. 2201/2003 van de Raad van 27 november 2003 betreffende de
bevoegdheid en de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken en
inzake de ouderlijke verantwoordelijkheid, en tot intrekking van Verordening (EG) nr.
1347/2000.
Er moet een ambtshalve middel in die zin worden aangewend.
Conclusie: Vernietiging met verwijzing.
ARREST (vertaling)
(A.R. P.07.1193.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het in het Duits gestelde cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 29 juni
9 Guide pratique pour l’application du nouveau règlement Bruxelles II, op.cit, p. 24.
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2007 in diezelfde taal gewezen door het Hof van Beroep te Luik, jeugdkamer.
De eerste voorzitter van het Hof heeft bij een beschikking van 6 augustus
2007 beslist dat de rechtspleging vanaf de terechtzitting in het Frans zou worden
gevoerd.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft een conclusie neergelegd.
Op de terechtzitting van 21 november 2007 heeft raadsheer Benoît Dejemeppe
verslag uitgebracht en heeft advocaat-generaal Raymond Loop geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Over het ambtshalve aangevoerde middel dat de schending aanvoert van de artikelen 1, 2, 8, 9 en 15 van de Verordening (EG) van de Raad van 27 november
2003 betreffende de bevoegdheid, de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken en inzake de ouderlijke verantwoordelijkheid (Verordening Brussel II) en 2, 3, 6, 27, §1, 28, 13°, en 30 van het Decreet van de Raad
van de Duitstalige Gemeenschap van 20 maart 1995 over jeugdbijstand:
1. De Verordening Brussel II stelt met name de regels vast betreffende de bevoegdheid, de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen inzake ouderlijke
verantwoordelijkheid, welke artikel 2, 7°, omschrijft als alle rechten en verplichtingen die ingevolge een beslissing, van rechtswege of bij een rechtsgeldige
overeenkomst aan een natuurlijke persoon of aan een rechtspersoon zijn toegekend met betrekking tot de persoon of het vermogen van een kind. De term omvat onder meer het gezagsrecht en het omgangsrecht.
2. Krachtens artikel 1, 1 en 2, van de voormelde verordening is deze met
name, ongeacht de aard van het gerecht, van toepassing op burgerlijke zaken betreffende de toekenning, de uitoefening, de overdracht, de beperking of de ontneming van de ouderlijke verantwoordelijkheid. Deze zaken hebben onder meer betrekking op het gezagsrecht en het omgangsrecht, alsook op de plaatsing van het
kind in een pleeggezin of in een inrichting. De omstandigheid dat het specifieke
probleem van de ouderlijke verantwoordelijkheid tot het publiek recht in de zin
van het intern recht kan behoren, staat de toepassing van deze verordening niet in
de weg.
Zij is aldus toepasselijk in het kader van de gerechtelijke jeugdbijstand, geregeld bij Decreet van de Raad van de Duitstalige Gemeenschap van 20 maart
1995 over jeugdbijstand, wanneer de getroffen maatregel erin bestaat om de jongere aan één van beide ouders toe te vertrouwen.
3. Naar luid van artikel 8.1 van de voormelde verordening zijn ter zake van de
ouderlijke verantwoordelijkheid de gerechten bevoegd van de lidstaat op het
grondgebied waarvan het kind zijn gewone verblijfplaats heeft op het tijdstip dat
de zaak bij het gerecht aanhangig wordt gemaakt.
In afwijking van deze bepaling schrijft artikel 9.1 voor dat wanneer een kind
legaal van een lidstaat naar een andere lidstaat verhuist en aldaar een nieuwe gewone verblijfplaats verkrijgt, de gerechten van de vorige gewone verblijfplaats
van het kind gedurende een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de verhuizing, hun bevoegdheid behouden tot wijziging van een in die lidstaat vóór de
verhuizing van het kind gegeven beslissing betreffende het omgangsrecht indien
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de persoon die ingevolge die beslissing het omgangsrecht heeft zijn gewone verblijfplaats behoudt in de lidstaat van de vorige gewone verblijfplaats van het
kind.
4. Wanneer de zaak bij een bevoegd gerecht aanhangig werd gemaakt, blijft
dat bevoegd ook als het kind in de loop van de rechtspleging een gewone verblijfplaats in een andere lidstaat verkrijgt.
Volgens de in artikel 15 gestelde voorwaarden evenwel, kunnen de gerechten
van een lidstaat die bevoegd zijn om ten gronde over een zaak te beslissen, indien naar hun inzicht een gerecht van een andere lidstaat waarmee het kind een
bijzondere band heeft beter in staat is de zaak te behandelen, in het belang van
het kind het gerecht van een andere lidstaat verzoeken zijn bevoegdheid uit te oefenen.
5. Daaruit volgt dat nadat de zaak bij de bevoegde rechtbank van een lidstaat
aanhangig is gemaakt, de verandering van verblijfplaats van het kind naar een
andere lidstaat niet van rechtswege aanleiding geeft tot een overdracht van de bevoegdheid aan een gerecht van die andere Staat.
6. Op 9 maart 2005 heeft de procureur des Konings de zaak op grond van de
artikelen 27, §§1 en 3, 28, 29 en 30 van het voormelde decreet, bij de Jeugdrechtbank te Eupen aanhangig gemaakt.
7. Bij vonnis van 20 december 2006 heeft de voormelde rechtbank de uitsluitende uitoefening van ouderlijk gezag over het kind, voor de duur van twee jaar
toevertrouwd aan de verweerder, zijn vader. Het heeft ook de voorwaarden bepaald voor een omgangsrecht van de eiseres, de moeder van het kind, gepaard
gaande met een begeleiding door de dienst voor rechtsbijstand, en heeft een deskundigenonderzoek bevolen. Het heeft ten slotte de heropening van het debat op
21 november 2007 vastgesteld.
8. Bij beschikking van 23 mei 2007 heeft de voormelde rechtbank, nadat zij
heeft vastgesteld dat de gewone verblijfplaats van het kind al meer dan drie
maanden bij de verweerder in Duitsland was, zich onbevoegd verklaard en de
zaak verwezen naar het "Familiengericht" van het "Amtsgericht" te Königswinter.
9. De eerste rechter die zijn rechtsmacht niet volledig had uitgeoefend kon
zich niet onbevoegd verklaren om reden dat het kind al meer dan drie maanden
een gewone verblijfplaats in Duitsland heeft. Om de zaak naar een Duits gerecht
te verwijzen diende hij immers de samenwerkingsprocedure toe te passen die bij
artikel 15 van de Verordening Brussel II is bepaald.
10. Door het beroepen vonnis te bevestigen op grond dat, aangezien het kind
sinds de maand augustus 2005 een "officiële woonplaats" in Duitsland heeft,
krachtens artikel 9.1 van de voormelde verordening uitsluitend de Duitse gerechten bevoegd zijn, verantwoorden de appelrechters hun beslissing niet naar recht.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ver-
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nietigde arrest.
Laat de kosten ten laste van de Staat.
Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Luik, jeugdkamer, anders samengesteld.
21 november 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Close, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Dejemeppe – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal.

Nr. 572
2° KAMER - 21 november 2007

1º VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING - HERROEPING STRAFUITVOERINGSRECHTBANK - BESLISSING - MOTIVERING - OVERBLIJVEND GEDEELTE VAN DE
STRAF - DUUR - IN AANMERKINGNEMING VAN DE PROEFTIJD
2º STRAFUITVOERING - VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING - HERROEPING STRAFUITVOERINGSRECHTBANK - BESLISSING - MOTIVERING - OVERBLIJVEND GEDEELTE VAN DE
STRAF - DUUR - IN AANMERKINGNEMING VAN DE PROEFTIJD
3º VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING - HERROEPING STRAFUITVOERINGSRECHTBANK - BESLISSING - OVERBLIJVEND GEDEELTE VAN DE STRAF TENUITVOERLEGGING - VERDERE PROCEDURE - TOEPASSELIJKE BEPALINGEN
4º STRAFUITVOERING - VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING - HERROEPING STRAFUITVOERINGSRECHTBANK - BESLISSING - OVERBLIJVEND GEDEELTE VAN DE STRAF TENUITVOERLEGGING - VERDERE PROCEDURE - TOEPASSELIJKE BEPALINGEN
5º VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING - HERROEPING STRAFUITVOERINGSRECHTBANK - VONNIS - VERMELDINGEN
6º STRAFUITVOERING - VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING - HERROEPING STRAFUITVOERINGSRECHTBANK - VONNIS - VERMELDINGEN
1º en 2° De strafuitvoeringsrechtbank verantwoordt wettig haar beslissing om de totaliteit
van de straf die op het ogenblik van de toekenning van de voorwaardelijke
invrijheidstelling nog moest worden ondergaan, andermaal ten uitvoer te leggen,
wanneer zij bij de herroeping van de voorwaardelijke invrijheidstelling van de
veroordeelde, rekening houdt met het geheel van de periode van de proeftijd die is
verstreken. (Art. 68, §5, tweede lid, Wet Strafuitvoering)
3º en 4° Wanneer de voorwaardelijke invrijheidstelling werd herroepen en de
strafuitvoeringsrechtbank de tenuitvoerlegging heeft bevolen van de straf van
vrijheidsberoving die de veroordeelde nog moet ondergaan, wordt de latere
toekenningsprocedure van een nieuwe voorwaardelijke invrijheidstelling geregeld door de
artikelen 47 tot 58 van de Wet van 17 mei 2006. (Artt. 47 tot 58, en 68, §5, tweede lid,
Wet Strafuitvoering)
5º en 6° De strafuitvoeringsrechtbank die de voorwaardelijke invrijheidstelling herroept,
moet in zijn vonnis de datum bepalen waarop de veroordeelde een nieuw verzoek kan
indienen of deze waarop de directeur een nieuw advies moet uitbrengen. (Artt. 57 en 68,
§5, tweede lid, Wet Strafuitvoering)
(F.)
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ARREST (vertaling)
(A.R. P.07.1529.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 24 oktober 2007 door de
Strafuitvoeringsrechtbank te Luik op verwijzing gewezen ingevolge het arrest
van het Hof van 10 oktober 2007.
De eiser voert twee 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
Beoordeling
Over het eerste middel
Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan blijkt niet dat de eiser op
de terechtzitting van de strafuitvoeringsrechtbank het voorwerp van zijn oproeping heeft betwist en heeft betoogd dat het volledige dossier hem niet gedurende
vier dagen ter beschikking was gesteld zoals hij aanvoert dat had moeten gebeuren.
Aangezien deze grieven niet voor het eerst voor het Hof kunnen worden aangevoerd, is het middel niet ontvankelijk.
Over het tweede middel
Eerste onderdeel
De eiser verwijt het vonnis geen rekening te houden met de periode van de
proeftijd die goed is verlopen.
In zoverre het onderdeel kritiek uitoefent op de feitelijke beoordeling van de
feitenrechter, waarvoor het Hof niet bevoegd is, is het niet ontvankelijk.
Krachtens artikel 68, §5, tweede lid, van de Wet van 17 mei 2006 betreffende
de externe rechtspositie van de veroordeelden, bepaalt de strafuitvoeringsrechtbank ingeval van herroeping van een voorwaardelijke invrijheidstelling, het gedeelte van de vrijheidsstraf dat de veroordeelde nog moet ondergaan, rekening
houdend met de periode van de proeftijd die goed is verlopen en met de inspanning die de veroordeelde heeft geleverd om de voorwaarden te respecteren die
hem waren opgelegd.
Het vonnis oordeelt dat de eiser geen enkele inspanning heeft geleverd om de
hem opgelegde voorwaarden na te leven en situeert diens gebrek aan tastbare
medewerking "nagenoeg van bij de aanvang van de maatregel". Door aldus rekening te houden met het geheel van de proeftijd die is verstreken, verantwoordt
het wettig zijn beslissing om de totaliteit van de straf die op het ogenblik van de
toekenning van de voorwaardelijke invrijheidstelling nog moest worden ondergaan, andermaal ten uitvoer te leggen.
Het onderdeel kan in zoverre niet worden aangenomen.
Tweede onderdeel
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De eiser verwijt het vonnis het voormelde artikel 68, §5, tweede lid, te schenden door de datum waarop de directeur van de strafinrichting een nieuw advies
zal uitbrengen, op één jaar te stellen, vanaf zijn wederopsluiting, ofschoon deze
bepaling niet in de mogelijkheid voorziet om een dergelijke modaliteit vast te
leggen.
Wanneer de voorwaardelijke invrijheidstelling werd herroepen en de strafuitvoeringsrechtbank de tenuitvoerlegging heeft bevolen van de straf van vrijheidsberoving die de veroordeelde nog moet ondergaan, wordt de latere toekenningsprocedure van een nieuwe voorwaardelijke invrijheidstelling geregeld door de artikelen 47 tot 58 van de Wet van 17 mei 2006.
Daaruit volgt dat met toepassing van het eerste lid van artikel 57 van die wet,
de strafuitvoeringsrechtbank die de voorwaardelijke invrijheidstelling herroept,
in zijn vonnis de datum moet bepalen waarop de veroordeelde een nieuw verzoek
kan indienen of deze waarop de directeur een nieuw advies moet uitbrengen.
Aangezien de eiser correctionele vrijheidsstraffen van in totaal meer dan vijf
jaar uitzit, heeft de rechtbank krachtens het tweede lid van deze bepaling dat in
dat geval in een termijn van maximaal een jaar voorziet, zijn beslissing wettig
verantwoord.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Ambtshalve toezicht
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn
in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
21 november 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Close, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: mevr. Bodson – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal – Advocaat: mr. N. Lequeux, Aarlen.

Nr. 573
2° KAMER - 21 november 2007

VOORLOPIGE HECHTENIS — BEVEL TOT AANHOUDING - WETTIGHEID TOETSING - ONDERZOEKSGERECHTEN - BEVOEGDHEID
De onderzoeksgerechten die een bevel tot aanhouding op zijn wettigheid moeten toetsen
zijn bevoegd om een onvolledige grond aan te vullen of een foutieve grond te verbeteren
betreffende de feitelijke omstandigheden van de zaak en die welke eigen zijn aan de
persoonlijkheid van de inverdenkinggestelde, waarvan de vermelding bij artikel 16, §5,
tweede lid, Wet Voorlopige Hechtenis, zoals gewijzigd bij de Wet van 31 mei 2005, is
voorgeschreven1. (Art. 16, §5, tweede lid, Wet Voorlopige Hechtenis 1990)
1 Zie Cass., 16 maart 2005, AR P.05.0313.F, nr. 166, met concl. O.M.
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(S.)

ARREST (vertaling)
(A.R. P.07.1621.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 9 november 2007 gewezen
door het Hof van Beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling.
De eiser voert twee middelen aan in een memorie waarvan een voor eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
Raadsheer Paul Mathieu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Over het tweede middel
De onderzoeksgerechten die een bevel tot aanhouding op zijn wettigheid moeten toetsen, zijn bevoegd om een onvolledige grond aan te vullen of een foutieve
grond te verbeteren, betreffende de feitelijke omstandigheden van de zaak en die
welke eigen zijn aan de persoonlijkheid van de inverdenkinggestelde, waarvan de
vermelding bij artikel 16, §5, tweede lid, van de Wet betreffende de Voorlopige
Hechtenis, is voorgeschreven.
De wet van 31 mei 2005 bestraft het ontbreken in het bevel tot aanhouding
van de vermelding betreffende de feitelijke omstandigheden van de zaak en die
welke eigen zijn aan de persoonlijkheid van de verdachte, met de invrijheidstelling van de inverdenkinggestelde.
Het middel dat aanvoert dat artikel 16, §5, tweede lid, zoals gewijzigd bij de
Wet van 31 mei 2005, de onderzoeksgerechten verbiedt om de in deze bepaling
bedoelde vermeldingen van het bevel tot aanhouding aan te vullen of te verbeteren, faalt naar recht.
Over het eerste middel
In zijn appelconclusie voerde de eiser de onregelmatigheid aan van het bevel
tot aanhouding dat tegen hem is uitgevaardigd op grond dat de onderzoeksrechter
daarin de omstandigheden niet vermeldt welke eigen zijn aan de persoonlijkheid
van de inverdenkinggestelde, waarvan de vermelding bij het voormelde artikel
16, §5, tweede lid, is voorgeschreven. Het middel verwijt het arrest dat verweer
niet te beantwoorden.
Het bevel tot aanhouding stelt vast, zonder ze te vermelden, dat die omstandigheden bestaan en dat ze de voorlopige hechtenis wettigen.
Het bestreden arrest stelt vast "dat er ernstige redenen bestaan om te vrezen
dat [de eiser], zo hij in vrijheid wordt gesteld, nieuwe misdaden of wanbedrijven
zou plegen, rekening houdende, met name, met het feit dat hij eerstdaags voor de
correctionele rechtbank moet verschijnen voor gelijkaardige feiten die dateren
van 2004".

Nr. 573 - 21.11.07

HOF VAN CASSATIE

2247

Met deze overweging vullen de appelrechters de ontoereikende redengeving
aan van het bevel tot aanhouding en dienden zij bijgevolg niet te antwoorden op
het door de eiser aangevoerde verweer dat irrelevant is geworden.
Het middel verwijt het arrest ook dat het niet antwoordt op het in een conclusie aangevoerde verweer volgens welk "niet blijkt dat de aan [de eiser] ten laste
gelegde feiten kunnen worden gelijkgesteld met een belemmering van iemands
artistieke of literaire eigendom, nu het dossier hoe dan ook niet van enig onderzoek in die zin getuigt".
Het arrest stelt in de plaats van de beschuldiging die in het bevel tot aanhouding is vermeld, deze van "inbreuk op de rechten van de houder van een warenof dienstmerk, uitvindersbrevet, aanvullend beschermingscertificaat, kwekersrecht, tekening of model".
Om reden van deze beslissing werd het verweer dat door de eiser is aangevoerd irrelevant en dienden de appelrechters daar bijgevolg niet op te antwoorden.
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.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
21 november 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Close, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Mathieu – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal – Advocaat: mr. F. Blanmailland, Brussel.
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BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE - B.T.W.-SCHULD - DWANGBEVEL
- VOORAFGAAND VERZOEK OM TE BETALEN BINNEN EEN BEPAALDE TERMIJN - GEVOLG
De omstandigheid dat, voorafgaand aan de kennisgeving van een dwangbevel tot
invordering van B.T.W.-schulden, aan de belastingplichtige een betalingsbericht werd
verstuurd met het verzoek om te betalen binnen een bepaalde termijn, heeft niet tot
gevolg dat de opeisbaarheid van de belastingschuld wordt opgeschort zolang deze
termijn niet is verstreken en staat evenmin eraan in de weg dat de met de invordering
belaste ambtenaar het dwangbevel uitvaardigt teneinde de verjaring te stuiten. (Art. 85,
§§1 en 2, W.B.T.W., zoals het van toepassing was vóór de wet van 28 dec. 1992)
(J. T. BELGISCHE STAAT, Minister van Financiën)

ARREST
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(A.R. F.05.0006.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 18 november 2004 gewezen
door het Hof van Beroep te Brussel.
Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht en maakt er deel van uit.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
(...)
Tweede onderdeel
2. Het onderdeel voert schending aan van de artikelen 159 van de Grondwet
en 2 en 3 van de wet motivering bestuurshandelingen alsook miskenning van de
algemene rechtsbeginselen van behoorlijk bestuur, het fair-play beginsel, het
zorgvuldigheidsbeginsel, het beginsel patere legem quem ipse fecisti en het recht
van verdediging: het dwangbevel is uitgevaardigd in strijd met artikel 85 van het
BTW-Wetboek en moet nietigverklaard worden, en is minstens conform artikel
159 van de Grondwet niet toepasselijk; het bestuur heeft door het verzenden van
een verzoek te betalen binnen de maand de minnelijke fase verder gezet; het bestuur heeft de minnelijke fase onterecht niet gerespecteerd, zodat het bestreden
arrest de bewijskracht van dat proces-verbaal en van het dwangbevel miskent.
3. Inzoverre het onderdeel de miskenning van de bewijskracht van de dwangbevelen aanvoert, is het niet ontvankelijk omdat het de op die grief betrekking
hebbende wetsbepalingen niet als geschonden aanvoert.
4. Bij gebrek aan voldoening van de belasting, interest, administratieve geldboeten en toebehoren, vaardigt de met de invordering belaste ambtenaar overeenkomstig artikel 85, §1, BTW-Wetboek, een dwangbevel uit waarvan aan de belastingplichtige kennisgeving wordt gedaan bij een ter post aangetekende brief.
Krachtens artikel 85, §2, van hetzelfde wetboek, heeft de kennisgeving van het
dwangbevel onder meer de stuiting van de verjaring en het lopen van de moratoire interest tot gevolg en maakt zij het mogelijk dat de inschrijving wordt genomen van de wettelijke hypotheek als bedoeld in artikel 88.
De omstandigheid dat voorafgaand aan dit dwangbevel aan de belastingsplichtige een betalingsbericht werd verstuurd met het verzoek om te betalen binnen
een bepaalde termijn, heeft niet tot gevolg dat de opeisbaarheid van de belastingschuld wordt opgeschort zolang deze termijn niet is verstreken en staat evenmin
eraan in de weg dat de met invordering belaste ambtenaar het dwangbevel uitvaardigt ten einde de verjaring te stuiten overeenkomstig artikel 85, §2.
Het onderdeel dat uitgaat van een andere rechtsopvatting faalt in zoverre naar
recht.
5. Het onderdeel herneemt voor het overige het verweer dat voor de appel-
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rechters werd gevoerd zonder nader te preciseren hoe het bestreden arrest, dat dit
verweer heeft beantwoord en verworpen, de aangewezen bepalingen en beginselen zou schenden.
Het onderdeel is inzoverre niet ontvankelijk.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
22 november 2007 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever: de h. Dirix – Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. J. Everaerts, Hasselt en Claeys Boúúaert.

Nr. 575
1° KAMER - 22 november 2007

1º CASSATIEBEROEP — BELASTINGZAKEN — VORMEN — VORM VAN HET
CASSATIEBEROEP EN VERMELDINGEN - ONDERTEKENING
2º INKOMSTENBELASTINGEN — VOORZIENING IN CASSATIE AANSLAGPROCEDURE - VORM - ONDERTEKENING
3º INKOMSTENBELASTINGEN — AANSLAGPROCEDURE —
BEWIJSVOERING — ALGEMEEN - AKTE - HERKWALIFICERING DOOR DE
BELASTINGADMINISTRATIE - VOORWAARDEN
1º en 2° Inzake inkomstenbelastingen moeten het verzoekschrift in cassatie en de memorie
van antwoord van de belastingplichtige in elk geval door een advocaat worden
ondertekend en neergelegd, terwijl het verzoekschrift in cassatie van de Belgische Staat
door een ambtenaar van een belastingadministratie mag worden ondertekend en
neergelegd1. (Artt. 378 en 379, W.I.B. 1992)
3º Op grond van artikel 344, §1, van het W.I.B. (1992) kan de administratie der directe
belastingen aan een verrichting die op kunstmatige wijze in afzonderlijke akten is
opgesplitst, in haar geheel een nieuwe kwalificatie geven die verschilt van de kwalificatie
die door de partijen werd gegeven aan elke afzonderlijke akte wanneer zij vaststelt dat de
akten uit economisch oogpunt dezelfde verrichting betreffen; zij kan de belasting vestigen
op grond van die nieuwe kwalificatie, tenzij de belastingplichtige het bewijs levert dat de
oorspronkelijke verrichting beantwoordt aan rechtmatige financiële of economische
behoeften; de administratie kan evenwel slechts tot herkwalificatie van de verrichting
overgaan indien de nieuwe kwalificatie gelijksoortige niet-fiscale rechtsgevolgen heeft als
het eindresultaat van de door de partijen gestelde rechtshandelingen 2. (Art. 344, §1,
W.I.B. 1992)
(BELGISCHE STAAT Minister van Financiën T. D. en V.)

Conclusie van advocaat-generaal Dirk Thijs :
1 Zie Cass., 9 maart 2006, AR nr F.04.0052.N, www.cass.be, met concl. O.M.; Cass., 16 nov. 2006,
AR F.05.0068.F, www.cass.be, met concl. adv.-gen. HENKES.
2 Zie de concl. van het O.M.
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1. Verweerders in cassatie kochten samen met de N.V. New Agir op 26 december 1996
en op 31 december 1998 telkens een appartement in het Brusselse. De blote eigendom van
deze appartementen werd aangekocht door verweerders in cassatie, terwijl het
vruchtgebruik van deze appartementen door de N.V. New Agir werd aangekocht voor een
periode van 1O jaar.
Volgens de belastingadministratie was de normale gang van zaken geweest dat
verweerders in cassatie de volle eigendom van de appartementen kochten om daarna
krachtens een huurovereenkomst het persoonlijk genot ervan aan de N.V. New Agir over
te dragen. Op grond van artikel 344, §1, W.I.B. (1992) ging de administratie over tot de
herkwalificatie van de akten van aankoop als zijnde een aankoop in volle eigendom door
verweerders, gevolgd door een verhuring aan de N.V. New Agir. Derhalve werden de
door de NV New Agir betaalde sommen beschouwd als vooruitbetaalde huur en
huurlasten voor de periode van de akte (10 jaar) en gebeurde er een herkwalificatie van de
huur in beroepsinkomsten overeenkomstig artikel 32 van het Wetboek van de
Inkomstenbelastingen 1992.
Het Hof van beroep oordeelde bij het bestreden arrest dat bij deze herkwalificatie de
juridische gevolgen van de door verweerders tot stand gebrachte rechtshandelingen niet
werden gerespecteerd, zodat artikel 344, §1, door het bestuur ten deze verkeerdelijk werd
toegepast.
2. In hun memorie van antwoord werpen verweerders op dat het cassatieberoep
uitgaande van de Gewestelijke directeur der directe belastingen te Brugge niet
ontvankelijk is nu ingevolge artikel 378 van het W.I.B. (1992) de Belgisch Staat in fiscale
zaken slechts een ontvankelijk cassatieberoep kan instellen indien het verzoekschrift door
een advocaat of een advocaat bij het Hof van Cassatie wordt ondertekend.
In de verantwoording bij het regeringsamendement dat aan de grondslag ligt van artikel
378 W.I.B. (1992) wordt uitdrukkelijk gesteld dat “de mogelijkheid voor de administratie
der directe belastingen om zonder een beroep te doen op een advocaat voorziening in
cassatie in te stellen door het ontwerp uitgebreid (wordt) tot de verschillende soorten van
belastingen. De fiscale administratie kan voortaan cassatieberoep instellen zonder een
beroep te moeten doen op een advocaat. Deze regel, die thans reeds in het W.I.B. (1992)
voorkomt, wordt voortaan (…) ook in de overige fiscale wetboeken (…) opgenomen.”
(Verslag SUYKENS en MEUREAU, Parl. St., Kamer, 1997-98, nr. 1341/23, 19-2O, en 35).
Het is precies vanuit deze optiek dat in de verschillende belastingwetboeken telkens de
bepaling werd ingevoegd volgens dewelke het verzoekschrift voor de eiser door een
advocaat ‘mag’ ondertekend en neergelegd worden.
Uit de parlementaire voorbereiding van artikel 378 W.I.B. (1992) blijkt zodoende dat
het woord “mag” in die bepaling strikt dient te worden geïnterpreteerd zodat de eiser in
cassatie over de mogelijkheid beschikt beroep te doen op een advocaat zonder daartoe
verplicht te zijn.
Ik verwijs in dit verband naar mijn schriftelijke conclusie bij het arrest van Uw Hof van
9 maart 2OO6 in de zaak F.O4.OO52.N (zie www.cass.be; zie tevens Cass., 16 november
2006, A.R. F.O5.OO68.F, www.cass.be, met concl. adv.-gen. Henkes).
Bovendien volgt uit artikel 379 van het W.I.B. (1992) dat de Belgische Staat in elke
fase van een geschil betreffende de toepassing van een belastingwet rechtsgeldig kan
worden vertegenwoordigd door een ambtenaar van de belastingadministratie die in
persoon verschijnt in naam van de Staat.
Het komt bijgevolg logisch voor dat inzake inkomstenbelastingen de
belastingambtenaren ook cassatieberoep kunnen instellen zonder de bijstand van een
advocaat of een advocaat bij het Hof van Cassatie.
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Er bestaat dan ook aanleiding toe de door verweerders opgeworpen grond van
onontvankelijkheid van het cassatieberoep te verwerpen.
3. In het enig middel voert eiser aan dat uit artikel 344, §1, W.I.B. (1992) en uit de
wetsgeschiedenis van deze bepaling “volgt dat enkel de kwalificatie van een akte niet
tegenwerpbaar aan het belastingbestuur kan worden gemaakt en dat het belastingbestuur
die akte slechts een andere kwalificatie kan geven dan door de juridische gevolgen van
die akte te respecteren.”
Eiseres stelt verder dat uit het arrest van Uw Hof van 4 november 2OO5 tevens blijkt
dat de feitenrechter moet onderzoeken of de gevolgen van de nieuw gekwalificeerde
verrichting en die van de oorspronkelijk gekwalificeerde verrichting ‘gelijksoortig’ zijn
(‘similaires’ volgens de oorspronkelijke Franse tekst van dat arrest).
Door in het bestreden arrest ervan uit te gaan dat de gevolgen verbonden aan de door
partijen gegeven kwalificatie van de akte identiek moeten zijn aan deze verbonden aan de
door de administratie in de plaats gestelde kwalificatie, terwijl Uw Hof enkel een
gelijksoortigheid van de juridische gevolgen vereist en door niet in concreto de
gelijksoortigheid van de rechtsgevolgen van de oorspronkelijk gekwalificeerde akte en de
door het belastingbestuur geherkwalificeerde akte te onderzoeken, schendt het arrest
volgens eiser artikel 344, §1, W.I.B. (1992).
4. Voorliggende problematiek moet gezien worden tegen het onderscheid dat er in het
Belgisch fiscaal recht bestaat tussen de verboden belastingontduiking of simulatie en de
toegelaten belastingontwijking.
In de conclusie voorafgaand aan het arrest van Uw Hof van 8 juni 2OO1 inzake
ASSURHY t/ de BELGISCHE STAAT (A.R. nr. F.99.O111.N, www.cass.be) kreeg ik
reeds de gelegenheid de aandacht te vestigen op de vaststaande rechtspraak van Uw Hof
volgens dewelke er geen sprake is van verboden simulatie en derhalve van
belastingontduiking wanneer de partijen, om de meest voordelige belastingregeling te
genieten, gebruik makend van de vrijheid van overeenkomst, zonder evenwel enige
wettelijke verplichting te schenden, handelingen verrichten waarvan zij alle gevolgen
aanvaarden, ook al zijn die handelingen niet de meest normale (Cass., 6 juni 1961 inzake
Brepols, Pas., 1961, I. 1O82) en ook al worden zij enkel en alleen verricht om de
belastingdruk te verminderen (Cass., 22 maart 199O, A.C., 1989-9O, p. 948, nr. 44O).
Dit laatste cassatiearrest – in de fiscale literatuur bekend onder de benaming Au Vieux
St.-Martin – schepte, aldus de voorbereidende werken (Gedr. St., Senaat, 1992-93, nr.
762-1, 2) uiteindelijk het klimaat dat leidde tot de totstandkoming van de antirechtsmisbruikbepaling van artikel 344, §1, van het W.I.B. 1992.
Bij de toenmalige staatssecretaris (Gedr. St., Kamer, 199O-91, nr. 1366-6, 16-17; Gedr.
St., Kamer, 199O-91, nr. 1641- 1O, 55) en de Minister van Financiën (M AYSTADT Ph.,
“Pour un civisme fiscal”, J.D.F., 1991, 13) groeide de overtuiging dat bepaalde juridische
constructies die louter om fiscale doeleinden zijn opgezet, doch niet in strijd zijn met de
Brepols-doctrine, moesten kunnen worden bestreden door specifieke wetsbepalingen
waardoor deze constructies aan de economische werkelijkheid zouden kunnen worden
getoetst.
Dit leidde tot de invoering van artikel 344 W.I.B. 1992 door artikel 16 van de Wet van
22 juni 1993 houdende fiscale en financiële bepalingen (B.S., 26 juli 1993).
5. Krachtens deze bepaling kan aan de Administratie der directe belastingen niet
worden tegengeworpen, de juridische kwalificatie door de partijen gegeven aan een akte
alsook aan afzonderlijke akten die een zelfde verrichting tot stand brengen, wanneer de
administratie door vermoedens of door andere in artikel 340 van dit Wetboek vermelde
bewijsmiddelen vaststelt dat die kwalificatie tot doel heeft de belasting te ontwijken,
tenzij de belastingplichtige bewijst dat die kwalificatie aan rechtmatige financiële of
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economische behoeften beantwoordt.
Artikel 344, §1, W.I.B. 1992 strekt er aldus toe maneuvers te bestrijden die erin bestaan
via rechtsgeldige, niet-gesimuleerde juridische combinaties de belasting te ontwijken. Het
heeft tot doel dat oneigenlijke kwalificaties – oneigenlijk in de zin dat de kwalificatie van
één of meer rechtshandelingen die, al zijn ze regelmatig gesteld, er uitsluitend toe
strekken de belasting te ontwijken – niet aan de Administratie kunnen worden
tegengeworpen.
“Het is dus slechts bij afwezigheid van enige inbreuk op de wet dat de algemene
ontwijkingsbepaling zich kan ontplooien” (DELANOTE M., ‘Belastingontduiking en
belastingontwijking: het Belgische anti-misbruikconcept in Europees perspectief”, T.F.R.,
september 2OO4, nr. 266, p. 725).
De toepassing van artikel 344, §1, W.I.B. (1992) impliceert zodoende geen overtreding
van het W.I.B. 1992. De rechtsleer is in die zin gevestigd (JACOBS F., bespreking van
Rb. Brugge, 26 september 2OO2, Fiscale Koerier, 2OO3, 274-275; LION P., “Artikel
344, §2 van het W.I.B. 1992: een papieren tijger”, A.F.T., 1995, 341-342; SMET P.,
Handboek roerende voorheffing, Kalmthout, Biblo, 2OO3, 471-472, 1228).
In de rechtsleer wordt terecht opgemerkt dat de invoering van deze antimisbruikbepaling geenszins betekent dat het niet langer mogelijk is dat de contracterende
partijen kiezen voor de minst belaste weg3. Ter gelegenheid van de parlementaire
3 AFSCHRIFT, T., L’évitement licite de l’impôt et la réalité juridique, Brussel, Larcier, 2003, r.p.
BAVINCK, C., “Richtige heffing en fians legis”, NJB, 1985, 1171; COOLS, A., “Vruchtgebruik en huur”,
NJW, 2006, 386-391; COOPMAN, B. en MISSOUL, M., « Artikel 344, §1 van het WIB 1992 is geen
passe-partout », in Fiscaal Praktijkboek 2005-2006. Directe belastingen, Mechelen, Kluwer, 2005,
1-60; DENYS, L.A. en BOUWEN, A., “Fiscaal mijlpaalarrest van het Arbitragehof: 24 november 2004
– een keerpunt in de theorie van de minst belaste weg. Hergeboorte van de economische
werkelijkheidsleer”, T.F.R., 2005, 436-442; FAES, P., “De grondwettigheid van de algemene antirechtsmisbruikbepaling. Twee stellingen en een synthesestelling”, T.F.R., 2005, 431-435.
FAES, P., Het rechtsmisbruik in fiscale zaken of de keuze van de minst belaste weg op het vlak van
de inkomstenbelastingen na de wet van 22 juli 1993. Een commentaar op artikel 344, §1 W.I.B.
1992, Gent, Mys en Breesch, 1994, 43 e.v.; GEPPAART, C., “Over het toepassen van fiscale
rechtsnomen op een feitelijke grondslag”, A.F.T., 1994, 83-88; IJZERMAN, R., Het leerstuk van de
wetsontduiking in het belastingrecht, Deventer, Kluwer, 1990, r.p.; LAUREYS, T., “Vruchtgebruik”,
in Fiscale studies. 2004, Gent, De Boeck & Larcier, 2004, 37 e.v.; MOSER, K.,
“Vruchtgebruikconstructies onder herkwalificatievuur: twee recente vonnissen uit Antwerpen”,
T.F.R., 2003, 333-341; PEETERS, B. en WUSTENBERGHS, T., Kapitaalvorming van vennootschappen.
Registratierechten en BTW, Diegem, Ced Samson, 2001, p. 356, nr. 471; SPRUYT, E., “Antirechtsmisbruikbepaling in het Wetboek der Registratie- en successierechten”, in Fiscaal
Praktijkboek 1994-1995. Indirecte belastingen, MAECKELBERGH, W. (ed.), 1-14; VAN CROMBRUGGE,
De grondregels van het Belgisch fiscaal recht, Kalmthout, Biblo, 2005, 32; VAN CROMBRUGGE, S.,
“De invoering van het leerstuk van fraus legis of wetsontduiking in het Belgisch fiscaal recht”,
TRV, 1993, 271-286; VAN DER BRUGGEN, E., “Artikel 344, §1 WIB/92 – Misbruik van juridische
vormgeving”, T.F.R., 1994, 57-77.
VAN GOMPEL, J., “Het onderscheid naar Belgisch intern fiscaal recht tussen inbreng en geldlening”,
T.F.R., 2003, (p. 723), p. 738, nr. 96; VANISTENDAEL, F., “De wettelijkheid van de herkwalifikatie
van akten of de fraus legis leer in het belastingrecht”, A.F.T., 2005, nr. 2, 1-3; VANISTENDAEL, F.,
“De olifant in de porseleinwinkel”, A.F.T., 2003, 161-163; VAN KEIRSBILCK, M., commentaar bij
Arbitragehof, nr. 188/2004 van 24 november 2004, Fiscale Koerier, 2004, 734-753; VAN SCHIE,
P.M. e.a., Hoofdlijnen van het Nederlands belastingrecht, Deventer, Kluwer, 1999, 370-371;
VERSTAPPEN, J., Erfpacht, opstal en vruchtgebruik, in Bibliotheek Fiscaal Recht, Brussel, Larcier,
2004, 88-99; WILLEMS, R. en DE MEUE, K., “Herkwalificatie moet juridische realiteit respecteren”,
Fisc. Act., 2005, nr. 33, 1-3; WUSTENBERGHS, T., “Registratierechten: anti-misbruikbepaling in
(inter)nationale context”, T.F.R., 2005, 207-219; WUSTENBERGHS, T., “Het Arbitragehof over artikel
344, §1 WIB 1992: weinig nieuws onder de zon” (bespreking van Arbitragehof, 24 november
2004), A.F.T., 2005, nr. 3, p. 2.
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voorbereiding van de wet van 22 juli 1993 werd er overigens meermaals op gewezen dat
artikel 344, §1, W.I.B. (1992) geen afbreuk doet aan “de keuze van de minst belaste weg”
(Parl. St., Senaat, 1992-93, nr. 762-1, p. 2).
Wel volstaat het in tegenstelling tot de gekende Brepols-doctrine niet meer om alle
rechtsgevolgen van de gekozen rechtshandeling te aanvaarden, omdat de
belastingplichtige, in geval van toepassing van de anti-rechtsmisbruikbepaling door het
bestuur, moet aantonen dat de keuze voor een welbepaalde akte of rechtshandeling niet
louter door fiscale motieven is ingegeven, maar ook beantwoordt aan rechtmatige
financiële of economische behoeften.
6. De draagwijdte van de anti-rechtsmisbruikbepaling is tijdens de parlementaire
voorbereiding als volgt toegelicht: “Het is de taak van de wetgever op te treden om
slagkracht te ontnemen aan constructies die abnormaal worden geacht (….). De derde
manier van optreden ligt tenslotte vervat in het ontworpen artikel : juridische
kwalificaties die alleen maar gebruikt worden om de belasting te ontwijken, zijn niet
langer toegestaan. Volgens de Minister is het ontworpen artikel niet bedoeld voor
belastingfraude noch voor bepaalde vormen van belastingontwijking zoals onthouding en
substitutie. De nieuwe wettelijke regeling ligt nog altijd in de lijn van het beginsel van de
belasting volgens de juridische realiteit en voert geenszins de belasting volgens de
economische realiteit in. Volgens de Minister moet de gegeven juridische kwalificatie
echter beantwoorden aan geldige economische motieven. Het artikel beoogt alleen
onrechtmatig gebruik van het fiscaal recht onmogelijk te maken door te bepalen dat de
kwalificatie die door de partijen gegeven wordt aan een handeling die tot doel heeft de
belasting te vermijden, niet meer tegengeworpen kan worden aan de Administratie. (…).
Volgens het huidige recht is het nodig maar ook voldoende dat de partijen, wanneer een
akte gekwalificeerd is, er alle gevolgen van aanvaarden, ook al is de juridische vorm
ervan niet de meest gewone en ook al is ze tot stand gekomen met als enige doel een
vermindering van de fiscale last. Voor de rechtmatigheidscontrole wordt thans,wat de
methode betreft, uitgegaan van de juridische omschrijving van hoog naar laag, met
andere woorden: van de handeling tot de gevolgen die eruit voortvloeien voor de partijen
volgens de toepassing van het gemeenrecht.
Door de nieuwe wetsbepaling, die de juridische omschrijving buiten beschouwing laat,
zal die controle in de andere richting worden uitgevoerd. De controleur zal voortaan van
de feiten kunnen uitgaan met een vraag: om de akte te kwalificeren moet hij weten welke
de gevolgen zijn van de operatie die hij vaststelt vanuit de feiten en welk het nagestreefde
doel was.
De ratio legis van de nieuwe bepaling is de Administratie in staat te stellen ervoor te
zorgen dat de belasting gegrondvest wordt op de normale juridische kwalificatie van de
verrichting tussen de partijen. De strijd moet dus worden aangeboden tegen juridische
constructies.
Dit brengt ons ertoe twee hypothesen te formuleren:
- ofwel komt de verrichting tot stand via een enkele akte. Als aan die akte meer dan één
juridische kwalificatie kan worden gegeven, wat in de praktijk vrij uitzonderlijk lijkt, dan
zal de Administratie het recht hebben te kiezen voor de kwalificatie die de
belastinggrondslag herstelt wanneer de door de partijen gekozen kwalificatie alleen tot
doel heeft de belasting te ontwijken.
- Ofwel komt de verrichting tot stand door twee of meer afzonderlijke of
opeenvolgende akten. De Administratie zal belasting kunnen heffen door aan de
verrichtingen een juridische kwalificatie te geven die los staat van die gegeven aan elke
afzonderlijke akte wanneer de Administratie vaststelt dat deze akten uit economisch
oogpunt dezelfde verrichting betreffen. Dat is de Engelse doctrine van de “step by step”
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waardoor een verrichting fiscaal in zijn totaliteit kan worden beschouwd door de
kunstmatige verdelingen op te heffen, zodat alleen rekening wordt gehouden met de
verrichting die de partijen werkelijk willen” (Parl. St., Senaat, 1992-1993, nr. 762-2, p.
37-38).
7. Het Arbitragehof oordeelde dat artikel 344, §1 W.I.B. 1992 in overeenstemming is
met de Grondwet (zie Arbitragehof, nr. 188/2004 van 24 november 2004; nr. 26/2005 van
2 februari 2005 en nr. 60/2005 van 16 maart 2005). De juiste draagwijdte van die
rechtspraak is omstreden (zie hierover L.A. DENYS en A. BOUWEN, “Fiscaal mijlpaalarrest
van het Arbitragehof: 24 november 2004 – een keerpunt in de theorie van de minst belaste
weg. Hergeboorte van de economische werkelijkheidsleer”, T.F.R., 2005, 436-442; P.
FAES, “De grondwettigheid van de algemene anti-rechtsmisbruikbepaling. Twee stellingen
en een synthesestelling”, T.F.R., 2005, 431-435).
In randnummer B.3.3 van zijn arrest van 24 november 2004 (nr. 188/2004) bracht het
Arbitragehof artikel 344, §1 W.I.B. 1992 in verband met de leer van de wetsontduiking.
In dit randnummer staat te lezen dat “(de Administratie) moet aantonen dat de toestand,
waarin de belastingplichtige zich, ter ontwijking van de belasting, door middel van zijn
juridische constructie heeft gebracht, de volgens de administratie door de fiscale wet
beoogde toestand zo dicht benadert dat doel en strekking van de wet zouden worden
miskend indien die toestand fiscaal niet op dezelfde wijze werd behandeld.”
Die definitie is in overeenstemming te brengen met de omschrijving die de Hoge Raad
geeft aan de fraus legis in het Nederlandse belastingrecht (zie bv. Hoge Raad, 26 mei
1926, NJ, 1926, 723 geciteerd door GEPPAART, Ch.P.A., “Over het toepassen van fiscale
rechtsnormen op een feitelijke grondslag”, A.F.T., 1994, (83), 87: de door de partijen
geschapen rechtstoestand komt zozeer aan de door de wet aan belasting onderworpen
toestand nabij, dat doel en strekking van die wet zouden worden miskend, indien de in
fraudem legis gepleegde handeling der partijen niet evenzeer als de in de wet voorziene
verrichting door de belasting werd getroffen; Hoge Raad, 11 juni 1986, BNB, 1986, 283,
overweging 4.3).
Indien er naar Nederlands recht sprake is van een handeling of van handelingen die een
fraudem legis uitmaken, wordt de gekozen vormgeving zodanig geconverteerd dat
belastingheffing kan plaatsvinden in overeenstemming met doel en strekking van de
desbetreffende bepalingen van de belastingwet. In geval van fraus legis kan de
desbetreffende rechtshandeling worden weggedacht of kan de rechter de gewraakte
rechtshandeling ook converteren in een andere rechtshandeling welke wel door de wet
wordt bestreken. (C.B. BAVINCK, “Richtige heffing en fraus legis”, N.J.B., 1985, (1171),
1174).
8. Auteur VAN CROMBRUGGE is van oordeel dat met artikel 344, §1 W.I.B. 1992 de leer
van de wetsontduiking werd ingevoerd in het Belgisch fiscaal recht. Zulks mag echter niet
leiden tot een misverstand: de keuze van een belastingplichtige voor de minst belaste weg
(m.a.w. voor een welbepaalde akte of rechtshandeling met voordelige fiscale gevolgen)
blijft (in zekere mate) overeind op voorwaarde dat die keuze niet door louter fiscale
motieven is ingegeven, maar ook beantwoordt aan rechtmatige financiële of economische
behoeften (S. VAN CROMBRUGGE, “De invoering van het leerstuk van fraus legis of
wetsontduiking in het Belgisch fiscaal recht”, TRV, 1993, 271-286).
De meeste auteurs ontkennen echter dat de Belgische wetgever met artikel 344, §1
W.I.B. 1992 de leer van de wetsontduiking naar Nederlands model heeft ingevoerd. Onder
meer auteur FAES wijst erop dat artikel 344, §1, WIB 1992, dat de niettegenwerpbaarheid van de juridische kwalificatie centraal stelt, wezenlijk afwijkt van het
Nederlandse voorbeeld waarin rechtshandelingen niet enkel kunnen worden
geconverteerd in andere rechtshandelingen maar tevens kunnen worden genegeerd (P.
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FAES, “De grondwettigheid van de algemene anti-rechtsmisbruikbepaling. Twee
stellingen en een synthesestelling”, T.F.R., 2005, 431-435).
De draagwijdte van artikel 344, §1 WIB 1992 zou er in die optiek enkel toe strekken de
met ontwijkingsopzet gehanteerde juridische kwalificatie inefficiënt te maken, met dien
verstande dat het niet gaat om onder het mom van de normale juridische kwalificatie een
kwalificatie in de plaats te stellen die de door de partijen beoogde rechtsgevolgen, andere
dan de fiscale rechtsgevolgen, niet zou eerbiedigen. Herkwalificatie is m.a.w. enkel
mogelijk indien de juridische gevolgen (andere dan de fiscale gevolgen) van de door de
partijen gestelde handeling worden geëerbiedigd: de in de plaats gestelde akte of
rechtshandeling moet dezelfde niet fiscale rechtsgevolgen opleveren als diegene die
werden beoogd met de door de partijen initieel gestelde akte of rechtshandeling (P. F AES,
l.c., 433-434; T. AFSCHRIFT, L’évitement licite de l’impôt et la réalité juridique, Brussel,
Larcier, 2003, 453, nr. 595).
9. Voor een dergelijke zienswijze, die tot gevolg heeft dat artikel 344, §1 WIB 1992
geen toepassing inhoudt van het leerstuk van de fraus legis zijn ook argumenten terug te
vinden in de parlementaire voorbereiding: “Het gekozen procédé heeft de verdienste dat
het in ons belastingrecht geen nieuwe juridische fictie doet ontstaan. Het gaat er immers
niet om aan rechtshandelingen een kwalificatie mee te geven die ze niet hebben, maar
alleen om de administratie in staat te stellen, voor handelingen waarvoor verschillende
kwalificaties mogelijk zijn, te voorkomen dat haar een onterechte kwalificatie wordt
tegengeworpen, die met name beoogt de belasting te omzeilen” (Parl. St., Kamer, 199293, nr. 1072/8, p. 99).
1O. Een te strikte interpretatie van artikel 344, §1 WIB 1992 heeft tot gevolg dat de
fiscus slechts over een weinig efficiënt instrument beschikt om belastingontwijking tegen
te gaan en zal uiteindelijk elke concrete toepassing van die bepaling in de weg staan (zie
nader : F. VANISTENDAEL, F., “De wettelijkheid van de herkwalifikatie van akten of de fraus
legis leer in het belastingrecht”, A.F.T., 2005, nr. 2, 1-3).
11. In een arrest van 4 november 2005 (A.R. nr. F.04.0056.F, met concl. adv.-gen.
Henkes, www.cass.be) besliste het Hof dat de herkwalificatie van een akte op grond van
artikel 344, §1 WIB 1992 slechts mogelijk is indien de nieuwe kwalificatie de juridische
gevolgen van de akte respecteert: “Qu’il découle de ce texte, comme des travaux
préparatoires de la loi du 22 juillet 1993 qui a introduit cette disposition dans le Code des
impôts sur les revenus 1992, que seule la qualification d’un acte peut être rendue
inopposable a l’administration et que celle-ci ne peut, partant, lui donner une autre
qualification qu’en respectant les effets juridiques de cet acte. Attendu que l’arrêt énonce
que l’article 344, §1er « ne prévoit pas d’identité des effets juridiques entre l’opération
requalifiée et l’opération présentée au fisc. Qu’ en s’abstenant de vérifier si les effets de
l’opération nouvellement qualifiée et ceux de l’opération étaient similaires, l’arrêt ne
justifie pas légalement sa décision de faire application de l’article 344, §1er»4.
In een eerder arrest van 21 april 2005 oordeelde Uw Hof dat een constructie van huur en
onderhuur kon geherkwalificeerd worden tot huur (Cass., 21 april 2005, A.R. nr.
F.03.0065.N, www.cass.be).
4 Vrij vertaald als volgt: “Dat uit die tekst, alsook uit de parlementaire voorbereiding van de wet van
22 juli 1993 die voornoemde bepaling in het W.I.B. (1992) heeft ingevoegd, volgt dat alleen de
kwalificatie van een akte aan de belastingadministratie niet kan worden tegengeworpen en dat zij,
bijgevolg, de kwalificatie slechts met inachtname van de rechtsgevolgen van die akte kan wijzigen;
Overwegende dat het arrest vermeldt dat artikel 344, §1, “niet bepaalt dat de opnieuw
gekwalificeerde verrichting dezelfde rechtsgevolgen moet hebben als de verrichting die aan de fiscus
wordt voorgelegd;” Dat het arrest, doordat het niet nagaat of de opnieuw gekwalificeerde verrichting
en de oorspronkelijk gekwalificeerde soortgelijke gevolgen hadden, zijn beslissing om artikel 344,
§1, toe te passen, niet naar recht verantwoordt.” (www.cass.be).
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12. Uit voormelde rechtspraak blijkt dat de feitenrechter die geroepen wordt zich uit te
spreken over de toepassing van de anti-rechtsmisbruikbepaling in een concrete casus,
moet nagaan of de gevolgen van de nieuw gekwalificeerde verrichting en die van de door
de belastingplichtige doorgevoerde verrichting ‘gelijksoortig’ zijn (‘similaires’ volgens de
oorspronkelijke Franse tekst van uw hoger geciteerd arrest van 4 november 2OO5). De
door de belastingadministratie vooropgestelde kwalificatie moet immers ‘voldoende
aansluiten’ bij de juridische transacties die de belastingplichtige heeft aangegaan (F.
VANISTENDAEL, “De olifant in de porseleinwinkel”, A.F.T., 2003, 162).
13. Auteur F. VANISTENDAEL leidt uit het arrest van Uw Hof van 4 november 2OO5
evenwel ten onrechte af dat de regel dat de herkwalificatie van een akte betekent dat de
rechtsgevolgen van de oorspronkelijke verrichting moeten gerespecteerd worden, door
Uw Hof zeer strikt wordt geïnterpreteerd. De auteur stelt dat in die zaak de minieme
verschuiving in de participatie van de aandeelhouders “voor het Hof reden genoeg was
om aan te nemen dat de herkwalificatie van wederinkoop naar dividend niet toegelaten
was, omdat bij een dividenduitkering uiteraard de onderlinge aandelenverhoudingen
volstrekt ongewijzigd zouden blijven.” (F. VANISTENDAEL, “Artikel 344, §1: cassatie stelt
orde op zaken”, A.F.T., 2OO6, 1-2)
In die zaak heeft Uw Hof evenwel niet onderzocht of de bedoelde herkwalificatie al dan
toegelaten was gelet op de zeer minieme verschuiving in de participatie van de
aandeelhouders die met deze herkwalificatie gepaard ging. Uw Hof heeft er zich toe
beperkt het bestreden arrest te vernietigen precies omdat het niet nagaat of de opnieuw
gekwalificeerde verrichting en de oorspronkelijke verrichting soortgelijke gevolgen
hadden.
14. De appèlrechters oordelen in casu vooreerst dat artikel 344, §1, van het W.I.B.
(1992) vereist dat de (rechts)gevolgen verbonden aan de door de partijen gegeven
kwalificatie van de akte identiek moeten zijn aan deze verbonden aan de door de
administratie in de plaats gestelde kwalificatie.
Eiser in cassatie kan worden gevolgd waar hij voorhoudt dat dit standpunt te
verregaand is nu enkel een gelijksoortigheid van de juridische gevolgen vereist wordt.
Eiser in cassatie gaat er evenwel van uit dat de appelrechters tevens nagelaten hebben
“in concreto de gelijksoortigheid van de rechtsgevolgen van de oorspronkelijk
gekwalificeerde akte en de door het belastingbestuur geherkwalificeerde akte te
onderzoeken”.
Uit de volledige motivering van het bestreden arrest blijkt evenwel dat de appelrechters
die toets wel degelijk hebben doorgevoerd.
Het Hof van Beroep heeft inderdaad vastgesteld dat de administratie in casu een
vruchtgebruik in een huur heeft geherkwalificeerd en vervolgens heeft het Hof van
Beroep de rechtsgevolgen van een vruchtgebruik vergeleken met de rechtsgevolgen van
een huur. Het hof stelde ter zake het volgende vast: “Te dezen heeft de in de plaats
gestelde kwalificatie van huur i.p.v. de door de partijen gekozen kwalificatie van
vruchtgebruik niet dezelfde gevolgen. De vervanging van vruchtgebruik door huur kan
niet gebeuren zonder aan de juridische gevolgen te raken. De eigendomsverhouding werd
aanzienlijk gewijzigd. De juridische relatie tussen de derde verkoper en de vennootschap
wordt eveneens genegeerd. Bovendien zijn vruchtgebruik en huur twee aparte
rechtsfiguren met onderscheiden rechten en verplichtingen.”
Uit deze redengeving blijkt dat het hof van beroep de verschillen tussen vruchtgebruik
en huur in een breed perspectief heeft bekeken en zowel de eigendomsverhouding, de
juridische relatie tussen de derde koper en de vennootschap, en de onderscheiden rechten
en verplichtingen van beide rechtsfiguren in overweging heeft genomen. Zulks toont aan
dat het hof van beroep in het bestreden arrest wel degelijk oog heeft gehad voor de
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‘gelijksoortigheid’ van de rechtsgevolgen verbonden aan vruchtgebruik en huur.
Het middel berust op dit punt op een onvolledige lezing van het bestreden arrest, en
mist dienvolgens feitelijke grondslag.
Ofschoon het hof van beroep ten deze is uitgegaan van het verkeerd principe dat de
rechtsgevolgen verbonden aan de door de partijen gegeven kwalificatie van de akte
identiek moeten zijn aan deze verbonden aan de door de administratie in de plaats
gestelde kwalificatie, bestaat er m.i. hoe dan ook geen aanleiding toe om het bestreden
arrest te vernietigen, nu de bestreden beslissing rechtens verantwoord blijft op grond van
de hoger geciteerde redengeving waaruit blijkt dat de appelrechters de ‘gelijksoortigheid’
van bedoelde rechtsgevolgen wel degelijk heeft getoetst.
In dit verband weze opgemerkt dat ook de rechtsleer ervan uitgaat dat de
rechtsgevolgen van huur en vruchtgebruik niet gelijksoortig zijn zodat herkwalificatie niet
mogelijk is (F. VANISTENDAEL, “De olifant in de porseleinwinkel”, A.F.T., 2OO3,
161-163; F. VANISTENDAEL, “De wettelijkheid van de herkwalificatie van akten of de
fraus legis leer in het belastingrecht”, A.F.T., 2OO5, nr. 2, 1-3; K. MOSER,
“Vruchtgebruikconstructies onder herkwalificatievuur: twee recente vonnissen uit
Antwerpen”, T.F.R., 2OO3, 336; A. COOLS, “Vruchtgebruik en huur”, NJW, 2OO6, 388,
nr. 17)
Besluit: VERWERPING.
ARREST
(A.R. F.06.0028.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 13 september 2005 gewezen
door het Hof van Beroep te Gent.
Voorzitter Ivan Verougstraete heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II. FEITEN
De feiten kunnen blijkens het arrest worden samengevat als volgt.
Bij notariële akte verleden op 26 december 1996 hebben verweerders de blote
eigendom gekocht van een appartement in de Résidence P. aan de Sylvain Dupuislaan nr. (...) te Anderlecht. In dezelfde akte kocht de NV New Agir (waarvan
de verweerders de enige aandeelhouders zijn) het vruchtgebruik van dat appartement. Er werd overeengekomen dat het vruchtgebruik van de NV New Agir een
einde zou nemen na 10 jaar te rekenen van de datum van de akte. Daarnaast
mocht de houdster van het vruchtgebruik op haar kosten aan het onroerend goed
verbeteringen doen die evenwel na beëindiging van het vruchtgebruik zonder
enige vergoeding aan de verweerders toekwamen. De houdster van het vruchtgebruik is er contractueel toe verplicht de noodzakelijke en zelfs de grote herstellingen te doen en moet de jaarlijkse lasten dragen.
De totale koopprijs bedroeg 105.602,64 euro waarvan de verweerders een bedrag van 21.120,53 euro betaalden voor de blote eigendom en de NV New Agir
84.482,11 euro voor het vruchtgebruik.
Voor de aanslagjaren 1997 en 1998 werd de verweerders een bericht van wijziging overgemaakt waarbij door de eiser toepassing werd gemaakt van artikel
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344, §1, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 en de notariële akte
houdende aankoop van de blote eigendom en van het vruchtgebruik van bovenvermeld appartement werd geherkwalificeerd in de aankoop in volle eigendom
door de verweerders met verhuring aan de NV New Agir. De eiser ging ervan uit
dat loutere belastingmotieven aan de grondslag lagen van de te herkwalificeren
akte en stelde dat door van de normale verrichtingen af te wijken (aankoop in
volle eigendom en verhuur) de verweerders de belastbaarheid van de huurinkomsten, respectievelijk geherkwalificeerde beroepsinkomsten wilden ontlopen. Derhalve werden de door de NV New Agir betaalde sommen beschouwd als vooruitbetaalde huur en huurlasten voor de periode van de akte (10 jaar) en gebeurde er
een herkwalificatie van de huur in beroepsinkomsten overeenkomstig artikel 32
van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992.
Op 31 december 1998 hebben de verweerders op dezelfde wijze een appartement aangekocht in de Froissartstraat (...) te Brussel (de verweerders verwierven
de blote eigendom en de NV New Agir het vruchtgebruik). Om dezelfde redenen
als voor de aanslagjaren 1997 en 1998 werd door de eiser tot herkwalificatie
overgegaan. Ook deze akte werd door de eiser geherkwalificeerd in een aankoop
in volle eigendom door de verweerders gevolgd door een verhuring aan de NV
New Agir.
III. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 344, §1, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992), zoals van toepassing voor de aanslagjaren 1997, 1998 en 1999.
Aangevochten beslissingen
Na de kwestieuze vruchtgebruikconstructie als bewezen belastingontwijking te hebben
verklaard en te hebben vastgesteld dat de gestelde rechtshandelingen zich binnen de economische sfeer situeert, stelt het bestreden arrest dat verweerders enkel aan de herkwalificatie kunnen ontsnappen dan door het tegenbewijs te leveren dat de juridische kwalificatie
beantwoordt aan de rechtmatige financiële en economische behoeften.
De Belgische Staat onderschrijft deze conclusie van het hof (van beroep) evenals de
overweging dat volgens de redengeving onder punt B.3.5. van het arrest nummer
188/2004 van het Arbitragehof van 24.11.2004 (B.S. 11.1.2005) de verweerders dienen te
verantwoorden waarom zij hebben gekozen voor de door de administratie verworpen juridische kwalificatie en niet voor de kwalificatie die de administratie verdedigt.
Het bestreden arrest vervolgt echter dat artikel 344, §1, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992) slechts mogelijk is indien de juridische gevolgen van de gestelde rechtshandeling worden geëerbiedigd. Met andere woorden moeten de gevolgen
verbonden aan de door de partijen gegeven kwalificatie van de akte identiek (...) zijn aan
deze verbonden aan de door de administratie in de plaats gestelde kwalificatie.
Te dezen heeft de in de plaats gestelde kwalificatie van huur i.p.v., de door de partijen
gekozen kwalificatie van vruchtgebruik niet dezelfde gevolgen. De vervanging van
vruchtgebruik door huur kan niet gebeuren zonder aan de juridische gevolgen te raken. De
eigendomsverhouding werd aanzienlijk gewijzigd. De juridische relatie tussen de derde
verkoper en de vennootschap wordt eveneens genegeerd. Bovendien zijn vruchtgebruik en
huur twee aparte rechtsfiguren met onderscheiden rechten en verplichtingen.
Anders dan de eerste rechter is het hof (van beroep) van oordeel dat de betwiste akten
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niet voor verschillende kwalificaties vatbaar zijn. Artikel 344, §1, van het Wetboek van de
Inkomstenbelastingen (1992) laat het beginsel van de keuze van de minst belaste weg, het
burgerrechtelijk principe van de contractvrijheid en het beginsel dat de belasting de realiteit treft (en niet de economische realiteit) onverkort bestaan.
Het bestreden arrest verklaart het hoger beroep derhalve gegrond.
Grieven
Artikel 344, §1, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992) luidt: "Aan de
administratie der directe belastingen kan niet worden tegengeworpen, de juridische kwalificatie door de partijen gegeven aan een akte alsook aan afzonderlijke akten die een zelfde
verrichting tot stand brengen, wanneer de administratie door vermoedens of door andere
in artikel 340 vermelde bewijsmiddelen vaststelt dat die kwalificatie tot doel heeft de belasting te ontwijken, tenzij de belastingplichtige bewijst dat die kwalificatie aan rechtmatige, financiële of economische behoeften beantwoorden".
Zoals het Hof van Cassatie in zijn arrest van 21 april 2005 (rolnummer F.03.0065.F)
stelt, laat die wetsbepaling de administratie toe een verrichting in haar geheel te herkwalificeren die op kunstmatige wijze in afzonderlijke akten is opgesplitst, teneinde de verrichting die partijen in werkelijkheid tot stand hebben gebracht, te belasten.
In uw arrest van 4 november 2005 (rolnummer F.04.0056.F) heeft het Hof van Cassatie
eveneens gesteld dat uit de tekst van artikel 344, §1, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992) zoals uit de parlementaire voorbereidingen van de wet van 22 juli 1993
die deze bepaling in het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992) heeft ingevoegd,
volgt dat enkel de kwalificatie van een akte niet tegenwerpbaar aan het belastingbestuur
kan worden gemaakt en dat het belastingbestuur die akte slechts een andere kwalificatie
kan geven dan door de juridische gevolgen van die akte te respecteren.
Uit dat laatste arrest blijkt eveneens dat de feitenrechter moet onderzoeken of de gevolgen van de nieuw gekwalificeerde verrichting en die van de oorspronkelijk gekwalificeerde verrichting gelijksoortig ("similaires" volgens de oorspronkelijke Franse tekst van het
arrest van 4 november 2005) zijn.
Door in het bestreden arrest ervan uit te gaan dat de gevolgen verbonden aan de door
partijen gegeven kwalificatie van de akte identiek (...) moeten zijn aan deze verbonden
aan de door de administratie in de plaats gestelde kwalificatie, terwijl het Hof van Cassatie enkel een gelijksoortigheid van de juridische gevolgen vereist en door niet in concreto
de gelijksoortigheid van de rechtsgevolgen van de oorspronkelijk gekwalificeerde akte en
de door het belastingbestuur geherkwalificeerde akte te onderzoeken, schendt het bestreden arrest het artikel 344, §1, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992) zoals
van toepassing voor de aanslagjaren 1997, 1998 en 1999.

IV. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Ontvankelijkheid van het cassatieberoep
1. De verweerders voeren aan dat het cassatieberoep niet ontvankelijk is op
grond van artikel 378 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992). Zij
zijn van oordeel dat de Belgische Staat in fiscale zaken slechts een ontvankelijk
cassatieberoep kan instellen indien het verzoekschrift door een advocaat of een
advocaat bij het Hof van Cassatie werd ondertekend en neergelegd.
2. Artikel 1080 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt onder meer dat het verzoekschrift waarbij het cassatieberoep wordt ingesteld, zowel op het afschrift als
op het origineel door een advocaat bij het Hof van Cassatie is ondertekend. In af-
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wijking van deze bepaling bepaalt artikel 378 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992), zoals vervangen door de wet van 27 december 2004, dat
het verzoekschrift houdende cassatieberoep en het antwoord op het cassatieberoep door een advocaat mag worden ondertekend en neergelegd. Hieruit volgt
dat inzake inkomstenbelastingen het verzoekschrift in cassatie en de memorie
van antwoord van de belastingplichtige in elk geval door een advocaat moeten
worden ondertekend en neergelegd.
3. Krachtens het te dezen toepasselijke artikel 379 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992) kan inzake de geschillen betreffende de toepassing
van de belastingwet, de verschijning in persoon in naam van de Staat gedaan
worden door elke ambtenaar van de belastingadministratie.
4. Uit deze wetsbepaling volgt dat de Belgische Staat in elke fase van een geschil betreffende de toepassing van een belastingwet rechtsgeldig wordt vertegenwoordigd door een ambtenaar van de belastingadministratie. Bijgevolg mag
inzake inkomstenbelastingen het verzoekschrift in cassatie van de Belgische
Staat door een ambtenaar van een belastingadministratie worden ondertekend en
neergelegd.
Het middel van niet-ontvankelijkheid van het cassatieberoep kan niet worden
aangenomen.
Het middel zelf
5. Krachtens artikel 344, §1, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen
(1992), kan aan de administratie der directe belastingen niet worden tegengeworpen, de juridische kwalificatie door de partijen gegeven aan een akte alsook aan
afzonderlijke akten die een zelfde verrichting tot stand brengen, wanneer de administratie door vermoedens of door andere in artikel 340 van dit Wetboek vermelde bewijsmiddelen vaststelt dat die kwalificatie tot doel heeft de belasting te
ontwijken, tenzij de belastingplichtige bewijst dat die kwalificatie aan rechtmatige financiële of economische behoeften beantwoordt.
6. Op grond van die wetsbepaling kan de administratie der directe belastingen
aan een verrichting die op kunstmatige wijze in afzonderlijke akten is opgesplitst, in haar geheel een nieuwe kwalificatie geven die verschilt van de kwalificatie die door de partijen werd gegeven aan elke afzonderlijke akte wanneer zij
vaststelt dat de akten uit economisch oogpunt dezelfde verrichting betreffen. Zij
kan de belasting vestigen op grond van die nieuwe kwalificatie, tenzij de belastingplichtige het bewijs levert dat de oorspronkelijke verrichting beantwoordt aan
rechtmatige financiële of economische behoeften.
De administratie kan evenwel slechts tot herkwalificatie van de verrichting
overgaan indien de nieuwe kwalificatie gelijksoortige niet-fiscale rechtsgevolgen
heeft als het eindresultaat van de door de partijen gestelde rechtshandelingen.
7. De appelrechters stellen in feite vast dat de in de plaats gestelde kwalificatie
van huur in de plaats van de door de partijen gekozen kwalificatie van vruchtgebruik niet dezelfde gevolgen heeft, dat de eigendomsverhouding aanzienlijk gewijzigd werd en dat de juridische relatie tussen de derde verkoper en de vennootschap eveneens genegeerd wordt.
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Zij oordelen op grond hiervan dat de betwiste akten niet voor verschillende
kwalificaties vatbaar zijn zodat artikel 344, §l, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992) niet kan worden toegepast.
8. Het arrest verantwoordt aldus zijn beslissing naar recht.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
22 november 2007 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Verougstraete, voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal – Advocaat: mr. M.
Maus, Brugge.

Nr. 576
1° KAMER - 22 november 2007

INKOMSTENBELASTINGEN — AANSLAGPROCEDURE — ALGEMEEN BERICHT VAN WIJZIGING - DOOR HET BESTUUR NA TE LEVEN TERMIJN VAN ÉÉN MAAND BEREKENING
Om na te gaan of de belastingadministratie bij het vestigen van de aanslag na de
verzending van een bericht van wijziging de termijn van één maand heeft laten
verstrijken, dient het tijdstip van de vestiging van de aanslag in aanmerking worden
genomen, en niet het tijdstip waarop de instructie tot de wijzigende aanslag naar de
mechanografische dienst werd gestuurd1. (Art. 251, derde lid, W.I.B. 1964; Art. 346,
derde lid, W.I.B. 1992)
(BELGISCHE STAAT Minister van Financien T. V. en V.)

ARREST
(A.R. F.06.0046.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 29 november 2005 gewezen
door het Hof van Beroep te Antwerpen.
Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht en maakt er deel van uit.
III. BESLISSING VAN HET HOF
1 Zie Cass., 12 jan. 1989, AR F.903.F, AC., 1988-89, nr 282.
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Beoordeling
1. Het middel voert schending aan van de artikelen 259, 1°, en 260 van het
Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964): het arrest oordeelt onterecht dat
de vestiging van de supplementaire aanslag op 17 december 1992 enkel is geschied om aan de onvermijdelijke verjaring van de aanslag te ontsnappen; de vertrekdatum voor die eventuele verjaring is immers niet de dag waarop de aanslag
is gevestigd (17 december 1992) maar de dag waarop het bestuur de instructie tot
vestiging van een supplementaire aanslag op naam van de verweerders naar zijn
mechanografische dienst heeft verstuurd (24 november 1992).
2. Krachtens artikel 251, derde lid, Wetboek van de Inkomstenbelastingen
(1964) mag de aanslag niet worden gevestigd voordat de termijn van een maand
na de verzending van het bericht van wijziging is verstreken.
Om na te gaan of deze termijn werd in acht genomen dient het tijdstip van de
vestiging van de aanslag in aanmerking worden genomen.
3. Het middel dat ervan uitgaat dat voor de toepassing van deze bepaling,
moet worden rekening gehouden met het tijdstip waarop de instructie tot de wijzigende aanslag naar de mechanografische dienst werd gestuurd, faalt naar recht.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
22 november 2007 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever: de h. Dirix – Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Claeys Boúúaert en P. Coessens, Brussel.

Nr. 577
1° KAMER - 22 november 2007

1º INKOMSTENBELASTINGEN — AANSLAGPROCEDURE — AANSLAG EN
INKOHIERING - UITVOERBAAR VERKLAARD KOHIER - TENUITVOERLEGGING - GRENZEN
2º INKOMSTENBELASTINGEN — AANSLAGPROCEDURE — AANSLAG EN
INKOHIERING - INKOHIERING OP NAAM VAN EEN VENNOOTSCHAP ONDER FIRMA - GEVOLGEN
1º Inzake inkomstenbelastingen kan het uitvoerbaar verklaarde kohier in de regel slechts
ten uitvoer worden gelegd tegen de bij name in dat kohier vermelde belastingschuldige of
belastingschuldigen; de tenuitvoerlegging van het kohier tegen andere personen is
slechts mogelijk wanneer zulks voortvloeit uit het systeem van de wet 1. (Art. 133, K.B.
Uitvoering W.I.B. 1992)
2º Inzake inkomstenbelastingen kan het kohier dat enkel ten name van een vennootschap
onder firma is gevestigd, ten uitvoer worden gelegd tegen de hoofdelijk aansprakelijke
vennoten onder firma2. (Art. 133, K.B. Uitvoering W.I.B. 1992)
1 Zie de concl. van het O.M.
2 Ibid.
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(BELGISCHE STAAT Minister van Financiën T. L.)

Conclusie van advocaat-generaal Dirk THIJS :
1. De betwisting in deze zaak betreft de vraag of een kohier dat gevestigd is op naam
van een VOF tegen de vennoten onder firma kan vervolgd worden.
De ontvanger der belastingen legde een vereenvoudigd beslag onder derden in handen
van een schuldenaar van een vennoot onder firma (verweerster), met het oog op de
invordering van een belastingschuld van de vennootschap onder firma waarvan de
beslagene vennoot is. In de desbetreffende notificatie werd uitdrukkelijk vermeld dat de
beslaglegging gesteund werd op artikel 204 W. Venn., hetwelk voorziet dat de vennoten
onder firma hoofdelijk aansprakelijk zijn voor alle verbintenissen van de vennootschap.
Verweerster verzette zich daartegen omdat het kohier haar naam niet vermeldt. Zij kreeg
in eerste aanleg en in hoger beroep gelijk.
De Belgische Staat heeft een voorziening in cassatie ingesteld.
2. Inzake de invordering van inkomstenbelastingen beschikt eiser over de mogelijkheid
zichzelf een uitvoerbare titel te verschaffen zonder voorafgaand een beroep te moeten
doen op de rechter.
Inzake de inkomstenbelastingen wordt de uitvoerbare titel verleend door de
uitvoerbaarverklaring van het kohier door de daartoe bevoegde ambtenaar.
Het kohier dat uitvoerbaar is verklaard, kan als zodanig ten uitvoer worden gelegd
lastens de met name in het kohier vermelde belastingschuldige, zonder enige rechterlijke
machtiging of beslissing.
Daarnaast is het kohier ook uitvoerbaar tegen derden wanneer een wetsbepaling
uitdrukkelijk in die mogelijkheid voorziet (E. DIRIX, Overzicht van rechtspraak; Beslag
en collectieve schuldenregeling 1997-2001, T.P.R., 2002, nr. 33 en 132; G. DE LEVAL,
Traité des saisies, 1988, p. 481).
Voorbeelden daarvan zijn:
- art. 295 W.I.B. (1964), thans art. 394 W.I.B. (1992), dat tenuitvoerlegging toestaat ten
laste van de niet in het kohier vermelde echtgenoot: “de belasting of het gedeelte van de
belasting in verband met de inkomsten van een van de echtgenoten en de op zijn naam
ingekohierde voorheffing mogen, ongeacht het aangenomen huwelijksvermogensstelsel…
op al de eigen en de gemeenschappelijke goederen van beide echtgenoten worden
verhaald.”
- art. 396 W.I.B. (1992): “In geval van overlegging van het in artikel 395 bedoelde
bewijsstuk mag de invordering van de onroerende voorheffing, ingekohierd op naam van
de vroegere eigenaar van een onroerend goed dat van titularis is veranderd, krachtens
hetzelfde kohier worden voortgezet ten laste van de werkelijke schuldenaar van de
belasting.”
- art. 399 W.I.B. (1992): “De invordering van de belasting gevestigd ten name van de
vennoten of leden van vennootschappen en verenigingen zonder rechtspersoonlijkheid
kan rechtstreeks ten laste van de burgerlijke vennootschap of vereniging worden vervolgd
(…)”.
3. Daarnaast kan de vraag worden gesteld of een kohier op naam van een rechtspersoon
ook kan vervolgd worden tegen derden die hoofdelijk gehouden zijn tot betaling van de
schulden van rechtspersoon.
In casu lag een uitvoerbaar verklaard kohier voor gevestigd op naam van een V.O.F..
Betwist werd dat dit kohier ook de basis kon vormen voor tenuitvoerlegging lastens een
vennoot onder firma, wiens naam niet in het kohier was opgenomen.
Volgens eiser is zulks wel mogelijk en steunt deze verhaalsmogelijkheid op artikel 204
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Venn. W., dat voorziet dat de vennoten onder firma hoofdelijk aansprakelijk zijn voor alle
verbintenissen van de vennootschap, alsmede op de artikelen 1203 t.e.m. 1212 van het
Burgerlijk Wetboek, die de draagwijdte bepalen van de hoofdelijkheid in de verhouding
tussen de schuldeiser van een hoofdelijke verbintenis en de medeschuldenaren.
Ook de bijzondere aard van de vennootschap onder firma heeft voor gevolg dat een
kohier gevestigd op naam van de vennootschap uitvoerbaar is jegens de vennoten. De
persoonlijkheid van de V.O.F. en haar vennoten is immers dermate vermengd, dat bijv.
het faillissement van de vennootschap ook het faillissement van de vennoten impliceert
(Cass. 17 juni 1976, R.W., 1976-77, 2141; Cass. 15 dec. 1938, Pas., 1938, I, 383).
Zoals gezegd werd het standpunt van eiser echter niet gevolgd door de beslagrechter,
noch door de appelrechter in hoger beroep.
Volgens de appelrechter kan enkel worden overgegaan tot gedwongen uitvoering
lastens een vennoot onder firma wanneer een uitvoerbare titel lastens deze vennoot in
persoon voorhanden is. Een kohier enkel gevestigd op naam van de V.O.F. kan volgens de
appelrechter bijgevolg geen titel, noch grondslag vormen voor tenuitvoerlegging lastens
de hoofdelijk aansprakelijke vennoot.
Het arrest oordeelt dat “de in artikel 204 Venn. W. opgenomen hoofdelijke
aansprakelijkheid de schuldeiser niet van de vereiste een afzonderlijke titel te bekomen
ten aanzien van de voorgehouden hoofdelijk gehouden vennoten.”
4. Het vereenvoudigd fiscaal derdenbeslag, dat ten deze het voorwerp uitmaakt van
betwisting, wordt geregeld door o.m. artikel 164 van het K.B./W.I.B. (1992).
Krachtens deze bepaling kan de ontvanger der belastingen, bij een ter post
aangetekende brief, uitvoerend beslag onder derden leggen op de aan een
belastingschuldige verschuldigde of toebehorende sommen en zaken, tot beloop van het
bedrag, geheel of gedeeltelijk, dat door deze laatste verschuldigd is uit hoofde van
belastingen, voorheffingen, belastingverhogingen, nalatigheidsintresten, boeten en kosten
van vervolging of tenuitvoerlegging.
Fundamentele vraag is ten deze dan ook of de hoofdelijk aansprakelijke vennoot van
een V.O.F. als een belastingschuldige kan worden beschouwd ten aanzien van de
belastingen die ingekohierd worden op naam van de V.O.F..
Uit het gegeven dat de vennoten onder firma hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de
vennootschapsschulden, waardoor zij ook persoonlijk aansprakelijk zijn voor de betaling
van de belastingschulden ingekohierd op naam van de V.O.F., volgt dat deze vennoten de
hoedanigheid van belastingschuldige toekomt.
Dit standpunt vindt steun in een arrest van Uw Hof van 16 september 2004, waarin Uw
Hof omtrent het bezwaarrecht van een vennoot van een coöperatieve vennootschap, het
volgende overwoog:
“Overwegende dat artikel 366 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, zoals het van toepassing is op het geschil, bepaalt dat de belastingplichtige tegen de te zijnen name gevestigde aanslag, opcentiemen, verhogingen en boeten inbegrepen, schriftelijk bezwaar kan indienen bij de bevoegde directeur van de belastingen;
Dat de vennoot van een coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid
ingevolge artikel 141, §3, van de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen,
persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk is voor de schulden van de vennootschap;
Dat de vennoot, aangezien hij persoonlijk gehouden is tot betaling van de aanslag die
ten name van de coöperatieve vennootschap is gevestigd, in de zin van voornoemd artikel
366 de belasting verschuldigd is en bijgevolg het recht heeft om een bezwaarschrift in te
dienen tegen de aanslag die ten name van die vennootschap is gevestigd”.
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(Cass. 16 sept. 2004, A.R. nr. F.03.0063.F, www.cass.be; F.J.F., 2004, afl. 10, 1018;
J.L.M.B., 2005, afl. 3, 125; T.F.R., 2005, afl. 285, 677)
Uw Hof erkende bijgevolg het bezwaarrecht van de vennoot van een “coöperatieve
vennootschap” gelet op het feit dat de vennoot persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk is
voor de aanslag ingekohierd op naam van de vennootschap, niettegenstaande de naam van
de vennoot niet voorkwam op het kohier. Uw Hof oordeelde aldus dat de hoofdelijk
aansprakelijke vennoot van een coöperatieve vennootschap een belastingschuldige is in de
zin van artikel 366 W.I.B. (1992).
Hoewel in geciteerd cassatiearrest louter sprake is van een “coöperatieve
vennootschap”, gaat eiser er in zijn voorziening terecht van uit dat de uitspraak van Uw
Hof mutatis mutandis ook kan toegepast worden op alle handelsvennootschappen met
rechtspersoonlijkheid waar vennoten hoofdelijk aansprakelijk zijn voor alle verbintenissen
van de vennootschap, zoals dit onder meer het geval is voor een V.O.F..
Nu uit deze rechtspraak aldus volgt dat de hoofdelijk aansprakelijke vennoot van een
V.O.F. wel degelijk als belastingschuldige te beschouwen is ten aanzien van de
belastingen die ingekohierd worden op naam van de V.O.F., is ten deze voldaan aan de
toepassingsvoorwaarden van hoger vermeld artikel 164 van het KB./W.I.B. (1992).
5. Als men aanneemt dat een vennoot van een V.O.F. de belasting gevestigd op naam
van de V.O.F. als belastingplichtige kan betwisten, is zulks een logisch gevolg van het
gegeven dat het kohier gevestigd op naam van de vennootschap ook een titel van
uitvoering vormt lastens die vennoot-belastingschuldige.
Indien aanvaard wordt dat een vennoot als belastingschuldige bezwaar kan indienen
tegen een aanslag gevestigd op naam van de vennootschap, dan dient eveneens rekening
te worden gehouden met zijn hoedanigheid van belastingschuldige voor wat de
invordering van die aanslag betreft.
6. Ook gezaghebbende auteurs inzake beslagrecht als D E LEVAL en DIRIX zijn kennelijk
de mening toegedaan dat het kohier op naam van een persoon uitvoerbaar is ten aanzien
van de andere hoofdelijke schuldenaars (G. DE LEVAL, o.c., p. 480-481; E. DIRIX en K.
BROECKX, “Beslag” in A.P.R., Story, 2001, p. 195, nr. 305).
Zij geven immers als voorbeelden van gevallen waarin het kohier tegen derden kan
worden uitgevoerd, naast de hoger besproken artikelen 394, 396 en 399 W.I.B. (1992),
ook de artikelen 402 en 458 van dat wetboek ( cfr. de vroegere artt. 299bis en 348 W.I.B.
(1964)).
Artikel 402, §1, W.I.B. (1992) bepaalt dat de opdrachtgever die voor werken in
onroerende staat een beroep doet op een aannemer die niet geregistreerd is op het
ogenblik van het sluiten van de overeenkomst, hoofdelijk aansprakelijk is voor de betaling
van de belastingschulden van zijn medecontractant.
Artikel 458 W.I.B. (1992) bepaalt anderzijds dat personen die als daders of
medeplichtigen van misdrijven bedoeld in de artikelen 449 tot 452 werden veroordeeld,
hoofdelijk gehouden zijn tot betaling van de ontdoken belasting.
Beide artikelen voorzien dus in de hoofdelijke aansprakelijkheid van derden voor de
betaling van belastingschulden ingekohierd op naam van de belastingschuldige. In
tegenstelling tot de hoger besproken artikelen 394, 396 en 399 van het W.I.B. (1992),
voorzien deze bepalingen evenwel niet uitdrukkelijk in de mogelijkheid om de
belastingschulden op de goederen van de hoofdelijk aansprakelijke derde te verhalen.
Het standpunt dat het kohier uitvoerbaar is tegen hoofdelijk aansprakelijke derden
wordt bijgetreden door andere auteurs (E. ORLANDO, noot onder Rb. Brussel, 28 november
2001, R.G.C.F., p. 43; B. VANERMEN, “Principes inzake invordering van directe
belastingen”, in Fiscaal Executierecht, E. DIRIX en P. TAELMAN (eds), Intersentia,
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Antwerpen, 2003, 32, nr. 52).
Ook een vonnis van de Beslagrechter te Dendermonde acht het kohier uitvoerbaar tegen
een hoofdelijk gehouden vennoot (Beslagr. Dendermonde, 18 februari 2005, A.R.
04/37/A, onuitgegeven)3.
Ook Uw Hof blijkt in een recent arrest van 14 juni 2007 dit standpunt te hebben gevolgd4.
7. Uit het bovenstaande volgt dat het bestreden arrest eiser niet wettig heeft kunnen
veroordelen tot opheffing van het vereenvoudigd fiscaal derdenbeslag dat hij lastens
verweerster in handen van de ING Bank had gelegd, noch eiser wettig heeft kunnen
veroordelen tot betaling van schadevergoeding wegens tergend en roekeloos beslag en
wegens het onzorgvuldig instellen van hoger beroep.
Het middel komt dan ook gegrond voor.
Besluit: VERNIETIGING.
ARREST
(A.R. F.06.0053.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 25 oktober 2005 gewezen
door het Hof van Beroep te Gent.
Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1200, 1203 t.e.m. 1212, 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 1494 en 1539 van het Gerechtelijk Wetboek;
- de artikelen 15, 17 en 189 van het koninklijk besluit van 30 november 1935 houdende
de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen(boek I, titel IX van het Wetboek
van Koophandel), voor zijn opheffing bij wet van 7 mei 1999 (W. Venn.);
- de artikelen 201, 203 en 204 van het Wetboek van Vennootschappen van 7 mei 1999
(W. Venn.);
- artikel 133, in het bijzonder het eerste lid, 164 en 165 van het koninklijk besluit van
27 augustus 1993 tot uitvoering van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992);
- artikel 366 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992).
Aangevochten beslissingen
3 Het Franse Hof van Cassatie lijkt een andere mening te zijn toegedaan. In een arrest van 19 mei
1998 overwoog dat Hof het volgende: “Mais attendu que toute exécution forcée implique que le
créancier soit muni d’un titre exécutoire à l’égard de la personne même qui doit exécuter, et que le
titre délivré à l’encontre d’une société n’emporte pas le droit de saisir les biens des associés,
fussent-ils tenus indéfiniment et solidairement des dettes sociales, à défaut de titre exécutoire pris
contre eux".
4 Cass. 14 juni 2007, A.R. nr. F.06.0044.F, www.cass.be, met concl. Adv.-gen. Henkes, waarin
geoordeeld werd als volgt: “L’arrêt, qui considère qu’“aucune disposition du Code des impôts sur
les revenus ne prévoit la possibilité de recouvrir l’impôt des sociétés sur la base d’un rôle exécutoire
établi au nom de la société coopérative contribuable, à charge d’un tiers personne physique, en
l’espèce un débiteur solidaire en vertu du droit des sociétés », ne justifie pas légalement sa décision".
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Het bestreden arrest bevestigt het vonnis van de eerste rechter in zoverre dit vonnis eiser veroordeelde:
- tot de onmiddellijke opheffing van het beslag, en bij gebrek aan vrijwillige opheffing,
voor recht zegt dat het tussen te komen vonnis geldt als opheffing binnen de 24 uur volgend op de betekening;
- tot terugbetaling van alle in beslag genomen sommen, verhoogd met de nalatigheidsinterest voorzien door artikel 418 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992);
- tot betaling van de kosten, veroorzaakt door het beslag, te vermeerderen met de nalatigheidsinterest voorzien door artikel 418 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen
(1992);
- tot betaling van een schadevergoeding van 1.250 euro wegens tergend en roekeloos
beslag, met dien verstande dat deze vergoeding thans ook geldt voor het onzorgvuldig instellen van hoger beroep;
- tot betaling van de kosten van het geding;
Het bestreden arrest oordeelde dat de hoofdelijke aansprakelijkheid die in artikel 204
van het Wetboek van Vennootschappen ligt besloten geen afbreuk doet aan de regel inzake uitvoering dat slechts kan worden overgegaan tot een gedwongen uitvoering lastens
een debiteur wanneer een uitvoerbare titel lastens hem in persoon voorhanden is, tenzij de
fiscale wet in een afwijking voorziet, wat in casu volgens het arrest niet het geval was, zodat het dwangschrift dat enkel op naam van de V.O.F. was ingekohierd geen titel, noch
grondslag kon vormen voor tenuitvoerlegging ten aanzien van de verweerster, gelet op de
afzonderlijke rechtspersoonlijkheid van de V.O.F.:
"De discussie in hoger beroep is beperkt tot - in hoofdorde - de al dan niet noodzaak bij
tenuitvoerlegging van een afzonderlijke titel ten aanzien van de vennoot van een V.O.F.
Het standpunt van de eerste rechter dient te worden bijgetreden waar deze onder meer
oordeelt dat het gegeven dat de vennoten van een V.O.F. krachtens artikel 204 van het
Wetboek van Vennootschappen hoofdelijk aansprakelijk zijn voor alle verbintenissen van
de vennootschap, geen afbreuk doet aan de basisregel inzake uitvoering dat slechts kan
worden overgegaan tot een gedwongen uitvoering lastens een debiteur, in casu de vennoot
van een V.O.F., wanneer een uitvoerbare titel lastens deze vennoot in persoon voorhanden
is. Evenzeer terecht wordt aldaar het onderscheid benadrukt tussen de schuldenaars van de
V.O.F. in wiens handen een vereenvoudigd derdenbeslag kan worden gelegd, en de schuldenaar van een vennoot van de V.O.F.
Waar te dezen enkel een dwangschrift ingekohierd op naam van de V.O.F. voorhanden
is, en het niet betwist is dat dergelijke inkohiering niet is gebeurd ten aanzien van huidige
(de verweerster) noch een expliciete titel (bv. vonnis) voorhanden is, is dergelijke inkohiering ten aanzien van de V.O.F. onvoldoende als titel en grondslag van tenuitvoerlegging ten aanzien van huidige (de verweerster) als vennoot, gelet op de afzonderlijke
rechtspersoonlijkheid.
De in artikel 204 Venn. W. opgenomen hoofdelijke aansprakelijkheid ontheft de
schuldeiser niet van de vereiste een afzonderlijke titel te bekomen ten aanzien van de
voorgehouden hoofdelijk gehouden vennoten. De tekst van artikel 203 van het Wetboek
van Vennootschappen doet hieraan niets af, wel integendeel nu dit artikel precies de veroordeling van de V.O.F. veronderstelt voorafgaandelijk aan de 'persoonlijke veroordeling'
en aldus zeker het bekomen van een titel ten aanzien van de vennoten in persoon niet uitsluit.
Of nog een betwisting mogelijk is door de vennoot van de betalingsvordering is in het
kader van onderhavige beslagprocedure niet aan de orde.
Evenmin of een bezwaar door de vennoot kan worden aangetekend en de in dit verband
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aangehaalde rechtspraak die geen uitsluitsel biedt inzake de tenuitvoerlegging.
De door (de eiser) vooropgestelde voorbeelden die een ruimere tenuitvoerlegging toelaten ten aanzien van derden zijn evenmin vergelijkbaar met huidige casus. Aldus inzake de
hoofdelijke aansprakelijkheid van de opdrachtgever die beroep doet op een niet geregistreerde aannemer, alwaar artikel 404 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992
uitdrukkelijk voorziet dat het (verdubbeld) verschuldigd bedrag als administratieve boete
'ten name van de opdrachtgever (wordt) ingekohierd', hetgeen precies wel een uitvoerbare
titel veronderstelt lastens deze aanvankelijke derde, quod non in casu.
Ook het verhaal inzake onroerende voorheffing bij overdracht van het goed is geregeld
door een expliciete bepaling die alhier niet voorhanden is, met name artikel 396 van het
Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 dat de voortzetting voorziet 'krachtens hetzelfde kohier' lastens de werkelijke schuldenaar van de belasting.
Een dergelijke norm is alhier niet voorhanden, terwijl artikel 204 van het Wetboek van
Vennootschappen duidelijk niet dezelfde draagwijdte heeft.
Gelet op hetgeen voorafgaat zijn de middelen inzake de toepassing van artikel 1409
e.v. niet langer aan de orde.
(De eiser) werd in het bestreden vonnis veroordeeld tot een - in billijkheid geraamde schadevergoeding wegens tergend en roekeloos (vereenvoudigd derden-) beslag van
1.250,00 euro.
Er werd in deze aanleg een aanvullende eis geformuleerd wegens tergend en roekeloos
hoger beroep.
De eerste rechter veroordeelde terecht (de eiser) tot schadevergoeding nu deze in de
concrete omstandigheden heeft gehandeld in strijd met hetgeen een zorgvuldig en zorgzaam procesvoerder in dezelfde omstandigheden zou hebben gedaan. Het hof (van beroep) weerhoudt het toegekende bedrag evenwel als passende en afdoende vergoeding
voor het beslag en het hoger beroep samen.
Het feit dat het optreden van (de eiser) kadert binnen haar taak de constitutionele betalingsverplichting die op alle rijksinwoners rust te laten doorgaan, ontheft haar niet van
haar verplichting terzake zorgvuldig te handelen en dit met name slechts over te gaan tot
executie aan de hand van een uitvoerbare titel ten overstaan van degene lastens wie beslag
gelegd wordt.
Gelet op hetgeen voorafgaat kan het hoger beroep enkel met betrekking tot de omvang
van de schadevergoeding worden ingewilligd".
Grieven
1. Hoofdelijkheid tussen schuldenaars houdt in dat zij verplicht zijn tot een en dezelfde
zaak, zodat ieder voor het geheel kan worden aangesproken en de betaling door een van
hen gedaan, de overige schuldenaars jegens de schuldeiser bevrijdt (artikel 1200 van het
Burgerlijk Wetboek).
De verhouding tussen de schuldeiser en de hoofdelijk gehouden schuldenaren wordt
geregeld in de artikelen 1203 t.e.m. 1212 van het Burgerlijk Wetboek.
Zo bepaalt artikel 1203 van het Burgerlijk Wetboek dat de schuldeiser van een hoofdelijke verbintenis van de schuldenaars degene kan aanspreken die hij verkiest, zonder dat
deze het voorrecht van schuldsplitsing tegen hem kan inroepen.
Vervolgingen gericht tegen een van de schuldenaars beletten de schuldeiser anderzijds
niet, ook tegen de overigen vervolgingen in te stellen (artikel 1204 van het Burgerlijk
Wetboek).
Vervolgingen tegen een van de hoofdelijke schuldenaars stuiten de verjaring ten aanzien van allen (artikel 1206 van het Burgerlijk Wetboek), terwijl de eis tot betaling van in-
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trest tegen een van de hoofdelijke schuldenaars, de intrest ook doet lopen ten aanzien van
de overige schuldenaars (artikel 1207 van het Burgerlijk Wetboek).
Een hoofdelijke medeschuldenaar die door de schuldeiser wordt vervolgd, kan overeenkomstig artikel 1208 van het Burgerlijk Wetboek alle excepties inroepen die uit de
aard van de verbintenis voortvloeien, en alle welke hem eigen zijn, alsook die welke aan
alle medeschuldenaars gemeen zijn.
2. De vennootschap onder firma (V.O.F.) is een vennootschap die wordt aangegaan tussen hoofdelijk aansprakelijke vennoten en die tot doel heeft een burgerlijke activiteit of
een handelsactiviteit uit te oefenen (artikel 201 Wetboek van Vennootschappen, artikel 15
Wetboek van Vennootschappen).
De vennoten onder firma zijn overeenkomstig artikel 204 Wetboek van Vennootschappen (artikel 17 Wetboek van Vennootschappen) hoofdelijk aansprakelijk voor alle verbintenissen van de vennootschap en kunnen bijgevolg persoonlijk worden veroordeeld op
grond van verbintenissen van de vennootschap.
Ingevolge artikel 203 Wetboek van Vennootschappen (artikel 189 Wetboek van Vennootschappen) dient de veroordeling van de vennootschap deze persoonlijke veroordeling
evenwel vooraf te gaan, gebeurlijk in hetzelfde vonnis te worden uitgesproken, teneinde
tegenstrijdige beslissingen te vermijden.
Ofschoon de vennoten onder firma en de vennootschap onderscheiden rechtssubjecten
zijn vloeit hun persoonlijkheid, krachtens de aard van de vennootschap onder firma, praktisch samen.
Het feit, bijvoorbeeld, dat het faillissement van de vennootschap ook het faillissement
van de vennoten impliceert, illustreert de verknochtheid tussen beide vermogens.
3. Een uitvoerbaar verklaard kohier vormt inzake directe belastingen een uitvoerbare titel in de zin van de artikelen 1494 en 1539 van het Gerechtelijk Wetboek die de Administratie zichzelf verschaft om lastens de belastingschuldigen de betaling van de belastingen
in te vorderen op straffe van tenuitvoerlegging door beslag.
Het kohier dat uitvoerbaar werd verklaard, kan zonder tussenkomst van de rechter ten
uit voer worden gelegd lastens elke belastingschuldige die tot de betaling van de ingekohierde belastingen is gehouden (artikel 133 KB Wetboek van de Inkomstenbelastingen
(1992)).
Krachtens artikel 164 KB Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 kan de ontvanger der belastingen, bij een ter post aangetekende brief, uitvoerend beslag onder derden
leggen op de aan een belastingschuldige verschuldigde of toebehorende sommen en zaken, tot beloop van het bedrag, geheel of gedeeltelijk, dat door deze laatste verschuldigd
is uit hoofde van belastingen, voorheffingen, belastingverhogingen, nalatigheidsinteresten, boeten en kosten van vervolging of tenuitvoerlegging.
4. De vennoot die hoofdelijk aansprakelijk is voor alle schulden van de vennootschap,
is ook persoonlijk aansprakelijk voor de betaling van de belastingschulden die lastens de
vennootschap werden ingekohierd.
Ingevolge deze hoofdelijke aansprakelijkheid voor de belastingschulden van de vennootschap verwerft de hoofdelijk aansprakelijke vennoot de hoedanigheid van belastingschuldige.
Deze hoedanigheid van belastingschuldige verschaft de vennoot het recht om een bezwaarschrift in te dienen tegen de aanslag die ten name van de vennootschap is gevestigd.
Tegenover het recht van de hoofdelijk aansprakelijke vennoten om de op naam van de
vennootschap gevestigde aanslag te betwisten, staat evenwel de mogelijkheid voor eiser
om de belastingschuld van de vennootschap lastens die vennoten in te vorderen op grond
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van het kohier dat enkel op naam van de vennootschap is gevestigd.
Dit kohier is zodoende uitvoerbaar jegens een vennoot die weliswaar niet in het kohier
werd opgenomen, doch die, op grond van gemeenrechtelijke bepalingen, als een belastingschuldige in de zin van artikel 133 KB Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992
moet worden beschouwd en die in die mate ook geacht moet worden door het kohier te
zijn geviseerd dat enkel op naam van de vennootschap is gevestigd.
Het kohier dat enkel ten name van een V.O.F is gevestigd, kan bijgevolg als basis dienen voor tenuitvoerlegging en beslag lastens de hoofdelijk aansprakelijke vennoten onder
firma gelet op hun hoedanigheid van belastingschuldige die voortvloeit uit de artikelen
204 Wetboek van de Vennootschappen (artikel 17 Wetboek van de Vennootschappen),
1203 t.e.m. 1212 van het Burgerlijk Wetboek, alsook uit de bijzondere aard van de vennootschap onder firma, waardoor de vennoten persoonlijk gehouden zijn tot betaling van
de in het kohier opgenomen belastingschulden van de V.O.F.
De beslissing dat het dwangschrift, ingekohierd op naam alleen van de V.O.F., onvoldoende is als titel en grondslag voor tenuitvoerlegging ten aanzien van de verweerster als
vennoot, en dat lastens de verweerster een afzonderlijke titel is vereist, in persoon, om
haar op grond van artikel 204 Wetboek van de Vennootschappen (artikel 17 Wetboek van
de Vennootschappen) te kunnen aanspreken tot betaling van de belastingschulden die lastens de vennootschap werden ingekohierd, is bijgevolg niet naar recht verantwoord.
5. Hieruit volgt dat het bestreden arrest de eiser niet wettig heeft kunnen veroordelen
tot opheffing van het vereenvoudigd fiscaal derdenbeslag dat hij lastens de verweerster in
handen van de ING Bank had gelegd, noch de eiser wettig heeft kunnen veroordelen tot
betaling van een schadevergoeding wegens tergend en roekeloos beslag en wegens het onzorgvuldig instellen van hoger beroep (schending van alle artikelen aangehaald in de aanhef van het middel).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1. Het uitvoerbaar verklaarde kohier kan in de regel slechts ten uitvoer worden
gelegd tegen de bij name in dat kohier vermelde belastingschuldige of belastingschuldigen.
De tenuitvoerlegging van het kohier tegen andere personen is slechts mogelijk
wanneer zulks voortvloeit uit het systeem van de wet.
2. De vennoten onder firma zijn persoonlijk hoofdelijk gehouden tot de belastingen verschuldigd door de vennootschap onder firma en gelden als belastingschuldigen die gerechtigd zijn om een bezwaarschrift in te dienen tegen de aanslag, opcentiemen, verhogingen en boeten inbegrepen, die ten name van de vennootschap is gevestigd. Deze aanslag kan tegen de vennoten onder firma ten uitvoer worden gelegd.
3. De appelrechters die oordelen dat het kohier ten name van de vennootschap
onder firma niet kan ten uitvoer worden gelegd tegen de vennoten onder firma en
op die gronden de opheffing bevelen van het ten laste van de verweerster gelegde
vereenvoudigd derdenbeslag, verantwoorden hun beslissing niet naar recht.
Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.
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Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
over.
Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.
22 november 2007 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever: de h. Dirix – Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. De Bruyn en L. Vanheeswijck, Brussel.

Nr. 578
1° KAMER - 22 november 2007

INKOMSTENBELASTINGEN — RECHTEN, TENUITVOERLEGGING EN
VOORRECHTEN VAN DE SCHATKIST - AANSLAGPROCEDURE - INVORDERING OP DE
EIGEN GOEDEREN VAN DE ECHTGENOOT VAN DE BELASTINGPLICHTIGE - UITZONDERINGSSTELSEL BEWIJSLAST - VERMOEDEN VAN ONVERDEELDHEID VAN ARTIKEL 1468, LID 2, B.W. DRAAGWIJDTE
Om zijn goederen te kunnen onttrekken aan het verhaal van de belastingontvanger dient de
echtgenoot van de belastingplichtige vooreerst aan te tonen dat die goederen hem eigen
zijn krachtens het huwelijksvermogensstelsel en vervolgens dat die eigen goederen op
één van de vier in de artikelen 394, §1, van het W.I.B. (1992) vermelde onverdachte
wijzen in zijn bezit zijn gekomen; het vermoeden van artikel 1468, tweede lid, van het
B.W., dat slechts uitsluitsel geeft over het onverdeeld karakter van goederen, is daartoe
op zich onvoldoende. (Art. 1468, tweede lid, B.W.; Art. 394, §1, W.I.B. 1992; Art. 295, §1,
W.I.B. 1964)
(C. T. BELGISCHE STAAT Minister van Financiën)

ARREST
(A.R. F.06.0081.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 8 maart 2006 gewezen door
het Hof van Beroep te Antwerpen.
Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert in haar verzoekschrift twee middelen aan.
(...)
Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 1468 van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 394, §1, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992).
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Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest "Ontvangt het hoger beroep, doch verklaart het ongegrond. Bevestigt dienvolgens de bestreden beschikking. Verwijst (de eiseres) in de kosten van de procedure in hoger beroep, in hoofde van (de verweerder) begroot op 237,98 euro rechtsplegingsvergoeding".
Op grond van het motief:
"Uit de neergelegde uittreksels valt af te leiden dat er inderdaad op de rekening 6104063770-46 eigen inkomsten van (de eiseres) worden gestort, met name en onder meer
haar loon.
Bij gebrek aan een volledig overzicht kan evenwel niet nagegaan worden of de in beslag genomen gelden uitsluitend afkomstig zijn van eigen inkomsten of voldoen aan de
criteria van artikel 394 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992). Van de andere rekeningen worden geen of slechts uiterst summiere gegevens voorgebracht, zodat
ook hier het door de wet vereiste bewijs niet is geleverd. De overige stukken (waaronder
de brief van notaris Van Cauwelaert) bevestigen dat er wellicht eigen inkomsten of gelden
uit een nalatenschap zijn of geweest zijn, maar bewijzen geenszins dat de saldi op de rekeningen die voorwerp zijn van het beslag daaruit uitsluitend zijn samengesteld.
Met de eerste rechter dient dan ook vastgesteld te worden dat (de eiseres) niet slaagt in
het wettelijk vereiste bewijs, zodat haar verzet als ongegrond moet afgewezen worden".
Grieven
De eiseres heeft in een regelmatig genomen verzoekschrift tot hoger beroep, neergelegd ter griffie van het Hof van Beroep te Antwerpen op 9 juni 2004, opgeworpen dat de
eiseres gehuwd is onder het stelsel van de volledige scheiding van goederen en dat het
kwestieuze beslag werd gelegd uit hoofde van belastingschulden van haar echtgenoot.
Hieruit volgt dat het bestreden arrest zijn beslissing om het kwestieuze beslag in zijn
geheel te handhaven niet wettig verantwoordt door enkel te beslissen dat "met de eerste
rechter dient (...) vastgesteld te worden dat (de eiseres) niet slaagt in het wettelijke (door
artikel 394 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992)) vereiste bewijs, zodat
haar verzet als ongegrond moet afgewezen worden", nu het gegeven dat de eiseres er niet
in slaagt het door artikel 394 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992) vereiste bewijs te leveren geenszins impliceert dat alle beslagen goederen zouden toebehoren
aan haar echtgenoot die de eigenlijke belastingschuldige is.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
(...)
Tweede middel
4. Luidens artikel 1468, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek, worden, wanneer de echtgenoten gehuwd zijn onder scheiding van goederen, de roerende goederen waarvan niet wordt bewezen dat ze eigendom zijn van een der echtgenoten, beschouwd als onverdeeld tussen de echtgenoten.
5. Krachtens de te dezen toepasselijke artikelen 295, §1, van het Wetboek van
de Inkomstenbelastingen (1964) en 394, §1, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992), mag elk gedeelte van de belasting in verband met de onderscheiden inkomsten van de echtgenoten alsook de voorheffing ingekohierd op
naam van één van hen, ongeacht het aangenomen huwelijksvermogensstelsel,
worden vervolgd op al de eigen en de gemeenschappelijke goederen van beide
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echtgenoten.
Het gedeelte van de belasting in verband met de inkomsten van één van de
echtgenoten, die hem eigen zijn op grond van zijn huwelijksvermogensstelsel,
alsook de roerende voorheffing en de bedrijfsvoorheffing, ingekohierd op naam
van één van hen, mogen evenwel niet worden vervolgd op de eigen goederen van
de andere echtgenoot wanneer deze laatste aantoont:
1° dat hij ze bezat vóór het huwelijk;
2° of dat zij voortkomen van een erfenis of van een schenking door een andere
persoon dan zijn echtgenoot;
3° of dat hij ze heeft verworven door middel van fondsen die voortkomen van
de realisatie van dergelijke goederen;
4° of dat hij ze heeft verkregen met inkomsten die eigen zijn op grond van zijn
huwelijksvermogensstelsel.
6. Om zijn goederen te kunnen onttrekken aan het verhaal van de belastingontvanger dient de echtgenoot van de belastingplichtige vooreerst aan te tonen dat
die goederen hem eigen zijn krachtens het huwelijksvermogensstelsel en vervolgens dat die eigen goederen op één van de vier in de artikelen 295, §1 en 394, §1,
vermelde onverdachte wijzen in zijn bezit zijn gekomen.
7. Het vermoeden van artikel 1468, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek,
geeft uitsluitsel over het onverdeeld karakter van goederen. Het toont evenwel
niet aan dat die goederen op een van de vier in de artikelen 295, §1, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964) en 394, §1, van het Wetboek van de
Inkomstenbelastingen (1992), vermelde onverdachte wijzen in bezit van de echtgenoot van de belastingplichtige gekomen zijn. Op grond van dit vermoeden alleen kan de echtgenoot van de belastingplichtige geen goederen onttrekken aan
het verhaal van de belastingontvanger.
8. Het middel, dat ervan uitgaat dat het vermoeden van artikel 1468, tweede
lid, van het Burgerlijk Wetboek op zich voldoende is om de echtgenoot van de
belastingplichtige toe te laten zijn aandeel in de onverdeelde goederen te onttrekken aan het verhaal van de belastingontvanger, faalt naar recht.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.
22 november 2007 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever: de h. Dirix – Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Wouters en Claeys Boúúaert.

Nr. 579
1° KAMER - 22 november 2007
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INKOMSTENBELASTINGEN — RECHTEN, TENUITVOERLEGGING EN
VOORRECHTEN VAN DE SCHATKIST - AANSLAGPROCEDURE - ALGEMEEN VOORRECHT
- DRAAGWIJDTE
Het algemeen voorrecht op de inkomsten en de roerende goederen van de
belastingplichtige waarover de Schatkist beschikt voor de invordering van de directe
belastingen en van de voorheffingen, stelt haar in de mogelijkheid om derdenverzet te
doen in een procedure waarin een onroerend goed van de belastingplichtige het
voorwerp van het geschil uitmaakt. (Art. 1122, tweede lid, 3°, Ger.W.; Artt. 422 en 423,
laatste lid, W.I.B. 1992; Art. 19, in fine, Hypotheekwet)
(BELGISCHE STAAT Minister van Financiën T. B. e.a.)

ARREST
(A.R. F.06.0120.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 11 april 2005 in hoger beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen.
Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wetsbepalingen
- de artikelen 17, 18, 1122, in het bijzonder het tweede lid, 3°, 1128, 1129 en 1577 van
het Gerechtelijk Wetboek;
- de artikelen 422, 423, 425, 426, 427, 433 tot en met 442 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen (1992);
- de artikelen 423 en 427 zowel voor als nà de wijziging bij koninklijk besluit van 12
december 1996;
- de artikelen 7, 8, 19, in fine, en 81 van de Hypotheekwet van 16 december 1851.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden vonnis verklaart het hoger beroep van de eiser ontoelaatbaar en bevestigt
de bestreden vonnissen van 8 juli 1997 en 11 mei 1999 van de vrederechter te Zandhoven.
Het bestreden vonnis oordeelt dat de eerste rechter terecht heeft beslist dat het derdenverzet van de eiser tegen het vonnis van 8 juli 1997 van de vrederechter te Zandhoven niet
ontvankelijk is, overwegende dat: (p. 9-10) "De eerste rechter verklaarde het derdenverzet
van de (eiser) tegen het vonnis van 8 juli 1997 onontvankelijk met verwijzing naar artikel
1122 van het Gerechtelijk Wetboek dat stelt dat geen derdenverzet kan worden ingesteld
door schuldeisers, behalve wanneer hun schuldenaar bedrog heeft gepleegd of waanneer
zij zich kunnen beroepen op een hypotheek, een voorrecht of enig ander recht dat buiten
hun schuldvordering ligt.
Er wordt niet betwist dat de (eiser) op het ogenblik van het vonnis van 8 juli 1997 geen
hypothecaire schuldeiser meer was van (de vierde verweerster), nu een hypothecaire zuivering had plaatsgevonden. In deze omstandigheden is evenmin een vorm van bedrog van
de schuldenaar (de vierde verweerster) in de zin van artikel 1122 van het Gerechtelijk
Wetboek ten aanzien van de (eiser) bewezen.
De (eiser) beroept zich op een voorrecht, minstens een wettelijke hypotheek ten aan-
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zien van (de tweede verweerster) wegens belastingsschulden, ingeschreven in de registers
van de hypotheekbewaarder op 20 oktober 1997.
De Schatkist heeft voor de invordering van directe belastingen en voorheffingen in
hoofdsom, intresten en kosten een algemeen voorrecht en dit op de inkomsten en roerende
goederen van alle aard van haar schuldenaar.
De (eiser) kan zich als schuldeiser dus niet beroepen op dit voorrecht op inkomsten en
roerende goederen, teneinde derdenverzet aan te tekenen inzake de tegenstelbaarheid aan
(de eerste verweerder) van de inbreng van de percelen bouwland door (de tweede verweerster) in de (derde verweerster).
De eerste rechter oordeelde terecht met verwijzing naar artikel 1577 van het Gerechtelijk Wetboek dat de hypotheek slechts vanaf de dag van de inschrijving (20 oktober 1997)
door de (eiser) kon ingeroepen worden, terwijl het vonnis waartegen derdenverzet dateert
van 8 juli 1997. (...)
De eerste rechter heeft dan ook terecht geoordeeld dat het derdenverzet van de (eiser)
niet ontvankelijk was overeenkomstig artikel 1122 van het Gerechtelijk Wetboek.
De rechtbank dient dan ook niet verder in te gaan op de argumenten die ten gronde
worden aangevoerd door deze procespartij".
Grieven
Luidens artikel 1122, eerste lid van het Gerechtelijk Wetboek kan ieder die niet behoorlijk is opgeroepen of niet in dezelfde hoedanigheid in de zaak is tussen gekomen, derdenverzet doen tegen een, zij het voorlopige, beslissing die zijn rechten benadeelt en die
gewezen is door een burgerlijk gerecht, of door een strafgerecht in zover dit over burgerlijke belangen uitspraak heeft gedaan.
Het rechtsmiddel van derdenverzet kan evenwel niet worden ingesteld door schuldeisers, behalve wanneer hun schuldenaar bedrog heeft gepleegd of wanneer zij zich kunnen
beroepen op een hypotheek, een voorrecht of enig ander recht dat buiten hun schuldvordering ligt (artikel 1122, tweede lid, 3°, van het Gerechtelijk Wetboek).
Eerste onderdeel
Voor de invordering van de directe belastingen en van de voorheffingen in hoofdsom
en opcentiemen, van de intresten en van de kosten, beschikt de eiser over een algemeen
voorrecht op de inkomsten en op de roerende goederen van alle aard van de belastingschuldige, met uitzondering van schepen en vaartuigen (artikel 422, WIB 1992).
Luidens artikel 423, laatste lid, WIB 1992 is de aanwending bij voorrang, vermeld in
artikel 19, in fine, Hypotheekwet, ook van toepassing op de belastingen en voorheffingen
vermeld in het WIB 1992.
Wanneer niet de gehele waarde van de onroerende goederen is opgebruikt voor de bevoorrechte of hypothecaire schuldvorderingen, dan kan bijgevolg, overeenkomstig artikel
19, in fine, Hypotheekwet, het nog verschuldigde gedeelte van de prijs bij voorrang worden aangewend tot voldoening van de schuldvorderingen van de eiser die bevoorrecht zijn
op alle roerende goederen.
Het roerend voorrecht van artikel 422 WIB 1992 kan derhalve, krachtens de artikelen
423, laatste lid, WIB 1992 en 19, in fine, Hypotheekwet, ook uitwerking krijgen bij de uitwinning van onroerende goederen en verschaft de eiser bijgevolg in die zin belang en hoedanigheid om derdenverzet aan te tekenen tegen een beslissing waarin onroerende goederen van een belastingschuldenaar het voorwerp uitmaken van een betwisting die tot uitwinning van die onroerende goederen aanleiding kan geven voor zover deze beslissing de
belangen van de eiser schaadt (cf. de artikelen 17 en 18 van het Gerechtelijk Wetboek).
De beslissing van 8 juli 1997 van de vrederechter te Zandhoven, waarbij de verkoop
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van de percelen bouwland door de vierde verweerster aan de tweede verweerster en de
daaropvolgende inbreng van deze percelen door de tweede verweerster bij de derde verweerster, niet-tegenstelbaar werd verklaard aan de eerste verweerder wegens pauliaans
bedrog, benadeelt de rechten van de eiser in zoverre door deze beslissing onroerende goederen worden onttrokken aan het onderpand van zijn schuldenaar (artikelen 7, 8 Hypotheekwet) waarop hij als bevoorrechte schuldeiser krachtens de artikelen 422, 423 WIB
1992 en 19, in fine, Hypotheekwet, rechtmatige aanspraken kan laten gelden, met name
wanneer er bij de uitwinning van die onroerende goederen een saldo overblijft nadat de
bevoorrechte of hypothecaire schuldvorderingen zijn voldaan.
Hieruit volgt dat het bestreden vonnis niet wettig tot de onontvankelijkheid van het derdenverzet van de eiser heeft kunnen besluiten op grond van de vaststelling dat de eiser
zich als schuldeiser niet kan beroepen op een voorrecht tegenover de tweede verweerster
(schending van de artikelen 17, 18, 1122, in het bijzonder het tweede lid, 3°, van het Gerechtelijk Wetboek, 422, 423 WIB 1992, 7, 8 en 19, in fine, Hypotheekwet).
(...)

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste onderdeel
1. De eerste verweerder werpt de niet-ontvankelijkheid op van het onderdeel:
het onderdeel is nieuw.
De eiser heeft in zijn appelconclusies aangevoerd dat hij een voorrecht geniet
op de goederen van de tweede verweerster op grond van de artikelen 422 en 423
van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992). Artikel 423, laatste lid,
van dat wetboek bepaalt dat de aanwending bij voorrang, vermeld in artikel 19 in
fine van de Hypotheekwet van 16 december 1851, van toepassing is op de belastingen en voorheffingen vermeld in dit wetboek.
De eiser heeft aldus aanspraak gemaakt op zijn algemeen roerend voorrecht op
het saldo van de verkoopprijs van de onroerende goederen van de tweede verweerster, na betaling van de bijzondere bevoorrechte en hypothecaire schuldvorderingen.
De grond van niet-ontvankelijkheid kan niet worden aangenomen.
2. Krachtens artikel 1122, tweede lid, 3°, van het Gerechtelijk Wetboek, kan
geen derdenverzet worden ingesteld door schuldeisers, behalve wanneer hun
schuldenaar bedrog heeft gepleegd of wanneer zij zich kunnen beroepen op een
hypotheek, een voorrecht of enig ander recht dat buiten de schuldvordering ligt.
Om derdenverzet te kunnen instellen dient de bevoorrechte schuldeiser niet
aan te tonen dat zijn voorrecht of enig ander recht effectief uitwerking zal hebben.
3. Krachtens artikel 422 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992)
beschikt de Schatkist voor de invordering van de directe belastingen en van de
voorheffingen over een algemeen voorrecht op de inkomsten en de roerende goederen van de belastingplichtige.
Op grond van de artikelen 423, laatste lid, van hetzelfde wetboek en 19 in fine
van de Hypotheekwet van 16 december 1851, kan de Schatkist dit voorrecht ook
laten gelden.
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4. Uit de samenhang van voornoemde bepalingen volgt dat het voorrecht van
artikel 422 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992) de Schatkist in
de mogelijkheid stelt om derdenverzet te doen in een procedure waarin een onroerend goed van een belastingplichtige het voorwerp van het geschil uitmaakt.
5. Uit het bestreden arrest blijkt dat het vonnis waartegen derdenverzet werd
gedaan, betrekking had op onroerende goederen, namelijk landbouwgronden die
toebehoorden aan de vierde verweerster en door haar werden verkocht aan de
tweede verweerster, die ze op haar beurt inbracht in de derde verweerster.
6. Gelet op de mogelijkheid dat de eiser zijn voorrecht kon laten gelden ten
aanzien van het saldo van de verkoopprijs van de onroerende goederen waarover
het vonnis waartegen derdenverzet uitspraak deed, konden de appelrechters niet
naar recht beslissen dat de eiser als schuldeiser geen beroep kon doen op zijn algemeen voorrecht teneinde derdenverzet aan te tekenen inzake de tegenstelbaarheid aan de eerste verweerder van de inbreng van percelen bouwland door de
tweede verweerster in de derde verweerster.
Het onderdeel is gegrond.
Overige grieven
7. De overige grieven kunnen niet tot ruimere cassatie leiden.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis in zoverre dit het hoger beroep van de eiser
ontoelaatbaar verklaart en de eiser veroordeelt tot de kosten.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde vonnis.
Houdt de beslissing over de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent over
aan de feitenrechter.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de Rechtbank van Eerste Aanleg te Mechelen, in hoger beroep.
22 november 2007 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever: de h. Dirix – Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. De Bruyn en Geinger.

Nr. 580
1° KAMER - 23 november 2007

CASSATIEMIDDELEN — BURGERLIJKE ZAKEN — BELANG - MIDDEL TEGEN DE
REGELMATIGHEID VAN DE SAMENSTELLING VAN DE RECHTBANK - BESTREDEN BESLISSING NAAR
RECHT VERANTWOORD - ONTVANKELIJKHEID
Het belang van het middel dat opkomt tegen de regelmatigheid van de samenstelling van
de rechtbank die het bestreden vonnis heeft gewezen, kan niet in het gedrang komen
door de omstandigheid dat de beslissing van dat vonnis om het hoger beroep niet-
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ontvankelijk te verklaren, naar recht verantwoord zou zijn.
(V. T. VIVIUM nv)

ARREST (vertaling)
(A.R. C.06.0493.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis, op 26 april 2006 in hoger beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel.
Raadsheer Albert Fettweis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert in haar memorie een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 774, 779, inzonderheid eerste lid, en 1042 van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden vonnis verklaart eisers hoger beroep niet-ontvankelijk, waarbij de rechtbank op dat ogenblik anders was samengesteld dan op 14 december 2005, bij het wijzen
van het vonnis, vóór de heropening van het debat.
Grieven
Volgens artikel 779, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek kan het vonnis enkel
worden gewezen door het voorgeschreven aantal rechters en moeten dezen alle zittingen
over de zaak hebben bijgewoond, een en ander op straffe van nietigheid.
Dat vereiste is ook van toepassing in hoger beroep, krachtens artikel 1042 van het Gerechtelijk Wetboek.
Daaruit volgt dat na een beslissing die genomen is overeenkomstig artikel 774 van het
Gerechtelijk Wetboek en die de heropening van het debat beveelt over een voorwerp dat
die beslissing bepaalt, op zulkdanige wijze dat het gaat om de voortzetting, over dat punt
van het vorige debat, de daaropvolgende beslissing die uitspraak doet over de vordering
gewezen moet worden door de rechters die de vorige zittingen hebben bijgewoond, of bij
ontstentenis daarvan, door een zetel waarvoor het debat in zijn geheel is hervat.
In dit geval echter is het vonnis van 26 april 2006 gewezen door andere magistraten
(Mevrouw Van Damme, voorzitter, Mevrouwen Boon en Vandenhouten, rechters) dan dat
van 14 december 2005 waarbij de heropening van het debat werd bevolen (uitgesproken
door Mevrouw Van Damme, voorzitter, Mevrouwen Boon en Grégoire, rechters) en uit
het zittingsblad van 21 maart 2006, datum waarop de zaak werd gepleit, blijkt geenszins
dat het debat, na de heropening ervan, in zijn geheel zou zijn hervat.
Nochtans, zowel voor als na de heropening van het debat, betrof de aan de rechtbank
voorgelegde vraag de ontvankelijkheid van het hoger beroep, eerst in het licht van de beroepstermijn, en vervolgens in het licht van de vormvereisten van de akte van hoger beroep, zoals die zijn vastgelegd bij artikel 1057 van het Gerechtelijk Wetboek. Het dictum
van het bestreden vonnis van 26 april 2006 verklaart trouwens het hoofdberoep van de eiser niet-ontvankelijk nadat het had vastgesteld dat de voorschriften van artikel 1057 van
het Gerechtelijk Wetboek, naar zijn oordeel, niet waren nageleefd.
Hieruit volgt bijgevolg dat het bestreden vonnis, aangezien het niet is gewezen door dezelfde magistraten als het vonnis dat de heropening van het debat beval, terwijl het even-
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wel ging om de voortzetting van het debat over dezelfde kwestie van de ontvankelijkheid
van het hoger beroep, de artikelen 774, 779, inzonderheid eerste lid, van het Gerechtelijk
Wetboek schendt, en dus ook, artikel 1042 van dat wetboek.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
Over de door de verweerster tegen het middel opgeworpen grond van niet-ontvankelijkheid: het middel vertoont geen belang:
Het belang van het middel dat opkomt tegen de regelmatigheid van de samenstelling van de rechtbank die het bestreden vonnis heeft gewezen, kan niet in het
gedrang komen door de omstandigheid dat de beslissing van dat vonnis om het
hoger beroep niet-ontvankelijk te verklaren, naar recht verantwoord zou zijn.
De grond van niet-ontvankelijkheid kan niet worden aangenomen.
(...)
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 uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter
over.
Verwijst de zaak naar de zaak naar de Rechtbank van Eerste Aanleg te Nijvel,
zitting houdende in hoger beroep.
23 november 2007 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Storck, voorzitter – Verslaggever: de h.
Fettweis – Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaat-generaal – Advocaten:
mrs. Wouters en Maes.

Nr. 581
1° KAMER - 23 november 2007

VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE — BURGERLIJKE
ZAKEN - GEWETTIGDE VERDENKING - ADVOCAAT - HOEDANIGHEID VAN RAADSMAN VAN EEN
PARTIJ EN VAN EEN MAGISTRAAT VAN DE ZETEL IN EEN ANDERE ZAAK

De door de eiser aangevoerde omstandigheid dat de raadsman van de tegenpartij in de
zaak waarin hij een raadsheer bij het Hof van Beroep te Luik wil wraken, tevens de
raadsman van die raadsheer is in het kader van een beroep tot nietigverklaring dat hij
voor de Raad van State heeft ingesteld tegen de benoeming van een andere magistraat
in het ambt van procureur des Konings bij de Rechtbank van Eerste Aanleg te Luik, is
van dien aard dat zij bij de partijen en derden een gewettigde verdenking doet ontstaan
over de geschiktheid van die raadsheer om op onpartijdige wijze uitspraak te doen.
(D. inzake D. T. G.)
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ARREST (vertaling)
(A.R. C.07.0549.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Bij een met redenen omklede, door mrs. Marc Gilson en Adrien Masset, advocaten bij de balie van Verviers, ondertekende akte die op 6 november 2007 ter
griffie van het Hof van het Hof van Beroep te Luik is neergelegd, vraagt de verzoeker de wraking van mevrouw X, raadsheer in dat hof.
Laatstgenoemde heeft op 8 november 2007 de bij artikel 836, tweede lid, van
het Gerechtelijk Wetboek voorgeschreven verklaring afgelegd waarin zij haar
weigering om zich te onthouden motiveert.
Voorzitter Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
De eiser voert aan dat de raadsman van de tegenpartij in de zaak waarin hij
raadsheer X wil wraken tevens de raadsman van die raadsheer is in het kader van
het beroep tot nietigverklaring dat zij voor de Raad van State heeft ingesteld tegen de benoeming van een andere magistraat in het ambt van procureur des Konings bij de Rechtbank van Eerste Aanleg te Luik.
De door de eiser aangevoerde omstandigheid is van dien aard dat zij bij de
partijen en derden een gewettigde verdenking doet ontstaan over de geschiktheid
van raadsheer X om op onpartijdige wijze uitspraak te doen.
Er bestaat grond tot wraking.
Het verzoek is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Beveelt dat raadsheer X niet zal deelnemen aan de berechting van het zaak die
op de algemene rol van het hof van beroep is ingeschreven onder nummer
200/CO/702.
Verwijst de zaak naar het anders samengestelde Hof van Beroep te Luik.
Stelt de gerechtsdeurwaarder Jean-Marc Devosse, Dries 7, te Watermaal-Bosvoorde aan om het arrest ten verzoeke van de griffier binnen achtenveertig uren
te betekenen.
Houdt de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter
over.
23 november 2007 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Storck, voorzitter –
Andersluidende conclusie1 van de h. Werquin, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. M.
Gilson, Verviers en A. Masset, Verviers.

1 Het O.M. was van oordeel dat de door de eiser aangevoerde omstandigheid niet van aard is een
dergelijke verdenking te doen ontstaan.
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Nr. 582
3° KAMER - 26 november 2007

1º OVEREENKOMST — EINDE - HANDELSAGENTUUROVEREENKOMST - WIJZE VAN
BEËINDIGING - TIJDSTIP
2º KOOPHANDEL. KOOPMAN - ZELFSTANDIG HANDELSAGENT HANDELSAGENTUUROVEREENKOMST - WIJZE VAN BEËINDIGING - TIJDSTIP
3º KOOPHANDEL. KOOPMAN - ZELFSTANDIG HANDELSAGENT HANDELSAGENTUUROVEREENKOMST - KENNISNAME VAN ERNSTIGE TEKORTKOMING - GEVOLG
1º en 2° De partij die de handelsagentuurovereenkomst op grond van artikel 19, eerste lid
van de wet van 13 april 1995 beëindigt, dient niet terstond bij de kennisname van de
feitelijke gegevens te beslissen dat deze een verdere samenwerking onmogelijk maken,
op voorwaarde dat zijn handelwijze niet kan uitgelegd worden als een afstand van recht.
(Art.19, eerste lid Wet van 13 april 1995)
3º De verdere uitvoering van de overeenkomst, na de kennisname van de als ernstige
tekortkoming aangevoerde feiten binnen de in artikel 19, tweede lid, gestelde termijn,
sluit niet noodzakelijk uit dat de verdere samenwerking definitief onmogelijk was
geworden. (Art.19, eerste lid Wet van 13 april 1995)
(KRIS DECRAENE bvba e.a. T. DELECTRUM bvba e.a.)

ARREST
(A.R. C.06.0601.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 29 mei 2006 gewezen door
het Hof van Beroep te Gent.
De zaak is bij beschikking van de eerste voorzitter van 19 oktober 2007 verwezen naar de derde kamer.
Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Ria Mortier heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseressen voeren in hun verzoekschrift een middel aan.
Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht en maakt er deel van uit.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1. Artikel 19, eerste lid, van de wet van 13 april 1995 betreffende de handelsagentuurovereenkomst bepaalt dat elke partij, onverminderd alle schadeloosstellingen, de overeenkomst zonder opzegging of voor het verstrijken van de termijn
kan beëindigen, wanneer uitzonderlijke omstandigheden elke professionele samenwerking tussen de principaal en de handelsagent definitief onmogelijk maken of wanneer de andere partij ernstig tekort komt in haar verplichtingen. Volgens het tweede lid kan de overeenkomst niet meer worden beëindigd zonder opzegging of voor het verstrijken van de termijn, wanneer het feit ter rechtvaardiging hiervan sedert ten minste zeven werkdagen bekend is aan de partij die zich
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hierop beroept.
2. De uitzonderlijke omstandigheden bedoeld in artikel 19, eerste lid, moeten
van dien aard zijn dat zij de verdere samenwerking definitief onmogelijk maken.
Dit betekent dat deze omstandigheden de contractuele verhouding zodanig verstoren dat zij niet langer kan worden voortgezet.
3. De partij die de overeenkomst op grond van voormeld artikel 19, eerste lid,
beëindigt, dient krachtens het tweede lid niet terstond bij de kennisname van de
feitelijke gegevens te beslissen dat deze een verdere samenwerking onmogelijk
maken, op voorwaarde dat de handelwijze van die partij niet kan worden uitgelegd als een afstand van recht.
De verdere uitvoering van de overeenkomst, na de kennisname van de als ernstige tekortkoming aangevoerde feiten binnen de in artikel 19, tweede lid, gestelde termijn, sluit derhalve niet noodzakelijk uit dat de verdere samenwerking definitief onmogelijk was geworden.
4. Het arrest stelt vast dat:
- D. op 13 november 2001 om 6 uur 's morgens de sleutels diende af te geven;
- hij daarna om 7.10 uur nog aan een werfvergadering deelnam;
- hij daarna met de garagist V. is meegereden naar de keuring;
- hij dezelfde dag de handelsagentuurovereenkomst beëindigde op grond van
beweerde ernstige tekortkomingen.
5. De appelrechters oordelen dat, zelfs al heeft de gedwongen afgifte van de
sleutels een vertrouwensbreuk teweeggebracht, dit feit niet van aard blijkt te zijn
geweest om elke professionele samenwerking onmiddellijk onmogelijk te maken,
nu door de eiseres nog verdere prestaties werden verricht.
Door aldus te oordelen, zonder vast te stellen dat deze handelwijze van de eiseres kan worden uitgelegd als een afstand van recht, schenden de appelrechters
artikel 19 van de wet van 13 april 1995.
Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uitspraak doet over:
- de vordering van de eerste eiseres tegen de eerste verweerster tot betaling
van een schadevergoeding en uitwinningsvergoeding;
- de vordering van de eerste verweerster tegen de eerste eiseres tot betalen van
een concurrentievergoeding;
- de kosten.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de betwisting daaromtrent aan de feitenrechter
over.
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Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.
26 november 2007 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Dirix – Gelijkluidende conclusie van mevr. Mortier, advocaat-generaal – Advocaat: mr. Verbist.

Nr. 583
2° KAMER - 27 november 2007

1º INTERNATIONALE VERDRAGEN - EUROPESE UNIE SCHENGENUITVOERINGSOVEREENKOMST - ARTIKEL 71 - DRAAGWIJDTE
2º RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE) - BEGINSEL "NON BIS IN IDEM" - EUROPESE UNIE
- SCHENGENUITVOERINGSOVEREENKOMST - ARTIKEL 54 - ARTIKEL 71 - DRAAGWIJDTE
3º INTERNATIONALE VERDRAGEN - EUROPESE UNIE SCHENGENUITVOERINGSOVEREENKOMST - ARTIKEL 54 - BEGINSEL "NON BIS IN IDEM" TOEPASSING - CRITERIUM
4º RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE) - BEGINSEL "NON BIS IN IDEM" - EUROPESE UNIE
- SCHENGENUITVOERINGSOVEREENKOMST - ARTIKEL 54 - TOEPASSING - CRITERIUM
5º INTERNATIONALE VERDRAGEN - EUROPESE UNIE SCHENGENUITVOERINGSOVEREENKOMST - ARTIKEL 54 - BEGINSEL "NON BIS IN IDEM" - BEGRIP
'DEZELFDE FEITEN' - FEITEN VERBONDEN DOOR HETZELFDE MISDADIG OPZET - GEVOLG
6º RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE) - BEGINSEL "NON BIS IN IDEM" - EUROPESE UNIE
- SCHENGENUITVOERINGSOVEREENKOMST - ARTIKEL 54 - BEGRIP 'DEZELFDE FEITEN' - FEITEN
VERBONDEN DOOR HETZELFDE MISDADIG OPZET - GEVOLG
1º en 2° De verwijzing in artikel 71 Schengenuitvoeringsovereenkomst naar de bestaande
verdragen van de Verenigde Naties mag niet aldus worden begrepen dat zij in de weg
staat aan de toepassing van het in artikel 54 Schengenuitvoeringsovereenkomst
neergelegde beginsel ne bis in idem1 2. (Artt. 54 en 71, Overeenkomst van 19 juni 1990
ter uitvoering van het Akkoord van Schengen van 14 juni 1985)
3º en 4° Het relevante criterium voor de toepassing van het in artikel 54
Schengenuitvoeringsovereenkomst neergelegde beginsel ne bis in idem is de gelijkheid
van materiële feiten, te begrijpen als het bestaan van een geheel van feiten die
onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, onafhankelijk van de juridische kwalificatie van
deze feiten of van het beschermde rechtsbelang3. (Art. 54, Overeenkomst van 19 juni
1990 ter uitvoering van het Akkoord van Schengen van 14 juni 1985)
5º en 6° De omstandigheid dat de bevoegde nationale rechterlijke instantie vaststelt dat
verschillende feiten verbonden zijn door hetzelfde misdadig opzet volstaat op zich niet
om die feiten aan te merken als 'dezelfde feiten' in de zin van artikel 54
Schengenuitvoeringsovereenkomst4. (Art. 54, Overeenkomst van 19 juni 1990 ter
uitvoering van het Akkoord van Schengen van 14 juni 1985; Art. 65, Sw.)
1 H.v.J., 9 maart 2006, C-436/04, Jur. H.v.J., 2006, I, 2351.
2 H.v.J., 18 juli 2007, C-367/05, Jur. H.v.J., 2007, I, ...
3 Ibid.
4 Ibid.
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(G. e.a.)

ARREST
(A.R. P.05.0583.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep I is gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te Gent,
kamer van inbeschuldigingstelling, van 19 maart 1999.
De cassatieberoepen II, III en IV zijn gericht tegen het arrest van het Hof van
Beroep te Gent, correctionele kamer, van 15 maart 2005.
De eiseres IV voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee middelen aan.
De eiseres I, II en III voeren geen middel aan.
Raadsheer Etienne Goethals heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
Advocaat-generaal Timperman heeft geconcludeerd.
II. VOORAFGAANDE RECHTSPLEGING
Het Hof heeft bij arrest van 6 september 2005 de uitspraak over de cassatieberoepen opgeschort tot het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen bij
wijze van prejudiciële beslissing over de twee hierna volgende vragen uitspraak
zal hebben gedaan:
“Moet artikel 54 van de Schengenuitvoeringsovereenkomst van 19 juni 1990,
gelezen in samenhang met artikel 71 van die overeenkomst, aldus worden uitgelegd dat strafbare feiten bestaande in het in Nederland verwerven, hebben gehad
en/of hebben overgedragen van geldsommen in buitenlandse valuta, afkomstig
uit de handel in verdovende middelen (waarvoor vervolgd en veroordeeld in Nederland als opzetheling, met inbreuk op artikel 416 Wetboek van Strafrecht), die
verschillend zijn van de strafbare feiten bestaande in het in België omzetten bij
wisselkantoren, van geldsommen afkomstig uit de handel in verdovende middelen, die in Nederland werden ontvangen (vervolgd in België als heling en andere
verrichtingen met betrekking tot zaken die uit een misdrijf voorkomen, met inbreuk op artikel 505 Strafwetboek) ook als ‘dezelfde feiten’ in de zin van het
vermelde artikel 54 te beschouwen zijn wanneer de rechter vaststelt dat zij door
eenheid van opzet verbonden zijn en aldus juridisch één feit opleveren?”
Indien vraag 1 bevestigend wordt beantwoord:
“Moet aan het begrip ‘kan niet worden vervolgd ter zake van dezelfde feiten’
uit artikel 54 van de Schengenuitvoeringsovereenkomst, die uitleg worden gegeven dat wanneer onder ‘dezelfde feiten’ ook dienen te worden begrepen verschillende feiten die door eenheid van opzet verbonden zijn en aldus één feit opleveren, dit inhoudt dat een beklaagde voor het misdrijf van witwassen in België niet
meer vervolgbaar wordt zodra hij voor andere feiten, gepleegd met eenzelfde opzet, veroordeeld werd in Nederland, ongeacht alle andere feiten die binnen diezelfde tijdsruimte werden gepleegd, maar die pas na het onherroepelijk buitenlands vonnis in België aan het licht zullen komen en/of vervolgd worden, dan
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wél of in dit geval de feitenrechter deze andere feiten bijkomend kan bestraffen,
rekening houdend met de reeds uitgesproken straffen, behoudens indien deze
hem voor een juiste bestraffing van al de misdrijven voldoende lijken, en zonder
dat het geheel van de straffen uitgesproken het maximum van de zwaarste straf
mag te boven gaan?”
Op de eerste vraag verklaart het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (tweede kamer) bij arrest van 18 juli 2007, voor recht:
“Artikel 54 van de Overeenkomst ter uitvoering van het tussen de regeringen
van de staten van de Benelux Economische Unie, de Bondsrepubliek Duitsland
en de Franse Republiek op 14 juni 1985 te Schengen gesloten akkoord betreffende de geleidelijke afschaffing van de controles aan de gemeenschappelijke grenzen, ondertekend te Schengen (Luxemburg) op 19 juni 1990, moet aldus worden
uitgelegd dat:
- het relevante criterium voor de toepassing van dit artikel de gelijkheid van
de materiële feiten is, begrepen als het bestaan van een geheel van feiten die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, onafhankelijk van de juridische kwalificatie van deze feiten of van het beschermde rechtsbelang;
- verschillende feiten, met name bestaande in, enerzijds, het in een overeenkomstsluitende staat voorhanden hebben van geldsommen afkomstig uit handel
in verdovende middelen, en anderzijds het omzetten in wisselkantoren in een andere overeenkomstsluitende staat van geldsommen die eveneens afkomstig zijn
uit dergelijke handel, niet als ‘dezelfde feiten’ in de zin van artikel 54 van de
Overeenkomst ter uitvoering van het Schengenakkoord zijn aan te merken enkel
op grond dat de bevoegde nationale rechterlijke instantie vaststelt dat die feiten
door hetzelfde misdadig opzet verbonden zijn;
- het aan die nationale instantie staat om te beoordelen of de mate van gelijkheid en van verbondenheid van alle feitelijke omstandigheden die moeten worden vergeleken, van dien aard is dat gelet op bovengenoemd relevant criterium
kan worden vastgesteld dat het om ‘dezelfde feiten’ in de zin van artikel 54 van
de Overeenkomst ter uitvoering van het Schengenakkoord gaat”.
Het Hof van Justitie heeft verder geoordeeld dat gelet op het antwoord op deze
eerste vraag, de tweede vraag niet meer hoefde te worden beantwoord.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
1. Zowel het beroepen vonnis als het bestreden arrest gaan ervan uit dat de eiseres zich niet kan beroepen op artikel 54 Schengenuitvoeringsovereenkomst
daar met toepassing van artikel 71 van dezelfde overeenkomst en artikel 36.2.a.i
en ii van het Enkelvoudig Verdrag van de Verenigde Naties inzake de verdovende middelen, opgemaakt op 30 maart 1961 te New-York, naar analogie met
drugsdelicten zelf, de daarmee verband houdende witwaspraktijken in België
dienen aangezien te worden als afzonderlijke feiten, en dit niettegenstaande de
eenheid van opzet tussen de in België gepleegde witwasdelicten en dezelfde misdrijven gepleegd in Nederland.
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2. Uit het arrest van het Hof van Justitie blijkt evenwel dat de verwijzing in artikel 71 Schengenuitvoeringsovereenkomst naar de bestaande verdragen van de
Verenigde Naties niet aldus mag worden begrepen dat zij in de weg staat aan de
toepassing van het in artikel 54 Schengenuitvoeringsovereenkomst neergelegde
beginsel ne bis in idem.
In zoverre het bestreden arrest op die grond de eiseres veroordeelt, is het niet
naar recht verantwoord.
3. Voor het overige laten de vaststellingen van de appelrechters met betrekking tot het bestaan van een eenheid van opzet tussen de in België gepleegde witwasdelicten en dezelfde misdrijven gepleegd in Nederland niet toe te oordelen in
welke mate deze feiten al of niet kunnen worden aangemerkt als “dezelfde feiten”
in de zin van artikel 54 Schengenuitvoeringsovereenkomst, zoals uitgelegd door
het Hof van Justitie.
Het middel is gegrond.
(...)
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest van 15 maart 2005 in zoverre de eiseres N. K.
wordt veroordeeld.
Verwerpt de cassatieberoepen van G. G. en M. V.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest.
Laat de kosten van het cassatieberoep van N. K. ten laste van de Staat.
Veroordeelt G. G. en M. V. tot de kosten van hun cassatieberoepen.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Antwerpen.
27 november 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Huybrechts, waarnemend voorzitter –
Verslaggever: de h. Goethals – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaatgeneraal – Advocaten: mrs. De Baets en R. Verstraeten, Brussel.

Nr. 584
2° KAMER - 27 november 2007

1º VONNISSEN EN ARRESTEN — STRAFZAKEN — ALGEMEEN - HEROPENING
VAN HET DEBAT - GERECHTELIJK WETBOEK - TOEPASSING
2º VOOGDIJ - MINDERJARIGE - VERTEGENWOORDIGING VAN DE MINDERJARIGE IN RECHTE ALS
EISER - KLACHT MET BURGERLIJKE PARTIJSTELLING VOOR DE ONDERZOEKSRECHTER - BIJZONDERE
MACHTIGING DOOR DE VREDERECHTER - DOEL
3º BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - MINDERJARIGE - VERTEGENWOORDIGING VAN
DE MINDERJARIGE IN RECHTE ALS EISER - KLACHT MET BURGERLIJKE PARTIJSTELLING VOOR DE
ONDERZOEKSRECHTER - BIJZONDERE MACHTIGING DOOR DE VREDERECHTER - MACHTIGING SLECHTS
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- GEVOLG

1º De bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de heropening van het debat
zijn niet van toepassing in strafzaken1 2. (Artt. 772 en 773, Ger.W.)
2º De machtiging verleend aan de voogd met toepassing van artikel 410, §1, 7e, Burgerlijk
Wetboek, om klacht met burgerlijke partijstelling neer te leggen, beoogt enkel de
bescherming van de belangen van de minderjarige. (Art. 410, §1, 7e, B.W.; Art. 63, Sv.)
3º Het enkele feit dat de machtiging verleend aan de voogd met toepassing van artikel 410,
§1, 7e, Burgerlijk Wetboek, om klacht met burgerlijke partijstelling neer te leggen, slechts
in de loop van het geding is gegeven en de vrederechter daardoor de steeds
neergelegde klacht met burgerlijke partijstelling bekrachtigt, belet de derde waartegen die
burgerlijke partijstelling is gericht, geenszins zich tegen de beschuldiging te verdedigen
en levert geen miskenning van het vermoeden van onschuld op. (Art. 6.3, Verdrag
Rechten van de Mens; Art. 410, §1, 7e, B.W.; Art. 63, Sv.)
(D. T. D.)

ARREST
(A.R. P.07.1117.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te Brussel, correctionele kamer, van 13 juni 2007.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, vijf grieven aan.
Raadsheer Paul Maffei heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
(...)
Grief B
1. De bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de heropening van
het debat zijn niet van toepassing in strafzaken.
2. De artikelen 410, §1, 7°, en 412, §1, 7°, Burgerlijk Wetboek, zijn vreemd
aan de heropening van het debat.
3. In zoverre de grief schending aanvoert van de voormelde artikelen van het
Burgerlijk Wetboek en van artikel 772 Gerechtelijk Wetboek, faalt hij naar recht.
4. De grief preciseert niet welke algemene beginselen van de strafvordering
het arrest miskent.
In zoverre is de grief onnauwkeurig, mitsdien niet ontvankelijk.
5. In strafzaken oordeelt de rechter onaantastbaar over de noodzaak en de
raadzaamheid van de heropening van het debat.
In zoverre de grief opkomt tegen dit oordeel, is hij evenmin ontvankelijk.
1 Zie: Cass., 20 juli 1982, AC., 1981-1982, nr 664; Cass., 16 jan. 2002, AR P.01.0948.F, nr 30; Cass.,
14 feb. 2001, AR P.00.1350.F, P.00.1353.F, P.00.1363.F, nr 91; Cass., 13 april 2005, AR
P.05.0263.F, nr 221.
2 Zie: "Verslag van het Hof van Cassatie 2005", blz. 188.
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(...)
Grief D
10. De machtiging verleend aan de voogd met toepassing van artikel 410, §1,
7°, Burgerlijk Wetboek om klacht met burgerlijke partijstelling neer te leggen,
beoogt enkel de bescherming van de belangen van de minderjarige. Het enkele
feit dat die machtiging slechts in de loop van het geding is gegeven en de vrederechter daardoor de reeds neergelegde klacht met burgerlijke partijstelling bekrachtigt, belet de derde waartegen die burgerlijke partijstelling is gericht, geenszins zich tegen de beschuldiging te verdedigen en levert geen miskenning van het
vermoeden van onschuld op.
De grief faalt naar recht.
(...)
Ambtshalve onderzoek
14. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen
zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet genomen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
27 november 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Maffei – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaat-generaal –
Advocaat: mr. M. Smout, Brussel.

Nr. 585
2° KAMER - 27 november 2007

BEWIJS — STRAFZAKEN — BEWIJSLAST. BEOORDELINGSVRIJHEID ONOPZETTELIJK DODEN EN ONOPZETTELIJK TOEBRENGEN VAN LICHAMELIJK LETSEL - BEWIJSLAST
VAN HET OPENBAAR MINISTERIE - BEWIJSLAST VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ - OMVANG
Ingevolge de bewijslast in strafzaken, moet het openbaar ministerie bewijzen dat de
beklaagde die wordt vervolgd wegens de misdrijven van de artikelen 418 tot 420
Strafwetboek, een fout heeft begaan waardoor iemand werd gedood of waardoor iemand
letsels heeft opgelopen; in voorkomend geval moet de burgerlijke partij die op grond van
de artikelen 1382 en 1383, Burgerlijk Wetboek, schadevergoeding vordert, bewijzen dat
de beklaagde een fout heeft begaan en dat tussen de fout en de schade een oorzakelijk
verband bestaat. (Art. 6.2, Verdrag Rechten van de Mens; Art. 14.2, I.V.B.P.R.; Artt. 1382
en 1383, B.W.; Artt. 418 tot 420, Sw.)
(B. e.a. T. MERCATOR VERZEKERINGEN nv)

ARREST
(A.R. P.07.1131.N)
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I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de Correctionele Rechtbank te Brugge van 22 juni 2007.
De eiser B. voert in een memorie een middel aan. Hij doet ook zonder berusting afstand van zijn cassatieberoep in zoverre dit gericht is tegen de beslissingen
waarbij het bestreden vonnis hem veroordeelt tot betaling van een voorschot aan
de verweerders Mercator Verzekeringen nv, L M, M-A P, M S en V V en waarbij het bestreden vonnis deskundigenonderzoeken beveelt.
De eisers Mercator Verzekeringen nv, M S en M D voeren in een memorie
een middel aan.
De eisers L M, P M en M-A P voeren in een memorie een middel aan.
De memories zijn aan dit arrest gehecht.
De eiseres V V voert geen middel aan. Zij doet zonder berusting afstand van
haar cassatieberoep in zoverre dit gericht is tegen de beslissingen waarbij het bestreden vonnis haar veroordeelt tot betaling van een voorschot aan de verweerders Mercator Verzekeringen nv, L M, M-A P en M S en waarbij het bestreden
vonnis D B veroordeelt tot betaling van een voorschot aan haar.
Afdelingsvoorzitter Edward Forrier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Middel van D B
Eerste onderdeel
1. Krachtens de artikelen 6.2 EVRM en 14.2 IVBPR , wordt eenieder die wegens een strafbaar feit wordt vervolgd, voor onschuldig gehouden, totdat zijn
schuld volgens de wet bewezen is.
Ingevolge de bewijslast in strafzaken, moet het openbaar ministerie bewijzen
dat de beklaagde die wordt vervolgd wegens de misdrijven van de artikelen 418
tot 420 Strafwetboek, een fout heeft begaan waardoor iemand werd gedood of
waardoor iemand letsels heeft opgelopen. In voorkomend geval moet de burgerlijke partij die op grond van de artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek schadevergoeding vordert, bewijzen dat de beklaagde een fout heeft begaan en dat
tussen de fout en de schade een oorzakelijk verband bestaat.
2. Het bestreden vonnis oordeelt dat:
- niet bewezen is dat de eiser B, in zijn hoedanigheid van burgemeester van D.
persoonlijk wist dat het kruispunt van de [ ... ] steenweg en de [ ... ] straat gevaarlijk was;
- van de burgemeester mocht worden verwacht dat hij aan de bevoegde ambtenaren opdracht zou geven om onveilige verkeerssituaties op het grondgebied van
zijn gemeente op te sporen, deze te signaleren en zelf via de nodige uitvoeringsmaatregelen te verhelpen of via een aanvullend reglement van de gemeenteraad
of zonodig het aan andere bevoegde overheden te signaleren;
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- de eiser niet bewijst dat hij ter zake enige inspanning heeft gedaan, zodat dit
verzuim de fout is die hem, persoonlijk, in de uitoefening van zijn ambt dient te
worden toegerekend.
3. Met de voornoemde redenen legt het bestreden arrest de eiser een bewijslast
op die op het openbaar ministerie of de burgerlijke partijen rust.
De appelrechters hebben aldus de artikelen 6.2 EVRM en 14.2 IVPBR geschonden.
Het onderdeel is gegrond.
Tweede onderdeel
4. Het onderdeel dat niet tot cassatie zonder verwijzing kan leiden, behoeft
geen antwoord.
Omvang van de cassatie
5. De vernietiging van de beslissingen over de aansprakelijkheid van D B,
leidt tot de vernietiging van de beslissingen over de burgerlijke rechtsvorderingen van de burgerlijke partijen tegen hem en tegen V V, behoudens in zoverre
deze laatste aansprakelijk is verklaard, zelfs als de cassatieberoepen tegen die beslissingen thans niet ontvankelijk zijn en er zonder berusting afstand van de cassatieberoepen tegen die beslissingen is gedaan.
Overige middelen
6. De middelen van de burgerlijke partijen die niet tot ruimere cassatie kunnen
leiden, behoeven geen antwoord.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering tegen V V.
7. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen
zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis in zoverre dit uitspraak doet op de strafvordering tegen D B en over de burgerlijke rechtsvorderingen tegen hem en tegen V V,
behoudens in zoverre deze laatste aansprakelijk wordt verklaard.
Verwerpt de cassatieberoepen voor het overige.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde vonnis.
Veroordeelt de eiseres V V in de kosten van haar cassatieberoep.
Laat de overige kosten ten laste van de Staat.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de Correctionele Rechtbank te Kortrijk,
zitting houdende in hoger beroep.
27 november 2007 – 2° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaat-generaal – Advocaten:
mrs. Geinger, Nelissen Grade, Maes en van Eeckhoutte.

Nr. 586 - 27.11.07

HOF VAN CASSATIE

2291

Nr. 586
2° KAMER - 27 november 2007

AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — SCHADE — ALGEMEEN
- SCHADEVERHINDEREND KARAKTER VAN EEN CONTRACTUELE, WETTELIJKE OF REGLEMENTAIRE
VERPLICHTING - CRITERIUM
Het bestaan van een contractuele, wettelijke of reglementaire verplichting sluit niet uit dat
de schade in de zin van artikel 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek ontstaat, tenzij wanneer
blijkens de inhoud of de strekking van de overeenkomst, de wet of het reglement, de te
verrichten uitgave of prestatie definitief voor rekening moet blijven van degene die zich
ertoe verbonden heeft of die ze ingevolge de wet of het reglement moet verrichten 1.(Artt.
1382 en 1383, B.W.)
(H. T. DE POST nv)

ARREST
(A.R. P.07.1181.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te Antwerpen, correctionele kamer, van 21 juni 2007.
De eiser voert in een memorie, die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Raadsheer Paul Maffei heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Middel
1. Het middel voert aan dat de verweerster wegens de door de eiser gepleegde
misdrijven geen persoonlijke schade heeft geleden daar de gelden die het voorwerp van die misdrijven zijn, geen eigendom van de verweerster waren en deze
laatste die gelden aan de rechtmatige eigenaar heeft terugbetaald in uitvoering
van een contractuele verbintenis.
2. Hij die door zijn schuld aan een ander schade berokkent, is krachtens de artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek verplicht die schade integraal te vergoeden. Dit houdt in dat de benadeelde teruggeplaatst wordt in de toestand waarin hij zich zou hebben bevonden indien de daad waarover hij zich beklaagt, niet
was gesteld.
Het bestaan van een contractuele, wettelijke of reglementaire verplichting sluit
niet uit dat schade in de zin van de artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek
ontstaat, tenzij wanneer blijkens de inhoud of de strekking van de overeenkomst,
de wet of het reglement, de te verrichten uitgave of prestatie definitief voor rekening moet blijven van degene die zich ertoe heeft verbonden of die ze ingevolge
de wet of het reglement moet verrichten.
3. Hieruit volgt dat de enkele omstandigheid dat hij die gelden in bewaring
1 Cass., 19 feb. 2001, AR C.99.0014.N, nr 97; Zie: Cass., 20 feb. 2001, AR P.98.1629.N, nr 101.
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heeft, de bewaargever in uitvoering van een contractuele verbintenis terugbetaalt
wanneer een derde zich deze gelden bedrieglijk eigen maakt, niet uitsluit dat de
bewaarder daardoor schade lijdt.
Het middel faalt in zoverre naar recht.
4. Voor het overige voert de eiser een motiveringsgebrek aan zonder te preciseren waarin dit bestaat.
In zoverre is het middel onnauwkeurig, mitsdien niet ontvankelijk
Ambtshalve onderzoek
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.
27 november 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Maffei – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaat-generaal –
Advocaat: mr. K. Beirnaert, Antwerpen.

Nr. 587
2° KAMER - 27 november 2007

1º STRAFVORDERING - INLICHTINGEN VERSTREKT DOOR DE FISCALE ADMINISTRATIE OP
VERZOEK VAN DE RECHTERLIJKE OVERHEID IN HET RAAM VAN EEN STRAFONDERZOEK - INSTELLEN
VAN STRAFVERVOLGINGEN DOOR HET OPENBAAR MINISTERIE - MACHTIGING VAN DE GEWESTELIJK
DIRECTEUR

2º STRAFVORDERING - FISCAAL MISDRIJF - INSTELLEN VAN STRAFVERVOLGINGEN DOOR HET
OPENBAAR MINISTERIE - VOORWAARDE - NIET NAKOMEN VAN DE VOORWAARDE - GEVOLG
3º STRAFVORDERING - INSTELLEN VAN STRAFVERVOLGINGEN DOOR HET OPENBAAR
MINISTERIE - GEMEENRECHTELIJK MISDRIJF - STRAFVORDERING INGESTELD OP GROND VAN
INLICHTINGEN REGELMATIG GEVRAAGD AAN DE FISCALE ADMINISTRATIE - MACHTIGING VAN DE
GEWESTELIJK DIRECTEUR

1º De ambtelijke machtiging vermeld in artikel 29, tweede lid, Wetboek van Strafvordering,
is niet vereist wanneer de fiscale ambtenaar overeenkomstig artikel 337, tweede lid, WIB
1992, in het raam van een strafonderzoek, op verzoek van de rechterlijke overheid,
inlichtingen verstrekt die zij nodig heeft voor de uitvoering van de haar opgedragen taak.
(Art. 29, tweede lid, Sv.; Artt. 337, tweede lid, en 460, §2, W.I.B. 1992)
2º Het openbaar ministerie kan slechts vervolgingen instellen voor fiscale misdrijven
waarvan het ten gevolge van een klacht of een aangifte van een fiscaal ambtenaar
kennis heeft gekregen, voor zover die ambtenaar daarvoor de machtiging had gekregen
waarvan sprake in artikel 29, tweede lid, Wetboek van Strafvordering; indien de vereiste
machtiging niet is verleend, is de vervolging niet ontvankelijk 1. (Art. 29, tweede lid, Sv.;
1 Zie: Cass., 6 juni 1995, AR P.94.0167.N, nr 276.
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Art. 460, §2, W.I.B. 1992)
3º Artikel 460, §2, WIB 1992, is niet toepasselijk op de vervolging voor een
gemeenrechtelijk misdrijf op grond van inlichtingen die de Procureur des Konings zelf
regelmatig aan de fiscale administratie heeft gevraagd2. (Art. 29, tweede lid, Sv.; Art. 460,
§2, W.I.B. 1992)
(D. e.a. T. FOD Financiën, Geschillencel directe belastingen)

ARREST
(A.R. P.07.1254.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te
Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling, van 29 juni 2007.
De eiser I voert in een memorie drie middelen aan.
De eiser II voert in een memorie drie middelen aan.
De eiser III voert in een memorie twee middelen aan.
De eiser IV voert in een memorie twee middelen aan.
De eiser VI voert in een memorie een middel aan.
De eisers VII.1 en VII.2 voeren in een memorie vier middelen aan.
De vermelde memories zijn aan dit arrest gehecht.
De eisers V.1, V.2, V.3, V.4 en VIII voeren geen middel aan.
Raadsheer Luc Huybrechts heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
(...)
Tweede middel van de eiser II
12. Het middel voert schending aan van de artikelen 29, tweede lid, Wetboek
van Strafvordering , 460, §2, en 337 WIB 1992.
Het middel stelt dat artikel 29, tweede lid, Wetboek van Strafvordering, zoals
van kracht op 4 december 1998, en artikel 460, §2, WIB 1992 waaraan artikel
337, tweede lid, WIB 1992 geen afbreuk doet, vereisen dat wanneer feiten, die
naar luid van de belastingwetten strafbaar zijn en waarvan de gerechtelijke overheid nog geen kennis heeft, aan deze laatste ter kennis worden gebracht, steeds
een machtiging is vereist zoals bedoeld in artikel 29, tweede lid, Wetboek van
Strafvordering. Het middel argumenteert dat er anders over oordelen, ertoe leidt
dat het beschermingsmechanisme van het Wetboek van Strafvordering en artikel
460, §2, WIB 1992 zonder meer kan worden omzeild, hetgeen deze bepalingen
volstrekt zou uithollen.
13. Door het vereiste van een ambtelijke machtiging, vermeld in artikel 29,
tweede lid, Wetboek van Strafvordering, behoudt de wet het oordeel over de ge2 Zie: Cass., 22 juni 2004, AR P.04.0397.N, nr 347.
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pastheid van de kennisgeving aan de gerechtelijke overheid voor aan hogere
ambtenaren van de fiscale administraties om de belastingplichtigen te beschermen tegen mogelijke willekeur van lagere ambtenaren.
Dergelijke ambtelijke machtiging is maar vereist voor de kennisgeving die de
fiscale ambtenaar uit eigen beweging doet. Dit is niet het geval wanneer hij,
overeenkomstig artikel 337, tweede lid, WIB 1992, in het raam van een strafonderzoek, op verzoek van de rechterlijke overheid, deze inlichtingen verstrekt die
zij nodig heeft voor de uitvoering van de haar opgedragen taak.
Uiteraard mag een ambtelijke klacht of aangifte door een fiscaal ambtenaar
die daartoe geen machtiging heeft, niet ingekleed worden als een verstrekken van
inlichtingen op vraag van de gerechtelijke overheid. Indien de rechter dit vaststelt, moet hij de vervolging die daarop zou zijn gegrond, overeenkomstig artikel
460, §2, WIB 1992 niet ontvankelijk verklaren.
14. Wanneer de procureur des Konings de fiscale administratie overeenkomstig artikel 337, tweede lid, WIB 1992 om inlichtingen verzoekt in verband met
een wel bepaalde strafzaak, is de administratie verplicht de gevraagde en ter zake
dienende inlichtingen te verstrekken ook al maakt ze hierdoor andere feitelijke
gegevens bekend dan deze die de procureur des Konings reeds bekend waren.
Niets belet de procureur des Konings voor fiscale misdrijven die hij toevallig
op grond van een regelmatige vraag om inlichtingen aan de fiscale administratie
heeft vernomen, zij het van fiscale ambtenaren die geen ambtelijke machtiging
voor een klacht of aangifte hadden, vervolgingen wegens witwassen in te stellen.
Het middel faalt naar recht.
(...)
Eerste middel van de eiser IV
Tweede onderdeel
26. Het onderdeel voert schending aan van de artikelen 29, tweede lid, Wetboek van Strafvordering, 337 en 460, §2, WIB 1992.
27. Artikel 29, tweede lid, Wetboek van Strafvordering vereist voor de kennisgeving door fiscale ambtenaren aan de procureur des Konings van feiten die een
fiscaal misdrijf kunnen opleveren, een voorafgaande machtiging van de gewestelijke directeur onder wie zij ressorteren.
Dergelijke voorafgaande machtiging is niet vereist voor de fiscale ambtenaren
die op last van de procureur des Konings inlichtingen verstrekken als bedoeld in
artikel 337 WIB 1992. Integendeel, de administratie is gehouden deze inlichtingen te verstrekken, ook al moet zij zo doen blijken dat het om een ander fiscaal
misdrijf gaat.
28. Overeenkomstig artikel 460, §2, WIB 1992 kan het openbaar ministerie
slechts vervolgingen instellen voor fiscale misdrijven waarvan het tengevolge
van een klacht of een aangifte van een fiscaal ambtenaar kennis heeft gekregen,
voor zover die ambtenaar daarvoor de machtiging had gekregen waarvan sprake
in artikel 29, tweede lid, Wetboek van Strafvordering. Indien de vereiste machtiging niet is verleend, is de vervolging niet ontvankelijk.
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Artikel 460, §2, WIB 1992 is evenwel niet toepasselijk op de vervolging voor
een gemeenrechtelijk misdrijf op grond van inlichtingen die de procureur des
Konings zelf regelmatig aan de fiscale administratie heeft gevraagd.
Het onderdeel faalt naar recht.
(...)
Ambtshalve onderzoek van de beslissingen op de strafvordering
49. 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 in de kosten van hun respectieve cassatieberoepen.
27 november 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Huybrechts – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. B. Coopman, Brussel, R. Verstraeten, Brussel, F. Koning, Brussel,
H. Van Bavel, Brussel, Verbist, F. Marneffe, Antwerpen, P. Waeterinckx, Antwerpen en
B. Spriet, Turnhout.

Nr. 588
2° KAMER - 27 november 2007

UITLEVERING - EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL - BETROKKENE IN HECHTENIS GENOMEN DOOR
DE ONDERZOEKSRECHTER - NIEUW EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL UITGEVAARDIGD LOPENDE DE
PROCEDURE - NIEUW AANHOUDINGSBEVEL UITGAANDE VAN DEZELFDE AUTORITEIT LASTENS
DEZELFDE BETROKKENE VOOR ANDERE, EVENTUEEL GELIJKAARDIGE FEITEN - GEVOLG
De omstandigheid dat de onderzoeksrechter op grond van een vorig Europees
aanhoudingsbevel reeds de hechtenis heeft bevolen, staat niet eraan in de weg dat,
lopende de procedure, bij het uitvaardigen door de bevoegde autoriteit van een nieuw
Europees aanhoudingsbevel ten laste van dezelfde betrokkene wegens andere eventueel gelijkaardige - feiten, deze opnieuw door de onderzoeksrechter moet worden
verhoord, en over de hechtenis en het eventueel bestaan van kennelijke
weigeringsgronden met betrekking tot deze nieuwe feiten moet worden beslist. (Artt. 3 tot
6, 11, 14, §1, 16, §4, en 31, §1, Wet 19 dec. 2003)
(J.)

ARREST
(A.R. P.07.1628.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling, van 12 november 2007.
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De eiser voert geen middel aan.
Raadsheer Etienne Goethals heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. VOORAFGAANDE RECHTSPLEGING
1. Op 12 september 2007 heeft de hoofdofficier van Justitie te Essen (Duitsland) ten laste van de eiser een Europees aanhoudingsbevel uitgevaardigd, gestoeld op een bevel tot aanhouding van 10 september 2007, van het Ambtsgericht
Essen, wegens ten laatste eind april 2007 samen met anderen gepland hebben onrechtmatig handel te drijven in cocaïne in niet-geringe hoeveelheden met arbeidsverdeling en op lange termijn, alsook betrokkenheid bij elf vastgestelde feiten van leveringen van cocaïne in de periode van april 2007 tot en met augustus
2007.
2. Op 21 oktober 2007 heeft de onderzoeksrechter te Brussel op grond van
voormeld Europees aanhoudingsbevel en na verhoor van de eiser, een beschikking afgeleverd waarbij betrokkene in hechtenis werd geplaatst. De zaak werd
opgeroepen voor de terechtzitting van de raadkamer van 30 oktober 2007.
3. Op 24 oktober 2007 heeft de hoofdofficier van Justitie te Essen (Duitsland)
ten laste van de eiser een nieuw Europees aanhoudingsbevel uitgevaardigd, gestoeld op een nieuw bevel tot aanhouding van 24 oktober 2007 van het Ambtsgericht Essen, wegens uiterlijk in april 2007 samen met anderen gepland hebben
onrechtmatig handel te drijven in cocaïne in niet-geringe hoeveelheden met arbeidsverdeling en op lange termijn, alsook betrokkenheid bij zeven vastgestelde
feiten van leveren van cocaïne in de periode van 11 mei 2007 tot 20 oktober
2007, met verzoek om de overlevering van de eiser voor deze nieuwe feiten bijkomend te benaarstigen.
4. Ten gevolge hiervan heeft het openbaar ministerie op de rechtszitting van
de raadkamer van 30 oktober 2007 niet alleen de uitvoerbaarheid van het Europees Aanhoudingsbevel van 12 september 2007 gevorderd maar ook dit van 24
oktober 2007, "dat (...) een bijkomend aanhoudingsbevel (...) betreft - met vertaling - met uitbreiding van de in het eerste aanhoudingsbevel vermelde feiten".
5. Bij beschikking van 20 oktober 2007 heeft de raadkamer enkel het Europees aanhoudingsbevel van 12 september 2007 uitvoerbaar verklaard.
6. Op het hoger beroep van het openbaar ministerie heeft het bestreden arrest
de beroepen beschikking bevestigd, "met dien verstande dat de uitvoerbaarheid
van het aanhoudingsbevel afgeleverd op 12 september 2007 dient gehandhaafd te
worden met uitbreiding tot het bijkomend aanhoudingsbevel van 24 oktober
2007".
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Ambtshalve middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 3 tot 6, 11, 14, §1, 16, §4, en 31, §1, Wet Europees Aanhoudingsbevel.
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7. Krachtens artikel 11 Wet Europees Aanhoudingsbevel beslist de onderzoeksrechter over de hechtenis van de betrokken persoon binnen vierentwintig
uur na zijn effectieve vrijheidsbeneming, na hem vooraf in kennis te hebben gesteld van:
1° het bestaan en de inhoud van het Europees aanhoudingsbevel;
2° de mogelijkheid in te stemmen met zijn overlevering aan de uitvaardigende
rechterlijke autoriteit;
3° zijn recht een advocaat en een tolk te kiezen.
De onderzoeksrechter hoort de betrokken persoon omtrent zijn eventuele
hechtenis, en de opmerkingen die hij terzake formuleert.
Na het verhoor kan de onderzoeksrechter gelasten dat de betrokkene op grond
van het Europees aanhoudingsbevel en rekening houdend met de daarin en de
door betrokkene vermelde feitelijke omstandigheden in hechtenis wordt geplaatst
of blijft.
Hij kan eveneens bevelen dat de persoon in vrijheid wordt gesteld onder voorwaarden of mits betaling van een borgsom, in welk geval hij zich ervan moet
vergewissen dat de persoon ter beschikking van het gerecht blijft.
8. Krachtens artikel 14, §1, Wet Europees Aanhoudingsbevel beslist de onderzoeksrechter tot de niet-tenuitvoerlegging van het Europees aanhoudingsbevel
ingeval een kennelijke weigeringsgrond op grond van de artikelen 3 tot 6 bestaat.
9. Uit die bepalingen volgt dat de onderzoeksrechter weliswaar niet meer oordeelt over de aflevering van een aanhoudingsbevel dat reeds door de uitvaardigende rechterlijke autoriteit, bedoeld in artikel 2 van de Wet Europees Aanhoudingsbevel, is uitgevaardigd. Dit neemt niet weg hij moet oordelen over het in
hechtenis nemen of houden dan wel of een kennelijke weigeringsgrond daartoe
bestaat.
10. Het in de artikelen 16, §4, en 31, §1, Wet Europees Aanhoudingsbevel
vervatte specialiteitsbeginsel vereist dat de waarborgen van de artikelen 11 en 14
voor de betrokkene gelden voor elk feit waarvoor de overlevering zal plaats hebben. De weigeringsgronden van de artikelen 3 en 6 van voormelde wet betreffen
immers niet alleen de persoon, maar kunnen ook betrekking hebben op een bepaald feit.
11. De omstandigheid dat de onderzoeksrechter op grond van een vorig Europees aanhoudingsbevel reeds de hechtenis heeft bevolen, staat niet eraan in de
weg dat bij het uitvaardigen door de bevoegde autoriteit van een nieuw Europees
aanhoudingsbevel ten laste van dezelfde betrokkene wegens andere - eventueel
gelijkaardige - feiten, deze opnieuw door de onderzoeksrechter moet worden verhoord, en over de hechtenis en het eventueel bestaan van kennelijke weigeringsgronden met betrekking tot deze nieuwe feiten moet worden beslist.
12. De omstandigheid dat de raadkamer op grond van artikel 16, §1, 3°, Wet
Europees Aanhoudingsmandaat de feiten bepaalt en op grond van artikel 31 van
deze wet na de overlevering van de betrokken persoon aan de uitvaardigende
Staat over de overlevering voor bijkomende feiten beslist, doet hieraan niets af.
13. De beslissing van de appelrechters dat de uitvoerbaarheid van het aanhou-
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dingsbevel afgeleverd op 12 september 2007 dient uitgebreid te worden tot het
bijkomend aanhoudingsbevel van 24 oktober 2007 zonder tussenkomst van de
onderzoeksrechter, is niet naar recht verantwoord.
Ambtshalve onderzoek van de overige beslissingen
14. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen
zijn in acht genomen en de beslissingen zijn overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre dit beslist dat de uitvoerbaarheid van
het aanhoudingsbevel afgeleverd op 12 september 2007 dient uitgebreid te worden tot het bijkomend aanhoudingsbevel van 24 oktober 2007.
Verwerpt het cassatieberoep 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.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Brussel, kamer
van inbeschuldigingstelling, anders samengesteld.
27 november 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Goethals – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaat-generaal.

Nr. 589
2° KAMER - 28 november 2007

1º INTERNATIONALE VERDRAGEN - EUROPESE UNIE SCHENGENUITVOERINGSOVEREENKOMST - ARTIKEL 54 - MISDRIJVEN GEPLEEGD EN BERECHT OP
HET RESPECTIEVE GRONDGEBIED VAN TWEE LIDSTATEN - EENHEID VAN OPZET - GEVOLG
2º EUROPESE UNIE — ALLERLEI - SCHENGENUITVOERINGSOVEREENKOMST - ARTIKEL 54
- MISDRIJVEN GEPLEEGD EN BERECHT OP HET RESPECTIEVE GRONDGEBIED VAN TWEE LIDSTATEN EENHEID VAN OPZET - GEVOLG
3º STRAF — SAMENLOOP — EENDAADSE - SCHENGENUITVOERINGSOVEREENKOMST ARTIKEL 54 - MISDRIJVEN GEPLEEGD EN BERECHT OP HET RESPECTIEVE GRONDGEBIED VAN TWEE
LIDSTATEN - EENHEID VAN OPZET - GEVOLG
4º HOF VAN ASSISEN — BEHANDELING TER ZITTING EN
TUSSENARRESTEN. VERKLARING VAN DE JURY - DESKUNDIGENVERSLAG VERWIJT VAN PARTIJDIGHEID - TUSSENARREST - NIET GEGROND VERKLAARDE GRIEF STRAFTOEMETING - IN AANMERKINGNEMING VAN DE DOOR DE DESKUNDIGEN BESCHREVEN
PERSOONLIJKHEIDSGEGEVENS - WETTIGHEID
5º DESKUNDIGENONDERZOEK - STRAFZAKEN - RECHTSPLEGING VOOR HET HOF VAN
ASSISEN - DESKUNDIGENVERSLAG - VERWIJT VAN PARTIJDIGHEID - TUSSENARREST - NIET
GEGROND VERKLAARDE GRIEF - STRAFTOEMETING - IN AANMERKINGNEMING VAN DE DOOR DE
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- WETTIGHEID

1º, 2° en 3° Artikel 54, Schengenuitvoeringsovereenkomst 14 juni 1985 bepaalt niet dat het
nationale strafgerecht, bij de straftoemeting voor een op het grondgebied van een lidstaat
gepleegde misdaad, rekening dient te houden met de reeds uitgesproken straffen
wegens een misdaad die op het grondgebied van een andere, door de overeenkomst
gebonden Staat, is gepleegd en berecht en deel zou uitmaken van hetzelfde opzet.
4º en 5° Wanneer het hof van assisen in een tussenarrest beslist dat de partijdigheid die
het deskundigenverslag wordt verweten alleen wordt afgeleid uit uittreksels die uit hun
verband zijn gehaald en wanneer uit het verslag in zijn geheel en de uiteenzetting van de
deskundigen op de zitting blijkt dat zij niet op de schuld van de beschuldigden zijn
vooruitgelopen, kan het wettig de strafmaat bepalen met verwijzing naar, met name, de
persoonlijkheidsgegevens die door de deskundigen zijn beschreven.
(T. e.a. T. G. e.a.)

ARREST (vertaling)
(A.R. P.07.1359.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen de arresten, op 11 juni 2007 onder de
nummers 1067 en 1068 gewezen door het Hof van Assisen van de Provincie Henegouwen.
De eiser K. S. voert drie middelen aan in een memorie waarvan een voor eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
Afdelingsvoorzitter Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
(...)
B. Over het cassatieberoep dat door K. S. gericht is tegen het arrest, gewezen
op 11 juni 2007 onder het nummer 1067, dat beslist over de strafvordering:
Over het eerste middel
In zoverre het middel aanvoert dat één van de deskundigen, tijdens zijn verhoor voor het hof van assisen, de eiser als dader van de feiten heeft aangewezen,
wordt het niet gestaafd door de processtukken en mist het feitelijke grondslag.
Voor het overige voert de eiser aan dat het verslag van de deskundigen uit het
debat had moeten worden geweerd omdat dezen zich daarin over zijn schuld hebben uitgesproken.
Het hof van assisen waar dat middel met een op de zitting van 7 juni 2007
neergelegde conclusie aanhangig is gemaakt, dus nadat tot de voorlezing van de
akte van beschuldiging was overgegaan, heeft dezelfde dag een arrest gewezen
dat de grief ongegrond verklaart.
Dat tussenarrest beslist dat de partijdigheid alleen wordt afgeleid uit uittreksels die uit hun verband zijn gehaald en dat uit het verslag in zijn geheel en de
uiteenzetting van de deskundigen op de zitting blijkt dat zij niet op de schuld van
de beschuldigden zijn vooruitgelopen.
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Met deze feitelijke beoordeling kan het hof van assisen wettig de strafmaat bepalen met verwijzing naar, met name, de persoonlijkheidsgegevens die door de
deskundigen zijn beschreven.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Over het tweede middel
De eiser voert aan dat het hof van assisen, bij de straftoemeting voor de in
België gepleegde moord, rekening had moeten houden met de straf die hem in
Nederland was opgelegd wegens moord, opsluiting en verkrachting, aangezien
de misdaden die in de beide Staten zijn gepleegd, één enkel strafrechtelijk feit
vormen.
Het bestreden arrest stelt niet vast dat de feiten die bij het hof van assisen aanhangig waren gemaakt dezelfde zijn als deze die in het buitenland zijn berecht.
In zoverre het middel aanvoert dat deze feiten slechts één enkele criminele gedraging vormen, waarvan het onderzoek het Hof zou verplichten kennis te nemen
van de grond van de zaak, waarvoor het niet bevoegd is, is het niet ontvankelijk.
Voor het overige bepaalt artikel 54 van de Schengenuitvoeringsovereenkomst
van 14 juni 1985 niet dat het nationale strafgerecht, bij de straftoemeting voor
een op het grondgebied van een lidstaat gepleegde misdaad, rekening dient te
houden met de reeds uitgesproken straffen wegens een misdaad die op het grondgebied van een andere, door de overeenkomst gebonden Staat, is gepleegd en berecht en deel zou uitmaken van hetzelfde opzet.
Het middel faalt in zoverre naar recht.
(...)
Dictum
Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt ieder van de eisers in de kosten van zijn cassatieberoep.
28 november 2007 – 2° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. de Codt, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. A. Bernard, Brussel en Ph. De Strycker, Bergen.

Nr. 590
2° KAMER - 28 november 2007

1º STRAFUITVOERING - STRAFUITVOERINGSRECHTBANK - VONNIS - UITSPRAAK AANWEZIGHEID VAN HET OPENBAAR MINISTERIE - VERPLICHTING
2º VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING - STRAFUITVOERINGSRECHTBANK VONNIS - UITSPRAAK - AANWEZIGHEID VAN HET OPENBAAR MINISTERIE - VERPLICHTING
3º RECHTERLIJKE ORGANISATIE — STRAFZAKEN - STRAFUITVOERINGSRECHTBANK
- SAMENSTELLING - VONNIS - UITSPRAAK - AANWEZIGHEID VAN HET OPENBAAR MINISTERIE -
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VERPLICHTING
4º OPENBAAR MINISTERIE - STRAFUITVOERINGSRECHTBANK - VONNIS - UITSPRAAK AANWEZIGHEID VAN HET OPENBAAR MINISTERIE – VERPLICHTING
1º, 2°, 3° en 4° Uit artikel 782bis Ger.W. volgt dat, in strafzaken, het vonnis van de
strafuitvoeringsrechtbank door de voorzitter moet worden uitgesproken in aanwezigheid
van niet alleen de assessoren die aan de beraadslaging hebben deelgenomen, maar ook
van een lid van het openbaar ministerie1.
(L.)

Conclusie van de heer Advocaat-generaal D. Vandermeersch :
A. Voorafgaande rechtspleging
Bij beslissing van de Commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling te Luik van
22 september 2006, wordt de eiser tot de voorwaardelijke invrijheidstelling toegelaten.
Op 20 september 2007 heeft de procureur des Konings bij de Strafuitvoeringsrechtbank
te Brussel tot die rechtbank een vordering gericht tot herroeping, herziening of
opschorting van de voorwaardelijke invrijheidstelling van de eiser, enerzijds, om reden
van het ernstig in het gedrang brengen van de fysieke en psychische integriteit van derden
en, anderzijds, wegens niet-naleving van de bijzondere opgelegde voorwaarden, met name
wegens omgang met oud-gedetineerden.
De Strafuitvoeringsrechtbank te Brussel heeft die vordering in afwezigheid van de
behoorlijk opgeroepen eiser op de terechtzitting van 4 oktober 2007 onderzocht en de
zaak werd in beraad genomen.
Bij brief van 4 oktober 2007 heeft de raadsman van de eiser om de heropening van het
debat verzocht.
Bij vonnis van 8 oktober 2007 heeft de strafuitvoeringsrechtbank de heropening van het
debat bevolen en het onderzoek van de zaak op de terechtzitting van 22 oktober 2007
vastgesteld.
Na de zaak op die terechtzitting te hebben onderzocht heeft de rechtbank op 29 oktober
2007 een vonnis gewezen waarbij de voorwaardelijke invrijheidstelling wordt ingetrokken
waartoe de eiser was toegelaten. Deze beslissing wordt hier bestreden.
Op 31 oktober 2007 heeft de eiser tegen deze beslissing cassatieberoep ingesteld en, tot
staving van zijn cassatieberoep, op 5 november 2007 een memorie met drie middelen
ingediend.
B. Onderzoek van het cassatieberoep
Volgens mij is er grond om ambtshalve een middel op te werpen dat de schending
aanvoert van artikel 782bis, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek.
Noch het proces-verbaal van de terechtzitting van 29 oktober 2007, noch het bestreden
vonnis vermelden de aanwezigheid van het openbaar ministerie bij de uitspraak van de
beslissing in openbare terechtzitting.
Bijgevolg dient onderzocht te worden of de aanwezigheid van het openbaar ministerie
bij de uitspraak van de vonnissen door de strafuitvoeringsrechtbank is vereist en, zo ja, of
dit een regel is die op straffe van nietigheid is voorgeschreven.
De Wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden
zegt niets over de uitspraak van de vonnissen door de strafuitvoeringsrechtbanken. Zij
bepaalt alleen dat de vonnissen van die rechtbanken binnen vierentwintig uur bij
gerechtsbrief ter kennis worden gebracht van de veroordeelde en schriftelijk ter kennis
1 Zie concl. O.M.
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worden gebracht van het openbaar ministerie (artt. 58, §1, eerste lid, en 68, §6, eerste lid).
Wat dat betreft lijkt de wetgever ervoor geopteerd te hebben om de bestaande toestand,
waarin er geen uitspraak bestond van de beslissingen van de Commissies voor
voorwaardelijke invrijheidstellling, te handhaven.
In verschillende arresten evenwel (zie met name Cass., 10 april 2007, AR P.07.0370.F;
Cass., 24 april 2007, AR P.07.0486.F; Cass., 2 mei 2007, AR P.07.0478.N; Cass., 8 mei
2007, AR P.07.0494.F) heeft het Hof beslist dat artikel 149 van de Grondwet op de
vonnissen van de strafuitvoeringsrechtbank toepasselijk is. Die rechtspraak werd
bevestigd door een arrest dat door het Hof op 24 juli 2007 in verenigde kamers is gewezen
(AR P.07.0959.N met conclusie van advocaat-generaal D. THYS). In dat arrest stelt het Hof
vast dat artikel 157, vierde lid, van de Grondwet de strafuitvoeringsrechtbank invoert en
dat, overeenkomstig artikel 76, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, die rechtbank
een afdeling is van de rechtbank van eerste aanleg en vonnissen wijst in de zin van artikel
149 van de Grondwet. Volgens het Hof vloeit daaruit voort dat de vonnissen van de
strafuitvoeringsrechtbanken met redenen moeten zijn omkleed en in openbare
terechtzitting moeten worden uitgesproken.
Indien men, overeenkomstig de voormelde rechtspraak van het Hof, oordeelt dat de
strafuitvoeringsrechtbanken hun vonnissen in openbare terechtzitting moeten uitspreken,
is volgens mij vereist dat die uitspraak in aanwezigheid van het openbaar ministerie
plaatsvindt.
Het Hof oordeelt immers dat een vonnis nietig is als uit het proces-verbaal van de
terechtzitting of eventueel uit de beslissing zelf niet blijkt dat het openbaar ministerie bij
de uitspraak aanwezig was (Cass., 5 december 1978, A.C. 1978-1979, 397; Cass., 6
september 1988, AR 2043, A.C. 1988-1989, nr. 9; J. MATTHIJS, Openbaar ministerie,
A.P.R., Gent, Story-Scientia, 1983, p. 117-118; M. FRANCHIMONT, A. JACOBS en A. MASSET,
Manuel de procédure pénale, Brussel, Larcier, 2006, p. 715; Raf VERSTRAETEN, Handboek
strafvordering, Antwerpen, Maklu, 2005, p. 978; R. DECLERCQ, Eléments de procédure
pénale, Brussel, Bruylant, 2006, p. 988).
In zijn desbetreffende studie stelt Ph. HANSE vast dat volgens de rechtspraak van het
Hof van Cassatie, zoals die uit de beide voormelde arresten van 5 december 1978 en 6
september 1988 voortvloeit, de afwezigheid van het openbaar ministerie bij de uitspraak
een grond van nietigheid is van het vonnis, tegelijkertijd doet hij echter opmerken dat
geen enkele wettelijke bepaling waarvan de schending voor het Hof werd aangevoerd, de
aanwezigheid van het openbaar ministerie bij de uitspraak van de beslissing voorschreef
(Ph. HANSE, "De la présence du ministère public lors de la prononciation d’une décision
en matière répressive”, in Liber amicorum Marc Châtel", Antwerpen, Kluwer, 1991, p.
276 en 277).
Volgens mij is de toestand veranderd sinds de invoering in het Gerechtelijk Wetboek
van het nieuwe artikel 782bis, ingevoegd bij artikel 23 van de Wet van 26 april 2007 tot
wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op het bestrijden van de gerechtelijke
achterstand. Het eerste lid van deze bepaling stelt immers dat “behalve voor straf- en
tuchtzaken, het vonnis wordt uitgesproken door de voorzitter van de kamer die het heeft
gewezen, zelfs in afwezigheid van de andere rechters en van het openbaar ministerie”. De
uitzondering die voor de strafzaken wordt gemaakt betekent volgens mij dat in die
materie, bij de uitspraak van het vonnis, de aanwezigheid is vereist van de andere rechters
en van het openbaar ministerie. Het is overigens ten gevolge van de opmerking van de
Hoge Raad voor de Justitie die van oordeel was dat, gelet op de wettelijke opdrachten van
het openbaar ministerie, in straf- en tuchtzaken, de aanwezigheid van het openbaar
ministerie bij de uitspraak van de beslissingen moest worden behouden (Parl. St., Kamer,
Gew.z., 2006-2007, 2811/001, p. 108), dat de Regering een amendement in die zin heeft
voorgesteld (Parl. St., Kamer, Gew.z., 2006-2007, 2811/002, p. 1).
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De aanwezigheid van het openbaar ministerie bij de uitspraak van de vonnissen in
strafzaken kan haar nut hebben. Er dient aan herinnerd te worden dat het openbaar
ministerie waakt voor de regelmatigheid van de dienst van de hoven en rechtbanken
(artikelen 140 en 399 van het Gerechtelijk Wetboek; M. F RANCHIMONT, A. JACOBS en A.
MASSET, Manuel de procédure pénale, Brussel, Larcier, 2006, p. 53-54). Het openbaar
ministerie kan aldus de regelmatigheid van de rechtspleging nagaan en, met name, de
daadwerkelijkheid van de uitspraak van het vonnis in openbare terechtzitting (te dezen
betwist het tweede, door de eiser in zijn memorie ontwikkelde middel, precies het
openbaar karakter van de terechtzitting waarop het vonnis was uitgesproken).
Aangezien het strafuitvoeringsrecht ongetwijfeld tot het strafrecht behoort, is de
uitzondering op de regel die bij artikel 782bis van het Gerechtelijk Wetboek is bepaald,
erop toepasselijk.
Aangezien noch uit het proces-verbaal van de terechtzitting van 29 oktober 2007, noch
uit het bestreden vonnis blijkt dat het openbaar ministerie bij de uitspraak van de
beslissing aanwezig was, moet het vonnis nietig worden verklaard.
Ik besluit tot vernietiging van het bestreden vonnis.
Brussel, 21 november 2007,
De advocaat-generaal,
D. Vandermeersch
ARREST (vertaling)
(A.R. P.07.1558.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 29 oktober 2007 gewezen
door de Strafuitvoeringsrechtbank te Brussel.
De eiser voert drie middelen aan in een memorie waarvan een voor eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft een conclusie neergelegd
Op de terechtzitting van 28 november 2007 heeft raadsheer Jocelyne Bodson
verslag uitgebracht en heeft advocaat-generaal Damien Vandermeersch geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Over het ambtshalve middel dat de schending aanvoert van artikel 782bis van
het Gerechtelijk Wetboek:
Artikel 782bis van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat behalve voor strafen tuchtzaken, het vonnis wordt uitgesproken door de voorzitter van de kamer
die het heeft gewezen, zelfs in afwezigheid van de andere rechters en van het
openbaar ministerie.
Daaruit volgt dat, in strafzaken, het vonnis van de strafuitvoeringsrechtbank
door de voorzitter moet worden uitgesproken in aanwezigheid van niet alleen de
assessoren die aan de beraadslaging hebben deelgenomen, maar ook van een lid
van het openbaar ministerie.
Welnu, noch uit het bestreden vonnis noch uit het proces-verbaal van de terechtzitting waarop het werd uitgesproken blijkt dat het openbaar ministerie op
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die terechtzitting aanwezig was.
Er is geen grond om uitspraak te doen over de door de eiser aangevoerde middelen die niet tot vernietiging zonder verwijzing kunnen leiden.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde vonnis.
Laat de kosten ten laste van de Staat.
Verwijst de zaak naar de Strafuitvoeringsrechtbank te Brussel, anders samengesteld.
28 november 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. de Codt, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: mevr. Bodson – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-generaal – Advocaat: mr. A. Chateau, Brussel.

Nr. 591
2° KAMER - 28 november 2007

1º PREJUDICIEEL GESCHIL - HOF VAN CASSATIE - STRAFUITVOERING STRAFUITVOERINGSRECHTBANK - VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING - CASSATIEBEROEP VERPLICHTING TOT HET STELLEN VAN DE VRAAG
2º GRONDWETTELIJK HOF - PREJUDICIËLE VRAAG - HOF VAN CASSATIE STRAFUITVOERING - STRAFUITVOERINGSRECHTBANK - VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING CASSATIEBEROEP - VERPLICHTING TOT HET STELLEN VAN DE VRAAG
3º STRAFUITVOERING - STRAFUITVOERINGSRECHTBANK - VOORWAARDELIJKE
INVRIJHEIDSTELLING - CASSATIEBEROEP - PREJUDICIËLE VRAAG - VERPLICHTING TOT HET STELLEN
VAN DE VRAAG

4º VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING - STRAFUITVOERINGSRECHTBANK CASSATIEBEROEP - PREJUDICIËLE VRAAG - VERPLICHTING TOT HET STELLEN VAN DE VRAAG
1º, 2°, 3° en 4° De korte duur van de termijn van dertig dagen binnen welke het Hof
uitspraak moet doen over het cassatieberoep tegen het vonnis van de
strafuitvoeringsrechtbank die uitspraak doet over de toekenning van een
strafuitvoeringsmodaliteit, en de omstandigheid dat de veroordeelde inmiddels
opgesloten blijft, staan niet toe dat een prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof
wordt gesteld1 2. (Art. 97, §3, Wet Strafuitvoering)
(V.)

ARREST (vertaling)
1 Zie Cass., 15 juli 1997, AR P.97.0939.N., nr. 315.
2 Het openbaar ministerie had tot de niet-ontvankelijkheid van het middel besloten wegens gebrek
aan belang.
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(A.R. P.07.1618.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 25 oktober 2007 gewezen
door de Strafuitvoeringsrechtbank te Luik.
De eiser voert drie middelen aan in een memorie waarvan een voor eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
Raadsheer Paul Mathieu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
(...)
Over het derde middel
In zoverre het middel de schending aanvoert van artikel 6 van het Verdrag tot
Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, zonder aan te geven welke bepalingen van de Wet van 17 mei 2006 betreffende de
externe rechtspositie van de veroordeelden dat artikel zouden schenden, is het
onduidelijk en niet ontvankelijk.
Voor het overige verzoekt de eiser het Hof om het Grondwettelijk Hof een
prejudiciële vraag te stellen over de sanctie die gesteld is op de termijnen die bij
de Wet van 17 mei 2006 zijn bepaald, naargelang deze op de veroordeelde of op
de overheid toepasselijk zijn.
Krachtens artikel 97, §3, tweede lid, van de Wet van 17 mei 2006, doet het
Hof van Cassatie uitspraak binnen dertig dagen, te rekenen van het instellen van
het cassatieberoep, met dien verstande dat de veroordeelde inmiddels opgesloten
blijft.
De korte duur van de termijn binnen dewelke het Hof uitspraak moet doen
over het cassatieberoep en de omstandigheid dat de veroordeelde inmiddels opgesloten blijft, laten niet toe dat een prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk
Hof wordt gesteld.
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.
28 november 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. de Codt, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Mathieu – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. R. Lebrun, Verviers en M. Dupont, Brussel.

2306

HOF VAN CASSATIE

Nr. 592 - 28.11.07

Nr. 592
2° KAMER - 28 november 2007

1º VOORLOPIGE HECHTENIS — BEVEL TOT AANHOUDING - VORMVEREISTEN VOORAFGAANDE ONDERVRAGING VAN DE INVERDENKINGGESTELDE - DUUR
2º RECHT VAN VERDEDIGING — VOORLOPIGE HECHTENIS - BEVEL TOT AANHOUDING VORMVEREISTEN - VOORAFGAANDE ONDERVRAGING VAN DE INVERDENKINGGESTELDE - DUUR
3º VOORLOPIGE HECHTENIS — BEVEL TOT AANHOUDING - VORMVEREISTEN VOORAFGAANDE ONDERVRAGING VAN DE INVERDENKINGGESTELDE - VOORAFGAAND KARAKTER VAN
DE ONDERVRAGING - BEGRIP
1º en2° De Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis regelt de duur niet
van de ondervraging van de inverdenkinggestelde door de onderzoeksrechter alvorens
hij een bevel tot aanhouding mag verlenen ; alleen uit de omstandigheid dat de
ondervraging slechts 19 minuten heeft geduurd ofschoon het dossier omvangrijk was,
kan geen schending van de wet of miskenning van het recht van verdediging worden
afgeleid. (Art. 16, §2, Wet Voorlopige Hechtenis 1990)
3º Alleen uit de omstandigheid dat het proces-verbaal van de ondervraging één minuut na
het verlenen van het bevel tot aanhouding werd ondertekend, kan niet worden afgeleid
dat de eiser niet vooraf werd ondervraagd, wanneer overigens uit de vermeldingen van
het aanhoudingsbevel blijkt dat de onderzoeksrechter de inverdenkinggestelde heeft
gehoord vooraleer het bevel tot aanhouding te verlenen. (Art. 16, §2, Wet Voorlopige
Hechtenis 1990)
(S.)

ARREST (vertaling)
(A.R. P.07.1634.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 13 november 2007 gewezen
door het Hof van Beroep te Luik, kamer van inbeschuldigingstelling.
De eiser voert een middel aan in een memorie waarvan een voor eensluidend
verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
Raadsheer Paul Mathieu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Over het middel
Eerste onderdeel
De eiser betwist de geldigheid van het bevel tot aanhouding dat tegen hem is
uitgevaardigd, op grond dat zijn ondervraging door de onderzoeksrechter slechts
19 minuten heeft geduurd en geen betrekking had op de feiten die aan de beschuldiging ten grondslag liggen.
Krachtens artikel 16, §2, eerste lid, van de Wet van 20 juli 1990 betreffende
de voorlopige hechtenis moet de onderzoeksrechter alvorens een bevel tot aanhouding te verlenen, de verdachte ondervragen over de feiten die aan de beschul-
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diging ten grondslag liggen en die aanleiding kunnen geven tot de afgifte van een
bevel tot aanhouding, en zijn opmerkingen horen.
De duur van de ondervraging van de inverdenkinggestelde wordt niet bij wet
geregeld.
Alleen uit de omstandigheid dat het verhoor van de eiser te dezen slechts 19
minuten heeft geduurd ofschoon het onderzoeksdossier omvangrijk was, kan
geen schending van de wet of miskenning van het recht van verdediging worden
afgeleid.
Uit het proces-verbaal van de onderzoeksrechter blijkt overigens dat de eiser
gehoord werd over de feiten die aan de inbeschuldigingstelling ten grondslag liggen en dat hij zijn opmerkingen heeft doen gelden. De eiser heeft immers zijn gedetailleerde verklaringen aan de politie bevestigd en aangevuld met een aantal
ophelderingen.
Bijgevolg beslist het arrest wettig dat de onderzoeksrechter de bij het voormelde artikel 16, §2, eerste lid, bedoelde ondervraging heeft afgenomen.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Tweede onderdeel :
De eiser betwist de wettigheid van het bevel tot aanhouding dat tegen hem is
uitgevaardigd, op grond dat dit om 14 uur 34 is gebeurd, terwijl zijn ondervraging om 14 uur 35 afliep.
Uit de vermeldingen van het aanhoudingsbevel blijkt dat de onderzoeksrechter
de eiser heeft gehoord vooraleer het bevel tot aanhouding te verlenen.
Alleen uit de omstandigheid dat het proces-verbaal van de ondervraging één
minuut na het verlenen van het bevel tot aanhouding werd ondertekend, kan niet
worden afgeleid dat de eiser niet vooraf werd ondervraagd.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Ambtshalve toezicht
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn
in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
28 november 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. de Codt, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Mathieu – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. V. Gabriel, Luik, J.-L. Berwart, Luik en E. Degrez, Brussel.
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1º ARCHITECT (AANSPRAKELIJKHEID) - BIJZONDERE COÖRDINATIEOPDRACHT GESPLITSTE AANBESTEDING - INFORMATIEPLICHT - OMVANG
2º HUUR VAN DIENSTEN - AANNEMER - CONTRACTUELE VERPLICHTING - ALGEMENE
ZORGVULDIGHEIDSNORM - GESPLITSTE AANBESTEDING - INFORMATIEPLICHT - OMVANG
3º OVEREENKOMST — RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN —
TUSSEN PARTIJEN - EXCEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS - OPSCHORTING UITVOERING AANREKENING ALS WANPRESTATIE - VOORWAARDE
4º VERBINTENIS - EXCEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS - OPSCHORTING UITVOERING AANREKENING ALS WANPRESTATIE - VOORWAARDE
1º en 2° De bijzondere coördinatieopdracht van de architect in het kader van een gesplitste
aanbesteding sluit niet uit dat de aannemer die op fundamentele wijze afwijkt van de
regelmatige ontwerpen van de architect, krachtens zijn contractuele verplichtingen ten
aanzien van zijn medecontractant of krachtens de algemene zorgvuldigheidsnorm
gehouden is tot een informatieplicht naar de andere bij de werken betrokken aannemers
toe. (Artt. 1137, 1382 en 1383, B.W.)
3º en 4° In het geval van een wederkerige overeenkomst vermag de partij die het bewijs
levert dat haar medecontractant in gebreke is gebleven zijn verbintenissen uit die
overeenkomst uit te voeren, de uitvoering van haar verbintenissen op te schorten tot de
medecontractant zijn verbintenissen uitvoert1, zonder dat deze opschorting haar kan
aangerekend worden als een wanprestatie wanneer blijkt dat die opschorting
gerechtvaardigd is. (Artt. 1102 en 1184, B.W.)
(GEERKENS nv T. GSD nv e.a.)

ARREST
(A.R. C.06.0283.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 2 december 2006 gewezen
door het Hof van Beroep te Gent.
Voorzitter Ivan Verougstraete heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht André Van Ingelgem heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert in haar verzoekschrift twee middelen aan.
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de Grondwet;
- artikel 4 van de wet van 20 februari 1939 op de bescherming van de titel en het beroep van architect;
- de artikelen 1136, 1137, 1142, 1143, 1146, 1147, 1149, 1788, 1789, 1790, 1792 en
2270 van het Burgerlijk Wetboek en, voor zoveel als nodig, de artikelen 1382 en 1383
van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
1 Cass., 15 juni 2000, AR C.97.0118.N, AC., 2000, nr. 372; zie Cass., 28 jan. 2005, AR C.04.0035.N,
www.cass.be.
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Het aangevochten arrest veroordeelt de eiseres tot betaling aan de verweerster van de
som van 86.472,27 euro, te vermeerderen met de rente, en de tweede en de derde verweerders tot betaling aan de verweerster van de som van 28.824,09 euro, te vermeerderen met
de rente, en veroordeelt de eiseres tot drie vierden en de eerste en de derde verweerder tot
één vierde van de kosten op grond van de volgende redenen:
"Het (hof van beroep) beschikt over voldoende gegevens om de geschilpunten te beslechten, zodat er geen reden is om een nieuwe expertise te bevelen. Ir. D.K. ging uit van
het verkeerde gegeven dat een gevolg de oorzaak was (...), hetgeen werd rechtgezet door
ir. V..
De deskundige D.K. komt tot de vaststelling dat de gewelven teveel doorbuiging vertoonden, waardoor het erop geplaatste metselwerk vervormde en barsten vertoonde (p. 47,
nr 2.24, verslag D.K. - stuk voorgelegd door de verweerster)).
Deze deskundige is echter voorbijgegaan aan het feit dat het (initieel) plan van de architecten niet voorzag dat de gewelven de muren zouden dragen, doch dat de muren zouden gedragen worden door langse verbindingsstukken in metaal.
Met andere woorden hij heeft een gevolg - het doorbuigen van de gewelven - als de
oorzaak aangezien. De bouwer van het metaalskelet, (de eiseres), heeft echter de langse
verbindingsstukken tussen de dwarse hoofddraagbalken op de assen 1-2-3 en 4 weggelaten, zodat er voor de binnenmuren geen steun meer was voorzien. In haar concept voorzag
(de eiseres) ook niets anders m.b.t. de ondersteuning van de muren op de verdieping.
De belasting van de gewelven met de muren werd door (de eiseres), noch door (de
tweede en de derde verweerders), opgegeven aan D., S. of D., zodat dezen bij de dimensionering van de gewelven geen extra controle deden/lieten doen op de doorbuiging van de
gewelven en de compatibiliteit ervan met de gedragen bouwelementen (zie p. 22-24 verslag V.) (zie ook p. 41, 42 en 43, nr. 3, punt 6.1, expertise V. waaruit duidelijk blijkt dat
D., noch S., noch D. een fout kunnen aangerekend worden met betrekking tot de geplaatste gewelven).
Als oorzaken van de problemen geeft Ir. V. dan ook terecht aan:
- een fundamentele wijziging van de metalen structuur door (de eiseres),
- zonder dat de zich opdringende noodzakelijke maatregelen werden genomen om het
gewicht van de binnen- en buitenmuren schadevrij op te vangen (p. 25, nr. 5.2.5, verslag
V.).
In het ontwerp van (de tweede en de derde verweerders) waren de langsbalken voorzien. In het ontwerp en de uitvoering van (de eiseres) werden ze weggelaten doch uiteindelijk werden ze toch geplaatst binnen de uitgevoerde noodzakelijke verstevigingswerken.
Door af te wijken van het ontwerp van (de tweede en de derde verweerders) - dat tot
een goede uitvoering zou geleid hebben; cfr supra: er werd overeenkomstig hun ontwerp
hersteld - heeft (de eiseres) een metaalconstructie uitgewerkt en uitgevoerd die onvolledig
was en niet in staat was om rechtsreeks alle voorziene belastingen, in het bijzonder de muren op de verdieping, op te nemen. Dit maakt een fout uit die heeft bijgedragen tot het
ontstaan van de schade. De eiseres heeft aldus op fundamentele wijze het correcte project
van (de tweede en de derde verweerders) gewijzigd en uitgevoerd zonder enige verwittiging aan de andere aannemers. Deze fout is beduidend ernstiger dan de fout van (de tweede en de derde verweerders). Hetgeen goed was, had (de eiseres) moeten gerust laten. (De
tweede en de derde verweerders) hadden in het kader van hun verplichting het uitvoeringsplan van (de eiseres) na te zien - deze verplichting tot nazicht is onmiskenbaar, nu zij
rechtstreeks betrekking had op de stabiliteit - en hadden de weglating van de langsbalken dragers van de muren - moeten opmerken, zich moeten afvragen op wat de muren nu zouden steunen, de gevolgen daarvan inschatten en de nodige maatregelen voor muuropvang
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moeten treffen. Zij hebben de door (de eiseres) gedane wijziging opgemerkt doch hadden
er geen moeite mee "omdat ze vertrouwen hadden in de bekwaamheid van de technische
staf van (de eiseres)" Zij waren daarbij (doch klaarblijkelijk achteraf) van oordeel dat er
alternatieven mogelijk waren om het gewicht van de muren op te vangen: in plaats van de
liggers, konden de gewelven worden versterkt (zie p. 10 verslag V.). (De eerste en de derde verweerder) hebben evenwel deze laatste mogelijkheid ten gepasten tijde nergens te
berde gebracht en D., S. en D. daar niet van verwittigd. Zij vertrouwden te zeer op de
technische staf van (de eiseres).
Gelet op de zwaarte van deze respectievelijke fouten werd de aansprakelijkheid door de
gerechtelijke deskundige V. terecht voor 75 pct. ten laste gelegd van (de eiseres) en voor
25 pct. van (de tweede en de derde verweerders).
(...)
Er komt aldus de verweerster (GSD) toe:
- herstelkosten: 1.061.839 BEF / 26.322,30 euro, meer de rente vanaf 1 november
1997, gemiddelde datum van uitvoering;
- genotsderving: 29.003,52 euro + 13.696,13 euro = 42.699,65 euro, meer de rente op
29.003,52 euro vanaf 15 september 1996 en op 13.696,13 euro vanaf 22 november 1997;
- kosten inkoop handelsgelijkvloers: 1.866.705 BEF / 46.274,41 euro, meer de rente
vanaf 15 juli 1997;
- totaal in hoofdsom: 115.296,36 euro, meer de rente vanaf de datum op de verschillende deelbedragen zoals hierboven bepaald tot de datum van betaling.
Van dit bedrag zijn drie vierden verschuldigd door (de eiseres) en één vierde door (de
tweede en de derde verweerders) of 86.472,27 euro en 28.824,09 euro. De rente dient
evenredig omgeslagen te worden".
Grieven
(...)
Derde grief
Schending van de artikelen 4 van de wet van 20 februari 1939 op de bescherming van
de titel en het beroep van architect, 1136, 1137, 1142, 1143, 1146, 1147, 1149, 1788,
1789, 1790, 1792 en 2270 van het Burgerlijk Wetboek en, voor zoveel als nodig, de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek.
Bij een gesplitste aanbesteding, namelijk wanneer de werken niet bij globale aanneming, maar wel bij afzonderlijke delen worden uitgevoerd die onderscheiden bouwovereenkomsten uitmaken, en daarenboven, wanneer de overeenkomst tussen de architect en
de bouwheer het preciseert, hebben de architecten een coördinatieopdracht van de verschillende aannemingen.
Dergelijke coördinatieopdracht brengt met zich mee dat de architecten de enige zijn die
de inlichtingen over de aannemingen en de eventueel door een aannemer aangebrachte
wijziging aan de (uitvoerings)plannen, die zij opgemerkt hebben, moeten meedelen aan de
andere aannemers, zonder dat de aannemer die de (uitvoerings)plannen heeft gewijzigd,
dit dient te doen.
In dit geval stelt het aangevochten arrest vast dat de eiseres de uitvoeringsplannen heeft
gewijzigd en dat de tweede en de derde verweerders dit hadden opgemerkt.
Daarenboven blijkt uit de eerdere vaststellingen van het hof van beroep in het eerste arrest van 13 juni 2001 tot aanstelling van een nieuwe deskundige dat een deel van de werken toevertrouwd werden aan de eiseres en een ander deel bij aparte aannemingsovereenkomst aan de heer D.. Zoals trouwens door de eiseres in haar conclusie na heropening van
het debat aangevoerd, ging het om een gesplitste aanbesteding en blijkt eveneens uit het
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deskundigenverslag dat het architectencontract een coördinatieopdracht aan de tweede en
de derde verweerders toevertrouwde.
Het aangevochten arrest kon bijgevolg niet wettig oordelen dat de eiseres "op fundamentele wijze het correct project van (de tweede en de derde verweerders) (heeft) gewijzigd en uitgevoerd zonder enige verwittiging aan de andere aannemers", dat "deze fout
(...) beduidend ernstiger (is) dan de fout van de (de tweede en de derde verweerders)", en
dat, gelet op de zwaarte van de respectieve fouten van de eiseres, enerzijds, en, van de
tweede en de derde verweerders, anderzijds, de aansprakelijkheid door de gerechtelijke
deskundige V. terecht voor 75 pct. ten laste werd gelegd van de eiseres en voor 25 pct. ten
laste van de tweede en de derde verweerders. Het aangevochten arrest heeft aldus de artikelen 4 van de wet van 20 februari 1939 op de bescherming van de titel en het beroep van
architect, 1136, 1137, 1142, 1143, 1146, 1147, 1149, 1788, 1789, 1790, 1792 en 2270 van
het Burgerlijk Wetboek en, voor zoveel als nodig, de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek, geschonden.
Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- het algemeen rechtsbeginsel van de exceptie van niet-uitvoering inzake wederkerige
overeenkomsten;
- de artikelen 1102 en 1184 van het Burgerlijk Wetboek, die het bestaan van die exceptie veronderstellen.
Aangevochten beslissingen
Het aangevochten arrest veroordeelt de verweerster tot betaling aan de eiseres van de
som van 11.483,27 euro, meer de rente aan de wettelijke rentevoet vanaf 1 november
1997 om de volgende redenen:
"(De verweerster) bleef een saldo van 463.234 BEF / 11.483,27 euro aan (de eiseres)
verschuldigd (zie de berekening op p. 13 van de conclusies van (de eiseres), neergelegd
ter griffie op 24 december 2003). Dit bedrag wordt als dusdanig niet betwist en moet betaald worden, nu (de verweerster) ingevolge de herstellingswerken een goede uitvoering
bekwam. (De eiseres) is tevens gerechtigd op de rente vanaf 1 november 1997, gemiddelde datum van uitvoering van de herstelwerken. Gelet op haar wanprestatie die de toepassing van de enac wettigt, is zij niet gerechtigd op meer rente, noch op het verhogingsbeding".
Grief
Wanneer de partijen verbonden zijn door een wederkerige overeenkomst, vermag een
partij de uitvoering van haar verbintenissen op te schorten, indien zij bewijst dat haar medecontractant in gebreke is gebleven zijn verbintenissen voortvloeiend uit die overeenkomst uit te voeren.
Dit algemeen rechtsbeginsel van de exceptie van niet-uitvoering volgt uit de onderlinge
onafhankelijkheid van de verbintenissen van de partijen.
De partij die het voormelde bewijs levert, vermag aldus de uitvoering van haar verbintenissen op te schorten tot op het ogenblik dat de medecontractant zijn verbintenissen uitvoert. Met andere woorden vanaf het ogenblik dat de medecontractant zijn verbintenis
heeft uitgevoerd, dient de andere partij haar eigen verbintenissen uit te voeren.
In dit geval vroeg de eiseres in haar conclusie na heropening van het debat de betaling
door de verweerster van het saldo van haar facturen in het kader van de uitvoering van de
aannemingsovereenkomst, maar ook de betaling van de interest en van het verhogingsbeding zoals bepaald in die aannemingsovereenkomst maar door haar in haar conclusie herleid tot 10 pct. per jaar voor de intresten en tot 10 pct. van de hoofdsom voor het verho-
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gingsbeding.
Het aangevochten arrest stelt vast dat de verweerster (GSD) ingevolge de herstellingswerken een goede uitvoering bekwam. Het stelt eveneens vast dat 1 november 1997 de
gemiddelde datum van uitvoering van de herstelwerken is.
Na te hebben vastgesteld dat de verweerster het bedrag van 11.483,27 euro aan de eiseres moest betalen, kon het aangevochten arrest bijgevolg niet wettig oordelen dat de verweerster slechts de rente aan de wettelijke rentevoet vanaf 1 november 1997 aan de verweerster diende te betalen en dat "gelet op (de) wanprestatie (van de eiseres) die de enac
wettigt, (...) zij niet gerechtigd (is) op meer rente, noch op het verhogingsbeding", zoals
bepaald in de aannemingsovereenkomst gesloten tussen de eiseres en de verweerster
(GSD) en herleid door eiseres in haar conclusie.
Het heeft derhalve het algemeen rechtsbeginsel van de exceptie van niet-uitvoering inzake wederkerige overeenkomsten, alsmede de artikelen 1102 en 1184 van het Burgerlijk
Wetboek, die het bestaan van die exceptie veronderstellen, geschonden.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
(...)
Derde onderdeel
5. De omstandigheid dat de architect in het kader van een gesplitste aanbesteding gelast is met een bijzondere coördinatieopdracht tussen de onderscheiden
bij de werken betrokken aannemers, sluit niet uit dat een aannemer die op fundamentele wijze afwijkt van de regelmatige ontwerpen van de architect, krachtens
zijn contractuele verplichtingen ten aanzien van zijn medecontractant of krachtens de algemene zorgvuldigheidsnorm waaraan hij is onderworpen, gehouden is
de andere betrokken aannemers van die wijziging op de hoogte te brengen zodat
deze de gevolgen van die wijziging behoorlijk kunnen inschatten en de gepaste
maatregelen treffen.
6. Het onderdeel dat uitgaat van de stelling dat in dergelijk geval de informatieplicht enkel rust op de architect, kan niet worden aangenomen.
Tweede middel
7. In het geval de partijen verbonden zijn door een wederkerige overeenkomst,
vermag een partij de uitvoering van haar verbintenissen op te schorten indien zij
bewijst dat haar medecontractant in gebreke is gebleven zijn verbintenissen uit
die overeenkomst uit te voeren.
De partij die voormeld bewijs levert, vermag aldus de uitvoering van haar verbintenissen op te schorten tot de medecontractant zijn verbintenissen uitvoert.
8. Wanneer de medecontractant zijn verbintenissen uiteindelijk uitvoert, is de
andere partij op haar beurt gehouden haar verbintenissen uit te voeren, zonder dat
de opschorting van de uitvoering van haar verbintenissen haar kan aangerekend
worden als een wanprestatie wanneer blijkt dat die opschorting gerechtvaardigd
was.
9. De appelrechter stelt vast dat:
- de eiseres een fout heeft begaan door fundamentele wijzigingen aan te bren-
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gen aan de metaalconstructie ontworpen door de verweerders, zodanig dat die
onvolledig was en niet in staat om rechtstreeks alle voorziene belastingen op te
vangen en door vervolgens de aannemers hiervan niet op de hoogte te brengen;
- gelet op die wanprestatie de opdrachtgeefster, zijnde de verweerster, zich terecht heeft beroepen op de exceptio non adimpleti contractus;
- intussen de nodige herstellingswerken werden uitgevoerd zodat de werken
conform zijn aan het ontwerp van de verweerders.
Vervolgens oordeelt de appelrechter dat de verweerster het saldo van de aannemingssom moet betalen, vermeerderd met de rente aan de wettelijke koers sedert de gemiddelde datum van de uitvoering van de herstelwerken maar dat de eiseres "gelet op haar wanprestatie die de toepassing van de (exceptio non adimpleti contractus) wettigt, niet (meer) gerechtigd (is) op meer rente, noch op het
verhogingsbeding".
Door aldus te oordelen verantwoordt de appelrechter zijn beslissing naar recht.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.
29 november 2007 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Verougstraete, voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Van Ingelgem, advocaat-generaal – Advocaten:
mrs. Maes, Lefebvre en Verbist.

Nr. 594
1° KAMER - 29 november 2007

1º VONNISSEN EN ARRESTEN — BURGERLIJKE ZAKEN — ALGEMEEN BESLISSINGEN OF MAATREGELEN VAN INWENDIGE AARD - BEGRIP
2º HOGER BEROEP — BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN
SOCIALE ZAKEN INBEGREPEN) — BESLISSINGEN EN PARTIJEN VERZENDING NAAR DE BIJZONDERE ROL - BESLISSING VAN INWENDIGE AARD, NIET VATBAAR VOOR
HOGER BEROEP - BEGRIP
1º en 2° Beslissingen of maatregelen van inwendige aard zijn niet vatbaar voor verzet of
hoger beroep, voor zover de rechter geen geschil van feitelijke of juridische aard
beslecht1; de beslissing om de vordering naar de bijzondere rol te zenden in afwachting
van de uitspraak van een andere rechtbank, is een beslissing van inwendige aard,
waartegen geen hoger beroep mogelijk is. (Art. 1046, Ger.W.)
(FORTIS BANK nv T. V.)

ARREST
1 Cass., 26 mei 2003, AR S.02.0118.F, AC., 2003, nr. 320.
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(A.R. C.07.0088.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 26 juni 2006 gewezen door
het Hof van Beroep te Antwerpen.
Raadsheer Beatrijs Deconinck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht André Van Ingelgem heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht en maakt er deel van uit.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1. Beslissingen of maatregelen van inwendige aard zijn krachtens artikel 1046
van het Gerechtelijk Wetboek niet vatbaar voor verzet of hoger beroep, voor zover de rechter geen geschil van feitelijke of juridische aard beslecht.
2. De rechter heeft te dezen het in het middel bedoelde geschil niet beslecht.
Door te oordelen dat de beslissing van de eerste rechter om de vordering van
de eiseres tegen de verweerder als borg van de faillietverklaarde hoofdschuldenaar, naar de bijzondere rol te zenden in afwachting van de uitspraak van de
rechtbank van koophandel over de bevrijding van de verweerder op grond van
artikel 80 van de Faillissementswet, een beslissing van inwendige orde is waartegen geen hoger beroep mogelijk is, verantwoorden de appelrechters hun beslissing naar recht.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.
29 november 2007 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever: mevr. Deconinck – Gelijkluidende conclusie van de h. Van Ingelgem, advocaat-generaal – Advocaat: mr. Van Ommeslaghe.

Nr. 595
1° KAMER - 29 november 2007

HOGER BEROEP — BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN SOCIALE
ZAKEN INBEGREPEN) — INCIDENTEEL BEROEP - TEGENPARTIJ - TERMIJN BEROEPEN BESCHIKKINGEN - AARD
De gedaagde in hoger beroep kan tegen een partij die aldaar in het geding is incidenteel
beroep instellen tot aan de sluiting van het debat voor de appelrechter, zonder dat hem
daarbij kan worden tegengeworpen dat zijn incidenteel beroep laattijdig is omdat de in
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artikel 1051, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek bedoelde termijn voor het instellen
van principaal beroep verstreken is, en kan aldus, zonder onderscheid en ongeacht de
beperking van het principaal beroep, tegen alle beschikkingen van een beroepen vonnis
die hem nadeel betrokkenen opkomen1. (Art. 1054, eerste lid, Ger.W.)
(WILLEMOT nv T. D. e.a.)

ARREST
(A.R. C.07.0152.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 9 november 2006 gewezen
door het Hof van Beroep te Gent.
Afdelingsvoorzitter Ernest Waûters heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht André Van Ingelgem heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert in haar verzoekschrift twee middelen aan.
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 19, 28, 1051 (zoals gewijzigd door artikel 22, 1° en 2° van de wet van 12
januari 1993), 1054 (zoals gewijzigd door artikel 22, 1° en 2° van de wet van 12 januari
1993) en 1068 van het Gerechtelijk Wetboek;
Aangevochten beslissingen
Het aangevochten arrest verklaart het incidenteel hoger beroep van de eerste, de tweede
en de derde verweerder tegen het vonnis van 12 november 2002 ontvankelijk op grond
van de volgende motieven:
"1) Bij verzoekschrift neergelegd ter griffie van het (hof van beroep) op 11 januari
2005 stelt (de derde verweerster) hoger beroep in tegen de vonnissen van 12 november
2002 en 5 oktober 2004 van de tweede kamer van de Rechtbank van Koophandel te Kortrijk in de zaak A.R. 3781/98.
Het hoger beroep is gericht tegen (de eerste verweerder), (de tweede verweerster) en
(de vierde verweerster).
Het is, blijkens de expliciete vermelding in het verzoekschrift, niet gericht tegen (de eiseres) die enkel wordt opgeroepen tot bindendverklaring van de beslissing in hoger beroep.
In het dispositief van haar verzoekschrift zegt appellante (derde verweerster) op te komen tegen het gegrond verklaren van de tussenvordering die bij de op 20 maart 2003
neergelegde conclusie door (de eerste verweerder) tegen haar werd gesteld en tegen het
inwilligen van de vordering tot vrijwaring van (de tweede verweerster) in de op 9 april
2004 neergelegde conclusie.
Die beslissingen zijn genomen in het eindvonnis van 5 oktober 2004 doch het hoger beroep is ook gericht tegen het tussenvonnis van 12 november 2002 omdat (de derde verweerster), blijkens hetgeen vermeld is op pagina 7 en 8 van het verzoekschrift tot hoger
beroep, tevens opkomt tegen het in dit tussenvonnis vermelde oordeel dat " (de eiseres)
geen fout kan hebben begaan m.b.t. de aanpassing aan de brandpolis, gezien dit niet meer
de brandpolis betrof die (de eiseres) had afgesloten, aangezien deze was vernietigd en ver1 Cass., 10 april 2003, AR C.02.0188.F, AC., 2003, nr. 242.
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vangen door een polis die was afgesloten door bemiddeling van (de tweede verweerster)".
Dit oordeel is de basis van een redenering die de eerste rechters leidt tot het besluit dat
niet (de eiseres) maar de verzekerde van (de derde verweerster), (de tweede verweerster),
een fout heeft begaan die haar aansprakelijkheid meebrengt.
Waar (de eiseres) laat gelden dat het hoger beroep tegen het tussenvonnis van 12 november 2002 onontvankelijk is, dringt zich de vaststelling op dat weliswaar geen hoger
beroep tegen haar is ingesteld, doch dat er tegen dit tussenvonnis wel een ontvankelijk hoger beroep werd ingesteld tegenover de partijen die (de derde verweerster) als geïntimeerde aanduidt.
2) In de op 13 september 2005 neergelegde conclusie stelt (de eerste verweerder) in ondergeschikte orde, voor zover het hof het eindvonnis niet zou bevestigen, incidenteel beroep in tegen het tussenvonnis van 12 november 2002 en meer bepaald tegen (de eiseres).
De gronden waarop deze laatste de ontvankelijkheid van het incidenteel beroep bestrijdt overtuigen niet.
Het is juist dat (de eiseres) geen geïntimeerde is op hoofdberoep doch zij is partij in het
geding voor de rechter in hoger beroep vermits zij in het verzoekschrift tot hoger beroep
als op te roepen partij werd aangewezen met aanzegging om verklaring van verschijning
te doen conform artikel 1061 van het Gerechtelijk Wetboek.
Voor de ontvankelijkheid van het incidenteel beroep is weliswaar vereist dat het uitgaat
van een gedaagde in hoger beroep maar niet dat het ook gericht is tegen een gedaagde op
hoofdberoep of op incidenteel beroep. Het volstaat dat het gericht is tegen een partij die in
het geding is voor de rechter in hoger beroep, d.w.z. dat het volstaat dat deze partij aanwezig is in de procedure in hoger beroep.
Hiervoor is reeds geoordeeld dat het tussenvonnis van 12 november 2002 wel degelijk
het voorwerp is van ontvankelijk hoger beroep door de (derde verweerster) dat o.m. ook
gericht is tegen (de eerste verweerder).
Ook de betekening op 9 mei 2003 van het tussenvonnis van 12 november op verzoek
van (de eiseres) aan (de eerste verweerder) brengt niet mee dat deze laatste geen incidenteel beroep meer kon instellen. De eigenheid en de ware betekenis van het incidenteel beroep bestaat er precies in dat het kan worden ingesteld na het verstrijken van de beroepstermijn of ondanks eerdere berusting.
De verwijzing door (de eiseres) naar het cassatiearrest van 19 september 2003 (zie conclusie 29 maart 2006, p. 2, voetnoot) is niet dienstig omdat dit arrest het begrip 'gedaagde
in hoger beroep' betreft en niet dat van 'partij in het geding voor de rechter in hoger beroep'.
3) In de op 27 januari 2006 neergelegde conclusie stellen (de tweede verweerster) en
(de vierde verweerster) op rechtsgeldige wijze incidenteel beroep in tegen het tussenvonnis van 12 november 2002 en tegen het eindvonnis".
In hoofdorde beogen zij daarmee te doen zeggen voor recht dat zij niet gehouden zijn
tot voldoening van eender welk bedrag tegenover (de eerste verweerder)." (aangevochten
arrest, p. 2 tot 4)
Grieven
Luidens artikel 19 van het Gerechtelijk Wetboek is een vonnis een eindvonnis "in zoverre daarmee de rechtsmacht van de rechter over een geschil uitgeput is, behoudens de
rechtsmiddelen bij de wet bepaald".
Het begrip "eindbeslissing" impliceert dat over het punt, waarop de beslissing betrekking heeft, een debat is gevoerd.
Luidens artikel 1051, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, bedraagt de termijn om
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hoger beroep aan te tekenen één maand, in beginsel, te rekenen vanaf de betekening van
het vonnis en het tweede lid preciseert dat deze termijn eveneens loopt vanaf de dag van
die betekening ten aanzien van de partij die het vonnis heeft doen betekenen.
Bij gebreke aan hoger beroep niettegenstaande betekening treedt de beslissing van de
eerste rechter, luidens artikel 28 van het Gerechtelijk Wetboek, in kracht van gewijsde.
Krachtens artikel 1068 van het Gerechtelijk Wetboek vermag geen enkele rechter opnieuw uitspraak te doen over een geschilpunt dat reeds definitief werd beslecht en in
kracht van gewijsde is getreden. Ofschoon hoger beroep tegen een eindvonnis het geschil
bij de appelrechter aanhangig maakt, heeft zulks niet tot gevolg dat deze laatste gevat
wordt omtrent die beschikkingen die vervat waren in een vroeger vonnis waartegen geen
hoger beroep was ingesteld en waarbij de eerste rechter zijn rechtsmacht geheel had uitgeoefend met betrekking tot de punten in geschil.
Aan dit beginsel wordt geen afbreuk gedaan door een incidenteel beroep a fortiori wanneer dit laatste is ingesteld tegen een partij die zelfs geen geïntimeerde is.
Luidens artikel 1054 van het Gerechtelijk Wetboek kan "de gedaagde in hoger beroep
te allen tijde incidenteel beroep instellen tegen alle partijen die in het geding zijn voor de
rechter in hoger beroep".
Incidenteel beroep strekt ertoe aan elke gedaagde in hoger beroep de mogelijkheid te
geven zich voor de appelrechters te verweren zelfs indien deze partij het "vonnis zonder
voorbehoud heeft betekend of er voor de betekening in berust heeft".
Onder "gedaagde in hoger beroep" dient verstaan te worden, elke partij waartegen een
hoofd- of een incidenteel beroep is gericht, hetgeen impliceert dat tegen die partij een vordering is ingesteld waardoor zij in haar belangen kan worden geschaad, met uitzondering
van een vordering tot bindendverklaring van het arrest.
Een gedaagde in hoger beroep vermag echter geen incidenteel beroep in te stellen tegen
een partij omtrent een definitief beslecht punt dat tussen hen in kracht van gewijsde is gegaan.
Vooreerst gaat dergelijk incidenteel beroep de grenzen van het verweer tegen een
hoofdberoep te buiten.
Bovendien zou de ontvankelijkheid van dergelijk incidenteel beroep aan een partij, gedaagde in hoger beroep, de mogelijkheid geven de vervaltermijn van artikel 1051 van het
Gerechtelijk Wetboek te omzeilen.
In casu is het vonnis van 12 november 2002 van gemengde aard inzoverre het zich op
definitieve wijze uitspreekt nopens de vordering gericht tegen de eiseres door "de vordering van (de eerste verweerder) lastens (de eiseres) ontvankelijk doch ongegrond" te verklaren.
Ten aanzien van de eerste verweerder (en de eiseres) verkreeg deze definitieve beslissing kracht van gewijsde tengevolge van de betekening van het vonnis van 12 november
2002 aan zijn adres en de afwezigheid, binnen de wettelijke termijn, van een door hem ingesteld hoofdberoep.
Het hoofdberoep van de derde verweerster is niet gericht tegen de eiseres die in het
verzoekschrift niet als geïntimeerde wordt aangeduid en enkel in hoger beroep betrokken
wordt met het oog op de bindend verklaring van het te vellen arrest.
De eerste, de tweede en de vierde verweerders stellen incidenteel beroep in.
Het incidenteel beroep van de eerste verweerder is eveneens gericht tegen de definitieve en tussen hem en de eiseres in kracht van gewijsde gegane beslissing van het vonnis
van 12 november 2002 de vordering van de eerste verweerder jegens de eiseres ongegrond te verklaren.
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Niettegenstaande het principaal hoger beroep door de derde verweerster gericht tegen
het tussenvonnis van 12 november 2002, dat het voorwerp was van een betekening door
de eiseres jegens de eerste verweerder op 9 mei 2003 en derhalve op 9 juni 2003 kracht
van gewijsde heeft verkregen ten aanzien van de eerste verweerder, verklaart het aangevochten arrest het incidenteel beroep ingesteld door, onder meer, de eerste verweerder ten
aanzien van de eiseres ontvankelijk.
Door het incidenteel beroep van de eerste verweerder gericht tegen het tussenvonnis
van 12 november 2002, dat in kracht van gewijsde was getreden, jegens de eiseres ontvankelijk te verklaren, schendt het aangevochten arrest de artikelen 19, 28, 1051, 1054 en
1068 van het Gerechtelijk Wetboek.
Tweede middel
(...)

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
(...)
Eerste middel
2. Krachtens artikel 1054, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, kan de gedaagde in hoger beroep ten allen tijde incidenteel beroep instellen tegen alle partijen die in het geding zijn voor de rechter in hoger beroep, zelfs indien hij het
vonnis zonder voorbehoud heeft betekend of er, voor de betekening, in berust
heeft.
Uit die bepaling volgt dat:
- de gedaagde in hoger beroep incidenteel beroep kan instellen tot aan de sluiting van het debat voor de appelrechter en hem daarbij niet kan worden tegengeworpen dat zijn incidenteel beroep laattijdig is omdat de in artikel 1051, eerste
lid, van het Gerechtelijk Wetboek bedoelde termijn voor het instellen van principaal hoger beroep is verstreken;
- de gedaagde in hoger beroep tegen een partij die in het geding is voor de appelrechter, door middel van incidenteel beroep, zonder onderscheid en ongeacht
de beperking van het principaal hoger beroep, kan opkomen tegen alle beschikkingen van een beroepen vonnis die hem nadeel berokkenen.
3. Het middel dat ervan uitgaat dat een gedaagde in hoger beroep geen incidenteel beroep kan instellen tegen een louter tot gemeen- en bindendverklaring
van de tussen te komen appelbeslissing opgeroepen partij om op te komen tegen
een beslissing die hem benadeelt en dat dit incidenteel beroep niet kan worden
ingesteld na het verstrijken van de termijn van hoger beroep, faalt naar recht.
Tweede middel
(...)
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, in zoverre de appelrechter uitspraak doet over
de vordering van D. tegen Willemot en over de kosten.
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
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Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest.
Veroordeelt de eiseres in de helft van de kosten.
Houdt de overige kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Antwerpen.
29 november 2007 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever: de h. Waûters, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Van Ingelgem, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Lefebvre, Verbist en Mahieu.

Nr. 596
1° KAMER - 29 november 2007

1º WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN — ALGEMEEN OPENBARE ORDE - BEGRIP
2º OPENBARE ORDE - WET - BEGRIP
3º OVEREENKOMST — BESTANDDELEN — VOORWERP - DIENSTVERLENENDE
INTELLECTUELE BEROEPEN - VASTGOEDMAKELAAR - REGLEMENTERING - AARD - PRESTATIES
STRIJDIG MET DE OPENBARE ORDE - GEVOLG
4º MAKELAAR - BESCHERMING VAN DE BEROEPSTITEL - BEROEP VAN VASTGOEDMAKELAAR REGLEMENTERING - AARD - OVEREENKOMST - PRESTATIES STRIJDIG MET DE OPENBARE ORDE GEVOLG
1º en 2° Een wet is van openbare orde als hij de essentiële belangen van de Staat of van
de gemeenschap raakt of als hij in het privaatrecht de juridische grondslagen bepaalt
waarop de economische of morele orde van de maatschappij rust1. (Art. 6, B.W.)
3º en 4° De bepalingen die ertoe strekken de toegang tot de markt te regelen met het oog
op de kwaliteit van de dienstverlening ter bescherming van het publiek betreffen de
grondslagen van de maatschappij en raken bijgevolg de openbare orde; de
vastgoedmakelaarsovereenkomst die ten grondslag ligt van de door deze bepalingen
verboden prestaties is nietig wegens strijdigheid met de openbare orde. (Art. 3, Wet 1
maart 1976; Art. 2, K.B. 6 sept. 1993)
(BOUWINVEST OSTREICHER bvba T. GROEP S.T.S. bvba)

ARREST
(A.R. C.07.0173.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 18 mei 2006 gewezen door
het Hof van Beroep te Antwerpen.
Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
1 Cass., 19 maart 2007, AR C.03.0582.N, www.cass.be.
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Advocaat-generaal met opdracht André Van Ingelgem heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert in haar verzoekschrift twee middelen aan.
Het verzoekschrift is aan dit arrest is gehecht en maakt er deel van uit.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
1. Luidens artikel 6 van het Burgerlijk Wetboek kan door bijzondere overeenkomsten geen afbreuk worden gedaan aan de wetten die de openbare orde en de
goede zeden betreffen. Krachtens de artikelen 1131 en 1133 van datzelfde wetboek kunnen verbintenissen geen gevolg hebben wanneer hun oorzaak door de
wet is verboden of strijdig is met de goede zeden of met de openbare orde.
Een wet is van openbare orde als hij de essentiële belangen van de Staat of
van de gemeenschap raakt of als hij in het privaatrecht, de juridische grondslagen
bepaalt waarop de economische of morele orde van de maatschappij rust.
2. Ingevolge artikel 3 van de wet van 1 maart 1976 tot reglementering van de
bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van de dienstverlenende
intellectuele beroepen en artikel 2 van het koninklijk besluit van 6 september
1993 tot bescherming van de beroepstitel en de uitoefening van het beroep van
vastgoedmakelaar, mag niemand als zelfstandige in hoofdberoep of bijberoep,
het beroep van vastgoedmakelaar uitoefenen tenzij hij is ingeschreven op het tableau van de beoefenaars van het beroep of op de lijst van stagiairs die door het
Beroepsinstituut van vastgoedmakelaars wordt bijgehouden. De uitoefening van
het gereglementeerd beroep van vastgoedmakelaar is onderworpen aan de in de
artikelen 5 en 6 van koninklijk besluit van 6 september 1993 opgesomde voorwaarden die onder meer het behalen van bepaalde diploma's en het doorlopen
van een stage betreffen.
Deze bepalingen die ertoe strekken de toegang tot de markt te regelen met het
oog op de kwaliteit van de dienstverlening ter bescherming van het publiek, betreffen de economische grondslagen van de maatschappij en raken bijgevolg de
openbare orde.
3. De appelrechters stellen vast dat Ostreicher beroepsmatig als tussenpersoon
is opgetreden bij de verwerving door de verweerster van een onroerend goed in
Schaarbeek, dat zij niet over de door de reglementering van het beroep van vastgoedmakelaar vereiste inschrijving beschikte en dat zij het door het door de wet
van 1 maart 1976 ingestelde verbod om beroepsmatig als vastgoedmakelaar op te
treden, heeft overtreden.
4. Door op grond van deze vaststellingen te oordelen dat de makelaarsovereenkomst die ten grondslag ligt van de door de wet van 1 maart 1976 verboden
prestaties, nietig is wegens strijdigheid met de openbare orde, is het arrest naar
recht verantwoord.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Tweede middel

Nr. 596 - 29.11.07

HOF VAN CASSATIE

2321

5. De onderdelen bekritiseren door het arrest ten overvloede gegeven motieven en zijn derhalve bij gebrek aan belang niet ontvankelijk.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.
29 november 2007 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever: de h. Dirix – Gelijkluidende conclusie van de h. Van Ingelgem, advocaat-generaal –
Advocaten: mrs. Maes en Verbist.

Nr. 597
1° KAMER - 29 november 2007

1º LEVENSONDERHOUD - ECHTSCHEIDINGSPROCEDURE - VOORLOPIGE MAATREGELEN ONDERHOUDSBIJDRAGE TUSSEN ECHTGENOTEN - BEGROTING - CRITERIA
2º ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING VAN TAFEL EN BED —
ECHTSCHEIDINGSPROCEDURE — VOORLOPIGE MAATREGELEN ONDERHOUDSBIJDRAGE TUSSEN ECHTGENOTEN - BEGROTING - CRITERIA
1º en 2° De voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg die ten titel van voorlopige
maatregel een persoonlijke onderhoudsbijdrage tussen echtgenoten begroot derwijze dat
de onderhoudsgerechtigde echtgenoot in staat is de levensstandaard aan te houden als
zou er geen echtscheiding zijn, moet hierbij niet alleen rekening houden met de actuele
inkomsten van de onderhoudsgerechtigde, maar ook met diens mogelijkheden om
inkomsten te verwerven1; de voorzitter oordeelt daarbij evenwel in feite of de
onderhoudsgerechtigde al dan niet kan verplicht worden een bestaande taak- en
rolverdeling te verlaten om zijn vroegere levensstandaard te behouden. (Artt. 213 en 221,
eerste lid, B.W.; Art. 1280, Ger.W.)
(J. T. P.)

ARREST
(A.R. C.07.0228.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 18 april 2006 gewezen door
het Hof van Beroep te Antwerpen.
Afdelingsvoorzitter Ernest Waûters heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht André Van Ingelgem heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
1 Cass., 25 nov. 2005, AR C.04.0592.F, www.cass.be.
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- artikel 213 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 602, eerste lid, 2°, en 1280 van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest verklaart het hoger beroep van de verweerster gedeeltelijk gegrond, en bevestigt aldus de beschikking a quo waarbij de eiser veroordeeld werd tot betaling, voor de periode vanaf 1 november 2004 tot 30 april 2005, aan de verweerster, van
een maandelijks onderhoudsgeld van 500,00 euro voor haar persoonlijk, mits deze ene
wijziging "dat het basisbedrag van het onderhoudsgeld voor (de verweerster) ad 500,00
euro per maand door (de eiser) verschuldigd is vanaf 1 november 2004 voor onbepaalde
duur, jaarlijks aanpasbaar zoals in de bestreden beschikking bepaald", en dit op volgende
gronden:
"6. De eerste rechter heeft aan (de verweerster) een onderhoudsgeld toegekend van
500,00 euro per maand, maar beperkt voor 6 maanden, stellende dat zij haar arbeidsuren
kan opdrijven.
Zij betwist de beperking in de tijd.
Zij doet dat terecht nu de beperking van haar werkgelegenheid door partijen in onderling overleg werd bepaald staande het huwelijk en daarbij een taakverdeling tussen man
en vrouw en een inkomstenbeperking in hoofde van de vrouw werden overeengekomen.
Er is daarom op dit ogenblik geen reden om aan die afspraak afbreuk te doen door de
vrouw te verplichten over te stappen van een deeltijdse tewerkstelling van 27 uren per
week naar een voltijdse betrekking.
De kortgedingmaatregelen moeten bovendien beoordeeld worden alsof er geen scheiding was geweest.
De beperking in de tijd moet dienvolgens opgeheven te worden.
(...)
Alle andere en strijdige middelen en conclusie worden verworpen" (arrest p. 4, sub 6
en p. 5, vierde alinea).
Uit de door het bestreden arrest overgenomen feitelijke voorgaanden zoals weergegeven in het vonnis a quo (arrest p. 3, sub 4), blijkt dat de appelrechter volgende feitelijke
gegevens mede in aanmerking neemt:
"Partijen huwden op 14 augustus 1993 en uit hun huwelijk werden twee kinderen geboren, m.n. W. (°03 november 1997) en S. (°24 november 2000).
Beide partijen maakten bij dubbele dagvaardingsexploten van 20 september (2004) een
echtscheidingprocedure met voorlopige maatregelen aanhangig respectievelijk bij de 3de
kamer van deze rechtbank en bij de voorzitter van de rechtbank, zetelend in kort geding.
Uit de verklaring van haar werkgeefster, de NV Antwerps Kantoor voor Verzekeringsadvies, dd. 21 september 2004 blijkt dat (de verweerster), teneinde haar de mogelijkheid
te bieden haar kinderen tijdig op te vangen na schooltijd, een arbeidsduurvermindering
toegestaan werd. Deze regeling nam een aanvang op 1 februari 2000 (35.75 uur i.p.v. 38
uur) en werd telkens verminderd nl. op 1 september 2000 tot 31 uur en op 1 mei 2001 tot
27 uur.
Bijgevolg dient (de verweerster) thans op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 6,75
uur per dag te werken met de mogelijkheid om gebruik te maken van glijdende aanvangsen vertrektijden.
Uit de verklaring van het schoolhoofd van de vrije basisschool te K. van 21 september
2004 blijkt dat de beide kinderen van partijen meestal opgehaald worden door de moederlijke grootouders, de vaderlijke grootmoeder en (de verweerster) en soms door (de eiser)
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en uit de verklaring van voormeld schoolhoofd dd. 23 september 2004 blijkt dat (de eiser)
ondanks zijn drukke beroepsbezigheden praktisch altijd aanwezig was op oudercontacten
en tevens als lid van de oudervereniging aanwezig is op de vergaderingen en alle daarbij
behorende activiteiten" (beschikking a quo dd. 11 oktober 2004, p. 2, zevende alinea e.v.
en p. 3, in medio).
Grieven
1. De onderhoudsbijdrage die tijdens een echtscheidingsgeding door de voorzitter van
de rechtbank van eerste aanleg op grond van artikel 1280 van het Gerechtelijk Wetboek
aan een echtgenoot wordt toegekend, is een uitvoeringswijze van de plicht van hulpverlening die krachtens artikel 213 van het Burgerlijk Wetboek aan ieder van de echtgenoten
wordt opgelegd.
Het bedrag van die uitkering moet vastgesteld worden met inachtneming van de behoeften en de inkomsten van elk der echtgenoten en moet zodanig worden geraamd dat de
uitkeringsgerechtigde echtgenoot in staat is de levensstandaard aan te houden die hij zou
hebben gehad indien er geen scheiding was geweest.
De in aanmerking te nemen inkomsten van de echtgenoot-onderhoudsschuldeiser zijn
niet alleen de inkomsten die hij daadwerkelijk uit zijn beroepsbezigheden ontvangt, maar
ook de inkomsten die hij, rekening houdende met zijn leeftijd, beroepservaring en gezondheidstoestand, zou kunnen ontvangen.
Doordat ook de mogelijkheden tot het verwerven van inkomsten in rekening moeten
worden gebracht, kan de echtgenoot-onderhoudsschuldeiser zich niet zonder meer beroepen op de taak- of rolverdeling die tussen de echtgenoten bestond ten tijde van het samenleven, teneinde zijn professionele mogelijkheden tot het verwerven van (hogere) inkomsten niet aan te wenden.
2. Te dezen werd in de beschikking a quo van 11 oktober 2004 het door de verweerster
gevorderde persoonlijk onderhoudsgeld lopende het echtscheidingsgeding beperkt tot zes
maanden, ingaande op 1 november 2004 om te eindigen op 30 april 2005, op grond van de
vaststelling dat de verweerster de mogelijkheid heeft om haar arbeidsuren opnieuw op te
drijven.
De eerste rechter overwoog inzonderheid "dat (de verweerster), gelet op haar leeftijd en
mogelijkheden en het feit dat de kinderen thans in tegenstelling van de situatie ten tijde
van de haar toegestane arbeidsduurverminderingen, beiden naar school gaan en zij ook op
de hulp van derden kan rekenen, in de mogelijkheid moet zijn om binnen een aanvaardbare tijd haar arbeidsuren op te drijven", en dat "gelet op de dagelijkse kosten van levensonderhoud (bewoning, voeding, kledij, nutsvoorzieningen, gezondheidszorgen) en het feit
dat (de verweerster) voorlopig verder kan beschikken over de echtelijke woonst, het billijk (voorkomt) aan (de verweerster) een onderhoudsgeld toe te kennen van 500,00 euro
per maand en dit voor een periode van 6 maanden".
De eiser vroeg voor de appelrechters de bevestiging van de beslissing a quo op de
gronden die ze bevat (syntheseberoepsbesluiten van de eiser, neergelegd op 30 november
2005, p. 10, vijfde alinea). Hij benadrukte o.m. dat de verweerster "perfect fulltime (kan)
gaan werken" (ibid., p. 8, derde laatste alinea), "dat (de verweerster)) even oud is als (de
eiser), (dat) zij fit en gezond (is), (dat) zij zoals (de eiser) beroep kan doen op ouders qua
opvang, kortom, hetgeen de voorzitter in kort geding voorzag, met name dat zij na zes
maanden perfect fulltime kan gaan werken is een realiteit doch (de verweerster) doet hiervoor niets" (ibid., p. 10, vijfde alinea).
3. Het bestreden arrest oordeelt, na te hebben vastgesteld dat de eerste rechter het onderhoudsgeld beperkte tot zes maanden omdat de verweerster (nadien) haar arbeidsuren
kan opdrijven, dat de verweerster terecht de beperking van de uitkering in de tijd betwist
omdat "de beperking van haar werkgelegenheid door partijen in onderling overleg werd
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bepaald staande het huwelijk en daarbij een taakverdeling tussen man en vrouw en een inkomstenbeperking in hoofde van de vrouw werden overeengekomen".
Het is om die reden dat er, volgens het bestreden arrest, "geen reden (is) om aan die afspraak afbreuk te doen door de vrouw te verplichten over te stappen van een deeltijdse tewerkstelling van 27 uren per week naar een voltijdse betrekking".
Nu het bestreden arrest aldus niet uitsluit dat de verweerster de mogelijkheid heeft over
te stappen naar een voltijdse betrekking, en aldus een hoger inkomen te verwerven en in
haar behoeften te voorzien, en deze mogelijkheid bij de begroting van de onderhoudsuitkering buiten beschouwing laat enkel omwille van de taakverdeling die ten tijde van het
samenleven tussen partijen was afgesproken, miskent het de verplichting om bij de begroting van de onderhoudsuitkering lopende het echtscheidingsgeding niet alleen rekening te
houden met de werkelijke inkomsten van de onderhoudsschuldeiser, maar ook met zijn
mogelijkheden tot het verwerven van (hogere) inkomsten, ook al werden die mogelijkheden ten tijde van het samenleven van partijen, ingevolge een tussen hen afgesproken taakverdeling, niet benut (schending van artikel 213 van het Burgerlijk Wetboek).
4. De door het bestreden arrest vermelde bijkomende omstandigheid dat "de kortgedingmaatregelen bovendien (moeten) beoordeeld worden alsof er geen scheiding was geweest", kan evenmin de beslissing tot het buiten beschouwing laten van de mogelijkheid
van de verweerster tot het overschakelen naar een voltijdse betrekking gelet op de taakverdeling ten tijde van het samenleven, verantwoorden.
Overeenkomstig artikel 1280 van het Gerechtelijk Wetboek neemt de voorzitter van de
rechtbank of de rechter die het ambt van voorzitter waarneemt, rechtsprekend in kort geding, in iedere stand van het geding, tot de ontbinding van het huwelijk op verzoek van de
partijen of van een van de partijen of van de procureur des Konings, kennis van de voorlopige maatregelen die betrekking hebben op de persoon, op het levensonderhoud en op de
goederen, zowel van de partijen als van de kinderen. Het hof van beroep, dat krachtens artikel 602, eerste lid, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek, kennis neemt van het hoger beroep
tegen de uitspraken in eerste aanleg gewezen door de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg, beschikt over dezelfde bevoegdheden.
De kortgedingmaatregelen die op grond van artikel 1280 van het Gerechtelijk Wetboek
tussen echtgenoten kunnen bevolen worden moeten, anders dan door het bestreden arrest
weerhouden, niet worden beoordeeld "alsof er geen scheiding was geweest".
Weliswaar dient de onderhoudsuitkering lopende het echtscheidingsgeding te worden
geraamd zodanig dat de uitkeringsgerechtigde echtgenoot in staat is de levensstijl aan te
houden "die hij zou hebben gehad indien er geen scheiding was geweest". Dit betekent
echter geenszins dat de taakverdeling tussen echtgenoten ten tijde van het samenleven,
ook na de feitelijke scheiding die het gevolg is van het inleiden van een echtscheidingsprocedure, kan behouden blijven, derwijze dat de echtgenoot-onderhoudsschuldeiser de
(financiële) mogelijkheden die hij niet diende te benutten ten tijde van het samenleven,
ook na de feitelijke scheiding onbenut zou mogen laten.
Door derhalve de kortgedingmaatregelen te beoordelen "alsof er geen scheiding was
geweest", miskent het bestreden arrest de artikelen 602, eerste lid, 2°, en 1280 van het Gerechtelijk Wetboek, en kon het op deze grond ook niet wettig de taakverdeling tussen partijen ten tijde van het samenleven inroepen om de mogelijkheid van de verweerster tot het
overstappen naar een voltijdse betrekking in het kader van de begroting van de onderhoudsuitkering, te verwerpen (schending van de artikelen 602, eerste lid, 2°, en 1280 van
het Gerechtelijk Wetboek, alsook artikel 213 van het Burgerlijk Wetboek).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
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1. Krachtens artikel 1280 van het Gerechtelijk Wetboek neemt de voorzitter
van de rechtbank van eerste aanleg waarbij de vordering tot echtscheiding aanhangig is, rechtsprekend in kort geding, kennis van de voorlopige maatregelen
die betrekking hebben op de persoon, het levensonderhoud en de goederen van
de partijen en de kinderen, en dit in iedere stand van het geding, tot de ontbinding van het huwelijk.
Aldus kan een voorlopige maatregel bestaan in het toekennen aan een van de
echtgenoten van een onderhoudsbijdrage in uitvoering van de in de artikelen 213
en 221, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek, bepaalde hulp- en bijdrageverplichting, die als primaire huwelijksverplichting blijft bestaan zolang het huwelijk in de persoonlijke verhouding tussen de echtgenoten niet is ontbonden, dit is
tot op het ogenblik waarop de echtscheidingsuitspraak in kracht van gewijsde is
getreden.
2. De voorzitter begroot die onderhoudsbijdrage gelet op de relatieve behoefte
van de onderhoudsgerechtigde echtgenoot, derwijze dat hij in staat is de levensstandaard aan te houden als zou er geen scheiding zijn.
Hierbij moet de voorzitter rekening houden niet alleen met de actuele inkomsten van de onderhoudsgerechtigde maar ook met diens mogelijkheden om inkomsten te verwerven.
Zodoende kan de onderhoudsgerechtigde met mogelijkheden om bijkomende
inkomsten te verwerven, worden verplicht het bestaande taken- en rolverdeling te
verlaten, door bijvoorbeeld redelijkerwijze bijkomend buitenshuis te gaan werken.
De voorzitter kan evenwel in feite oordelen, rekening houdend met de concrete omstandigheden van het geval, dat de onderhoudsgerechtigde voorlopig niet
kan verplicht worden een bestaande taak- en rolverdeling te verlaten om zijn
vroegere levensstandaard te behouden.
3. Het middel gaat ervan uit dat de voorzitter zodra hij niet uitsluit dat de uitkeringsgerechtigde de mogelijkheid heeft zijn inkomsten te verhogen door een
grotere activiteit, steeds verplicht is met die mogelijkheid rekening te houden bij
de begroting van de onderhoudsuitkering.
Het middel faalt naar recht.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
29 november 2007 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever: de h. Waûters, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Van Ingelgem, advocaat-generaal – Advocaat: mr. Geinger.
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1° KAMER - 30 november 2007

DESKUNDIGENONDERZOEK - BURGERLIJKE ZAKEN - DESKUNDIGE - VOORLOPIG ADVIES MENING VAN DE DESKUNDIGE - MEDEDELING AAN DE PARTIJEN - DOEL
Na afloop van de verrichtingen mag de gerechtsdeskundige aan de partijen een voorlopig
advies geven waarin hij zijn mening te kennen geeft over het antwoord dat hij binnen het
kader van zijn opdracht moet geven, zodat de partijen met nuttig gevolg hun
opmerkingen kunnen maken en de deskundige hierop kan antwoorden. (Art. 978, eerste
lid, Ger.W.)
(V.B. T. F.B. e.a.)

ARREST (vertaling)
(A.R. C.06.0563.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 14 maart 2006 gewezen door
het Hof van Beroep te Bergen.
Raadsheer Albert Fettweis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert vier middelen aan :
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 978 van het Gerechtelijk Wetboek;
- algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging.
Aangevochten beslissingen
Na te hebben vastgesteld dat het eerste beroepen vonnis van 2 februari 2000, dat door
de voorzitter van de rechtbank van koophandel, zitting houdend in kort geding gewezen
was, de verweerders op dagvaarding van de eiseres, op grond van de artikelen 636 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, veroordeeld heeft om de 65 aandelen van
T.I.M. Belgium, naamloze vennootschap, die zij in bezit hadden (ook de eiseres zelf had
65 aandelen van die vennootschap in bezit), over te dragen aan de eiseres, en een deskundige benoemd heeft met de in het vonnis omschreven opdracht om haar "(...) alle gegevens te verstrekken die van nut konden zijn voor de vaststelling van de waarde" van
T.I.M. Belgium op de dag van het vonnis, dat de benoemde deskundige zijn verslag heeft
ingediend op 26 april 2002, dat de voorzitter van de rechtbank van koophandel, zitting
houdende in kort geding, in de tweede beroepen beslissing, die na verdere behandeling
van de zaak is gewezen op 21 mei 2003, de bevindingen van het verslag van de deskundige heeft bekrachtigd, voor recht heeft gezegd dat de waarde van de overgedragen 65 aandelen van T.I.M. Belgium op de dag van het vonnis van 2 februari 2000 een waarde hadden van 546.500 euro en de eiseres heeft veroordeeld om dat bedrag aan de verweerders te
betalen als prijs voor de afgestane aandelen (na aftrek van een bedrag dat in mindering
moest worden gebracht daar het voordien was betaald ter uitvoering van het eerste
vonnis), bevestigt het arrest op het hoger beroep van de eiseres tegen beide vonnissen, die
vonnissen, met name op de volgende gronden van de eerste rechter die het overneemt:
"(de eiseres) betwist niet alleen de raming van de gerechtsdeskundige, maar ook de geldigheid van het deskundigenonderzoek;
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(de eiseres) is aldus van oordeel dat de deskundige het tegensprekelijk karakter van het
deskundigenonderzoek niet heeft geëerbiedigd omdat hij reeds in het door hem op 20 oktober 2000 neergelegde voorafgaande verslag zijn advies gegeven heeft over de waarde
van de 65 afgestane aandelen en hij aldus aan de partijen een duidelijk signaal gegeven
heeft dat zijn beslissing reeds genomen was en dat geen enkele vraag of opmerking van de
partijen hem nog van mening zou doen veranderen;
het door de deskundige op 20 oktober 2000 neergelegde voorafgaand verslag maakt
weliswaar reeds melding van de werkwijze die hij zinnens was te volgen voor de raming
van de litigieuze aandelen, maar dat eerste standpunt van de deskundige was onderworpen
aan het oordeel, de opmerkingen en de kritiek van de partijen die trouwens niet verzuimd
hebben deze mede te delen aan de deskundige;
de gerechtsdeskundige heeft zeer uitvoerig geantwoord op de argumenten van de partijen, vooreerst in een nota met opmerkingen die hij aan de partijen heeft gezonden op 30
november 2001 en vervolgens in de conclusies van zijn verslag;
wanneer, zoals te dezen het geval is, de partijen de kans hebben gekregen hun opmerkingen en bezwaren te formuleren na inzage van het voorafgaand verslag van de deskundige die reeds zijn ramingen, ja zelfs zijn eerste conclusies bevatte, en wanneer de deskundige achteraf een definitief verslag heeft opgemaakt waarin hij geantwoord heeft op de
opmerkingen van de partijen, zijn het recht van verdediging en het beginsel van de tegenspraak klaarblijkelijk voldoende geëerbiedigd".
In zijn eigen redengeving wijst het hof van beroep met name op het volgende:
"Een deskundige is geen rechter of scheidsrechter. Hij mag zijn mening kenbaar maken
in het preliminaire verslag dat aan zijn eindverslag voorafgaat, mits hij de partijen de mogelijkheid biedt nog tijdig en met nuttig gevolg te antwoorden. Te dezen is het tegensprekelijk karakter van het deskundigenonderzoek in acht genomen, daar de deskundige ontegensprekelijk zijn overwegingen heeft voortgezet, deze duidelijk geformuleerd heeft met
inachtneming van de argumenten die (de partijen) hem hebben tegengeworpen na mededeling van het voorafgaand verslag en uiteindelijk zijn eerste raming heeft herzien".
Grieven
Artikel 978 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat de deskundigen na afloop van de
verrichtingen kennis geven van hun bevindingen aan de partijen, wier opmerkingen zij
aantekenen, tenzij de partijen de deskundigen van die formaliteiten vrijstellen.
Op grond van die bepaling kunnen de partijen alle dienstige opmerkingen ter kennis
brengen van de deskundige, en zulks vooraleer de deskundige de conclusies vermeldt die
hij meent te moeten afleiden uit de in zijn eerste geschrift gedane vaststellingen.
Weliswaar wordt de naleving van die wetsbepaling niet voorgeschreven op straffe van
nietigheid van het verslag, maar die voorbereidende fase van de deskundigenverrichtingen
is van essentieel belang, daar zij verzekert dat de verrichtingen op tegenspraak verlopen
en dat bijgevolg het recht van verdediging van de partijen wordt geëerbiedigd.
Dat eerste deskundigenverslag, dat het "voorafgaande verslag" moet worden genoemd,
is een samenvatting van de vaststellingen van de deskundige en van de verschillende inlichtingen die hij heeft kunnen verkrijgen. Die samenvatting is onderworpen aan de tegenspraak van de partijen. Wegens haar aard zelf blijft zij voorlopig en mag zij niet vooruitlopen op de conclusies van de deskundige.
De eiseres had in haar conclusie het hof van beroep gevraagd voor recht te zeggen dat
het verslag van de deskundige niet "aan haar kon worden tegengeworpen", met name "wegens schending van het recht van verdediging en van het beginsel van het tegensprekelijk
karakter van het deskundigenonderzoek", daar de deskundige van meet af aan aan de partijen een stuk "voorafgaand verslag" had meegedeeld waarin hij de prijs van de afgestane
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aandelen "raamde op 25.500.000 frank".
Uit het "voorafgaand verslag" van de deskundige van 20 oktober 2000 volgt immers
dat de deskundige na een eerste bijeenkomst van de partijen op 27 maart 2000 en na de
mededeling van verschillende stukken, tot de volgende slotsom was gekomen: "Na afloop
van mijn deskundigenopdracht waarbij ik was belast met de raming van de 65 afgestane
aandelen van de naamloze vennootschap T.I.M. Belgium, ben ik ondergetekende A.R. D,
bedrijfsrevisor, van oordeel dat de billijke prijs wordt vastgesteld op 25.500.000 frank"
(dat bedrag stemt overeen met het bedrag van 632.128,00 euro).
Zodoende heeft de deskundige de aangehaalde wetsbepaling geschonden en het tegensprekelijk karakter van het deskundigenonderzoek alsook het recht van verdediging van
de eiseres miskend. Door zijn beslissing te gronden op het verslag van de deskundige is
het arrest door dezelfde onwettigheid aangetast.
Noch de omstandigheid dat de partijen achteraf in staat zijn geweest hun opmerkingen
en kritiek aan de deskundige mede te delen, wat zij gedaan hebben, noch de omstandigheid dat de deskundige op die opmerkingen geantwoord heeft in een latere nota en in zijn
eindverslag en zelfs zijn raming (lichtelijk) heeft verlaagd - om een reden die hij overigens niet uitlegt en die uit geen enkele van zijn nota's blijkt - kunnen die onwettigheid
wegnemen. Hetzelfde geldt voor de mogelijkheid voor de partijen om achteraf het verslag
te betwisten voor de rechter bij de verdere behandeling van de zaak, wat inherent is aan
elk geschil voor de rechter.
Door het verslag van de deskundige te bekrachtigen verantwoordt het arrest dus zijn
beslissing niet naar recht.
...

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
Naar luid van artikel 978, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek zoals het te
dezen van toepassing was, geven de deskundigen na afloop van de verrichtingen
kennis van hun bevindingen aan de partijen wier opmerkingen zij aantekenen.
Krachtens die bepaling mag de gerechtsdeskundige na afloop van de verrichtingen aan de partijen een voorlopig advies geven waarin hij zijn mening te kennen geeft over het antwoord dat hij binnen het kader van zijn opdracht moet geven, zodat de partijen met nuttig gevolg hun opmerkingen kunnen maken en de
deskundige hierop kan antwoorden.
Met overneming van de motivering van de eerste rechter wijst het arrest erop
dat de deskundige weliswaar reeds in zijn voorafgaand verslag van 20 oktober
2000 melding heeft gemaakt van de werkwijze die hij zinnens was te volgen voor
de raming van de litigieuze aandelen, maar dat dit eerste standpunt "onderworpen
was aan het oordeel, de opmerkingen en de kritiek van de partijen die trouwens
niet verzuimd hebben deze mede te delen aan de deskundige; (dat laatstgenoemde) zeer uitvoerig geantwoord heeft op de argumenten van de partijen, vooreerst
in een nota met opmerkingen die hij aan de partijen heeft gezonden op 30 november 2001 en vervolgens in de conclusies van zijn (eind)verslag" en, in zijn eigen redengeving, wijst het arrest erop dat de deskundige, na de indiening van zijn
voorafgaand verslag waarin hij zijn mening kenbaar maakte, "zijn overwegingen
heeft voortgezet, (deze) duidelijk geformuleerd heeft met inachtneming van de
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argumenten die (de partijen) hem hebben tegengeworpen na de mededeling van
het voorafgaand verslag en uiteindelijk zijn eerste raming (heeft) herzien".
Op grond van die vaststellingen verantwoordt het arrest naar recht zijn beslissing dat het tegensprekelijk karakter van het deskundigenonderzoek en het recht
van verdediging van de eiseres in acht genomen zijn.
Het middel kan niet worden aangenomen.
...
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep en de oproeping tot bindendverklaring van het arrest.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.
30 november 2007 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Fettweis – Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal
– Advocaten: mrs. T'Kint en Simont.

Nr. 599
1° KAMER - 30 november 2007

ERFDIENSTBAARHEID - DIENSTBAARHEID - ZAKELIJKE ERFDIENSTBAARHEID - VOORWAARDE
Er is sprake van een zakelijke erfdienstbaarheid en niet van een persoonlijk recht zodra de
dienstbaarheid, die altijd aan personen ten goede komt, in rechtstreeks en onmiddellijk
verband staat met het gebruik en de exploitatie van een erf, ook al zou ze geen ander
gevolg hebben dan dat gebruik en die exploitatie te vergemakkelijken1. (Artt. 637 en 686,
B.W.)
(E. e.a. T. T.)

ARREST (vertaling)
(A.R. C.07.0140.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis, op 27 juni 2006 in hoger beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Charleroi.
Raadsheer Martine Regout heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eisers voeren een middel aan:
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 637, 686, 687, 688, 691, 695 en 1134 van het Burgerlijk Wetboek.
1 Zie Cass., 28 jan. 2000, AR. C.99.0005.F, nr. 76.
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Aangevochten beslissingen
Het bestreden vonnis verklaart het hoger beroep van de verweerster ten dele gegrond
en, met wijziging van de beroepen beslissing, verwerpt de rechtsvordering van de eisers
die ertoe strekte haar de overgang over hun erf te ontzeggen. Het beslist aldus op alle
gronden die geacht worden hier volledig weergegeven te zijn en in het bijzonder op de
volgende gronden:
"Artikel 695 van het Burgerlijk Wetboek luidt als volgt: 'Ten aanzien van erfdienstbaarheden die niet door verjaring kunnen worden verkregen, kan de titel van vestiging van
de erfdienstbaarheid slechts worden vervangen door een titel van erkenning van de erfdienstbaarheid, uitgaande van de eigenaar van het dienstbare erf'; de erfdienstbaarheid van
overgang is een niet voortdurende erfdienstbaarheid die niet door verjaring kan worden
verkregen en derhalve onder toepassing valt van artikel 695 van het Burgerlijk Wetboek;
de akte van erkenning in de zin van dit artikel kan alleen een schriftelijke akte of een bekentenis zijn; de schriftelijke en naar behoren geregistreerde overeenkomst van 15 september 1962 die was gesloten tussen mevrouw D., toenmalig eigenares van het erf van (de
verweerster), en de heer D., toenmalig eigenaar van het erf van (de eisers), vormt wel degelijk een akte van erkenning in de zin van artikel 695 van het Burgerlijk Wetboek doordat de heer W.D. daarin verklaart 'heel goed op de hoogte te zijn van de op 21 september
1890 gesloten en door de overeenkomst van 28 mei 1919 bekrachtigde overeenkomst
waarin aan de heer D. een recht van overgang werd toegekend over de strook grond tussen
die van D. en het huis van W.D.'; die overeenkomst van 15 september 1962 geeft immers
de heer D. het recht te bouwen boven de doorgang onder bepaalde voorwaarden, waaronder een voorwaarde die specifiek verband houdt met het behoud van de vrije hoogte van
de doorgang van minimum 3,20 meter (benevens de afkoop van de mandeligheid, nodig
voor de bouw, en een recht van toegang voor de herstellingen aan de gevel); die overeenkomst van 15 september 1962 is wel degelijk een vorm van buitengerechtelijke bekentenis, die is uitgegaan van de eigenaar van het dienstbare erf en die de uitdrukkelijke erkenning, door laatstgenoemde, inhoudt van het bestaan van het recht van overgang".
Grieven
Krachtens artikel 637 van het Burgerlijk Wetboek is een erfdienstbaarheid een last op
een erf gelegd tot gebruik en tot nut van een erf dat aan een andere eigenaar toebehoort.
Krachtens artikel 686 van dat wetboek mogen eigenaars op hun eigendommen of ten
voordele van hun eigendommen zodanige erfdienstbaarheden vestigen als zij goedvinden,
mits echter de gevestigde dienstbaarheden noch aan een persoon, noch ten voordele van
een persoon, maar slechts aan een erf en ten behoeve van een erf worden opgelegd. Artikel 687 van dat wetboek bevestigt dat erfdienstbaarheden worden gevestigd voor het gebruik van gebouwen of voor het gebruik van gronderven, zodat zij te omschrijven zijn als
een dienstbaarheid van het ene erf aan het andere en niet als een dienstbaarheid van de ene
persoon aan de andere.
Artikel 688 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat het recht van overgang een niet
voortdurende erfdienstbaarheid is, zodat zij slechts door een titel kan worden gevestigd
(artikel 691 van dat wetboek), met dien verstande dat de titel van vestiging kan worden
vervangen door een titel van erkenning van de erfdienstbaarheid, die uitgaat van de eigenaar van het dienstbare erf (artikel 695 van dat wetboek).
Daaruit volgt dat de rechter maar het bestaan van een erfdienstbaarheid van overgang
kan aannemen, wanneer hij vaststelt dat de titel die haar vestigt een dienstbaarheid instelt
aan het erf en niet aan de persoon. Hoewel hij op onaantastbare wijze en met uitlegging
van het beding van een akte waarin een recht van overgang wordt verleend dient uit te
maken of dat recht een vorderingsrecht is dan wel betrekking heeft op een bedongen erfdienstbaarheid, is het hem verboden het wettelijk begrip erfdienstbaarheid van overgang
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alsook de verbindende kracht van de betrokken akte te miskennen.
Na te hebben vastgesteld dat de rechtsvoorganger van de eisers, in de litigieuze overeenkomst van 15 september 1962 verklaarde "heel goed op de hoogte te zijn (...) van het
aan (de rechtsvoorganger van de verweerster) toegekende recht van overgang" en dat "die
overeenkomst van 15 september 1962 (aan de rechtsvoorganger van de eisers) het recht
geeft te bouwen boven de doorgang onder bepaalde voorwaarden", beslist het bestreden
vonnis dat die overeenkomst de buitengerechtelijke bekentenis is van het feit dat er op het
erf van de eisers een erfdienstbaarheid van overgang rust ten voordele van dat van de verweerster.
Aldus miskent het vonnis de verbindende kracht van de betrokken overeenkomst die
enkel betrekking heeft op een aan de heer D. verleend recht van overgang en op de aan de
heer D. verleende toestemming om onder bepaalde voorwaarden te bouwen boven die
doorgang en geen dienstbaarheid vestigt op het ene erf ten voordele van het andere
(schending van artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek), alsook het wettelijk begrip erfdienstbaarheid van overgang en de regels tot vestiging ervan (schending van de artikelen
637, 686, 687, 688, 691 en 695 van dat wetboek).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
De feitenrechter bepaalt op onaantastbare wijze en met uitlegging van het beding van een akte waarbij een recht van overgang wordt verleend, of dat recht
een vorderingsrecht is dan wel of het betrekking heeft op een bedongen erfdienstbaarheid, mits die interpretatie het wettelijk begrip erfdienstbaarheid niet
miskent.
De bewoordingen van de artikelen 637 en 686 van het Burgerlijk Wetboek
waarop het middel berust, mogen niet in hun letterlijke betekenis worden begrepen. De dienstbaarheid komt altijd aan personen ten goede. Er is sprake van een
zakelijke erfdienstbaarheid en niet van een persoonlijk recht zodra de dienstbaarheid in rechtstreeks en onmiddellijk verband staat met het gebruik en de exploitatie van een erf, ook al zou ze geen ander gevolg hebben dan het gebruik en de exploitatie ervan te vergemakkelijken. Door dat grotere gebruiksgemak geeft de
dienstbaarheid een meerwaarde aan het erf en wordt ze dus in het voordeel van
dat erf gevestigd in de zin van de bovenaangehaalde wetsbepalingen.
Het bestreden vonnis stelt vast dat de overeenkomst van 15 september 1962
gesloten is tussen "mevrouw D., toenmalige eigenares van het erf van (de verweerster), en de heer D., toenmalig eigenaar van het erf van de (eisers), dat "de
heer W. D. daarin verklaart 'heel goed op de hoogte te zijn van de op 21 september 1890 gesloten en door de overeenkomst van 28 mei 1919 bekrachtigde overeenkomst'", dat die overeenkomst van 1890 betrekking heeft op "het recht van
overgang dat aan de heer D. werd verleend op de strook grond tussen die van D.
en het huis van W. D." en dat "de overeenkomst van 15 september 1962 de heer
D. het recht geeft boven de doorgang te bouwen onder bepaalde voorwaarden,
waaronder een voorwaarde die specifiek verband houdt met het behoud van de
vrije hoogte van de doorgang van minimum 3,20 meter".
Het bestreden vonnis overweegt aldus dat het recht van overgang over het erf
van de eisers in rechtstreeks en onmiddellijk verband staat met het gebruik van
het erf van de verweerster sedert 1890.
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Op grond van die overweging heeft het zonder noch de verbindende kracht
van de overeenkomst van 15 september 1962 noch het wettelijk begrip erfdienstbaarheid te miskennen kunnen beslissen dat die overeenkomst de buitengerechtelijke bekentenis vormde van het feit dat er op het erf van de eisers een erfdienstbaarheid van overgang rust ten voordele van het erf van de verweerster.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt de eisers in de kosten.
30 november 2007 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: mevr. Regout – Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal
– Advocaat: mr. Draps.

Nr. 600
1° KAMER - 30 november 2007

BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE - AFTREK VAN DE BELASTING VERHUUR VAN AUTOVOERTUIGEN - BEROEPSWERKZAAMHEID - BEGRIP
Het arrest dat enkel vaststelt dat de door een partij uitgeoefende activiteit, bestaande in de
verhuur van voertuigen, niet aan het "grote publiek aangeboden wordt, maar alleen aan
haar klanten die hun voertuigen binnenbrengen voor onderhoud of herstelling", beslist
niet wettig dat die partij geen specifieke activiteit, bestaande in de verhuur van wagens,
uitoefende op grond waarvan zij de in artikel 45 BTW-wetboek bedoelde belastingen
volledig had kunnen aftrekken1. (Art. 45, tweede lid, a, W.B.T.W.)
(JEMEPPE MOTOR bvba T. BELGISCHE STAAT Min. v. Financiën)

ARREST (vertaling)
(A.R. F.06.0062.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 5 oktober 2005 gewezen door
het Hof van Beroep te Luik.
Afdelingsvoorzitter Claude Parmentier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert een middel aan:
Geschonden wettelijke bepaling
- artikel 45, §§1 en 2, van het BTW-wetboek.
Aangevochten beslissingen
1 Cass., 19 jan. 2007, AR. C.04.0107.N, www.cass.be; zie concl. O.M. in Pas., 2007, nr.600..
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Om recht te doen op het principaal beroep van de Belgische Staat, thans verweerder,
het beroepen vonnis te wijzigen, voor recht te zeggen dat het tegen de eiseres uitgevaardigde dwangbevel deugdelijk en rechtsgeldig is, onverkort uitwerking kan krijgen en kan
worden ingevorderd, herinnert het bestreden arrest vooreerst eraan dat het geschil tussen
de partijen betrekking heeft op "de voorwaarden waaronder BTW-aftrek mogelijk is voor
de ondernemingen die een specifieke economische activiteit, bestaande in de verhuur van
voertuigen, uitoefenen (artikel 45, §2, van het BTW-wetboek: deze bepaling voert een uitzondering in op het principiële verbod om de voorbelasting volledig af te trekken)" en beslist het in verband met de toepassing van artikel 45, §2, van het BTW-wetboek het volgende:
"aangezien de bedoelde bepaling een volledige aftrek van de belasting mogelijk maakt
voor ondernemingen die voertuigen verhuren of verkopen, is ze een uitzonderings-bepaling;
deze bepaling is van toepassing op de ondernemingen die zich richten tot het publiek in
het algemeen als ondernemingen die voertuigen verkopen of verhuren, en is bedoeld om
de beroepswerkzaamheid niet overmatig te belasten;
zij moet op een beperkende wijze worden uitgelegd daar ze afwijkt van het beginsel
van de gedeeltelijke aftrek (zie Rechtb. Turnhout, 24 december 1993, Courrier fiscal
1994, p. 504);
dat is het traditionele standpunt en het vindt steun in de parlementaire voorbereiding
van het wetboek (Kamer van volksvertegenwoordigers, B.Z., 1968, Gedr. St., nr. 88, I, p.
43) waaruit blijkt dat het voor de toepassing van de volledige aftrek moet gaan om een
specifieke activiteit die voordien als beroepswerkzaamheid was omschreven;
de minister van Financiën heeft zich eveneens in dezelfde zin uitgelaten (Q.P. Fourneaux, nr. 901 van 21 mei 1997, R.T.V.A., nr. 130, p. 1011);
hetzelfde geldt voor het Hof van Cassatie dat onlangs nog dat traditionele standpunt in
herinnering heeft gebracht (Cass., 1 februari 1996, in zake E.A.B t/ B.S.: 'de appelrechter
heeft kunnen beslissen dat enkele verhuringen in gesloten kring geen beroepswerkzaamheid opleverden');
op nog nadrukkelijker wijze heeft het Hof van Cassatie zijn rechtspraak in die zin herhaald (Cass., 9 januari 1998, A.C., 1998, nr. 17: de belastingplichtige die voertuigen verhuurt in een gesloten kringloop, zonder dat hij werkelijk zelfstandig optreedt, oefent geen
echte beroepswerkzaamheid uit, bestaande in de verhuur van wagens waarop de beperking
van de aftrek van de in artikel 45, §2, tweede lid, a, van het BTW-wetboek bedoelde belasting niet van toepassing is);
de aangevoerde rechtspraak laat geen twijfel bestaan over de oplossing die aan het geschil moet worden gegeven. Het Hof drukt zich als volgt uit in het voorgelegde geval: 'dat
die beroepswerkzaamheid moet bestaan in de geregelde en zelfstandige levering van goederen en diensten; (...) de appelrechters hebben vastgesteld dat de eiseres zich te dezen
niet richtte tot het publiek maar tot één enkele klant', en besluit daaruit ten slotte dat de
gevraagde aftrek niet voldeed aan de wettelijke vereisten;
het hof (van beroep) kan dus alleen maar tot dezelfde slotsom komen, daar (de eiseres)
geen specifieke economische activiteit, bestaande in de verhuur van wagens aan het grote
publiek uitoefende, maar die wagens enkel ter verhuring aanbood aan haar klanten die hun
voertuigen binnenbrengen voor onderhoud en herstelling".
Grieven
...
Tweede onderdeel
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In afwijking van het beginsel van de volledige aftrek van de belastingen op de goederen en diensten die aan een belastingplichtige worden geleverd en door hem worden gebruikt voor de belaste verrichtingen, welk beginsel is neergelegd in artikel 45, §2, van het
BTW-wetboek, bepaalt §2 van diezelfde bepaling dat ten aanzien van de levering, de invoer en de intracommunautaire verwerving van autovoertuigen bestemd voor het vervoer
van personen en/of goederen over de weg en ten aanzien van goederen en diensten met
betrekking tot die voertuigen, de aftrek in geen geval hoger mag zijn dan 50 pct. van de
betaalde belasting.
Van die beperking wordt op haar beurt afgeweken in de gevallen bedoeld in artikel 45,
§2, tweede lid, van hetzelfde wetboek, zodat, volgens littera a) van die bepaling, de aftrek
volledig is voor de "voertuigen bestemd om te worden verkocht of te worden verhuurd
door een belastingplichtige wiens specifieke economische activiteit bestaat in de verkoop
of de verhuur van autovoertuigen".
Aangezien artikel 45, §2, eerste lid, van het BTW-wetboek een uitzondering invoert op
de algemene regel dat de belastingplichtigen de voorbelasting volledig mogen aftrekken,
welke algemene regel verantwoord is door het beginsel van de neutraliteit van de BTW,
dient het op beperkende wijze te worden uitgelegd, terwijl het tweede lid van dezelfde bepaling een beperking vormt op die uitzondering en derhalve ruim dient te worden uitgelegd.
Het wettelijk vereiste dat de verhuur van autovoertuigen moet bestaan in een specifieke
economische activiteit betekent daarom niet dat de betrokken belastingplichtige maar één
enkele economische activiteit mag hebben of, om de woorden van verweerder te gebruiken, dat "de uitzondering op de beperking van de aftrek enkel geldt voor de beroepsverhuurders van wagens, dat wil zeggen voor de eigenlijke verhuurondernemingen in de
strikte zin".
Een belastingplichtige wiens economische activiteit bestaat in de verkoop en/of de herstelling van voertuigen en die aan zijn klanten ook vervangingsvoertuigen verhuurt, oefent
eveneens een specifieke economische activiteit uit die bestaat in de verhuur van voertuigen en die in juridisch opzicht volledig zelfstandig wordt verricht. Wat dat betreft doet het
niet terzake dat er voor de economische activiteit, bestaande in de verhuur van voertuigen,
geen reclame wordt gemaakt of dat ze zich hoofdzakelijk, ja zelfs uitsluitend, richt tot de
klanten van de belastingplichtige.
Te dezen wordt het niet betwist dat de activiteit van de eiseres bestaat in een activiteit
als garagist, de verkoop van nieuwe of tweedehandse wagens, werktuigkunde en carrosserie. Het wordt evenmin betwist dat zij binnen het kader van die economische activiteit wagens verhuurt, zoals blijkt uit haar statuten volgens welke haar economische activiteit niet
alleen bestaat in de verkoop van voertuigen maar ook in "de verhuur van motorvoertuigen
met of zonder bestuurder". Het wordt al evenmin betwist dat die wagenverhuur respectievelijk 753.890 oude Belgische frank voor het jaar 1999 en 905.478 oude Belgische frank
voor het jaar 2000 heeft opgebracht, dat respectievelijk 339 en 365 facturen zijn uitgereikt
met belastingheffing in 1999 en 2000, dat alle vaststellingen zijn overgenomen in de appelconclusie van de eiseres terwijl diezelfde cijfers overgenomen worden in de appelconclusie van de verweerder en het bestreden arrest zelf vaststelt dat de eiseres voertuigen ter
verhuring aanbiedt aan haar klanten die hun voertuigen binnenbrengen voor onderhoud of
herstelling.
Daaruit volgt dat het bestreden arrest, dat, om het hoger beroep van de verweerder ontvankelijk te verklaren, het beroepen vonnis te wijzigen, voor recht te zeggen dat het
dwangbevel deugdelijk en rechtsgeldig is, onverkort uitwerking kan krijgen en kan worden ingevorderd, beslist dat de eiseres geen specifieke economische activiteit, bestaande
in de verhuur van autovoertuigen uitoefende in de zin van artikel 45, §2, tweede lid, a),
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van het BTW-wetboek op grond dat de voertuigen niet ter verhuring worden aangeboden
aan het grote publiek maar alleen aan haar klanten die hun voertuigen binnenbrengen voor
onderhoud en herstelling, zijn beslissing niet naar recht verantwoordt en artikel 45, inzonderheid §2, tweede lid, a) van het BTW-wetboek schendt, in zoverre de uitoefening van
een specifieke economische activiteit, bestaande in de verhuur van voertuigen, niet noodzakelijkerwijs impliceert dat het hier een activiteit betreft waarbij wagens ter verhuring
aan het grote publiek worden aangeboden.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Tweede onderdeel
Krachtens artikel 45, tweede lid, a), van het BTW-wetboek, zoals het te dezen
van toepassing is, is de beperking tot 50 pct. van de aftrek van de betaalde belasting over de toegevoegde waarde niet van toepassing op de belastingplichtigen
die een specifieke economische activiteit uitoefenen, bestaande in de verkoop of
de verhuur van autovoertuigen.
Die activiteit moet bestaan in de geregelde en zelfstandige levering van goederen en diensten.
Het arrest stelt vast dat de voertuigen door de eiseres "niet ter verhuring worden aangeboden aan het grote publiek maar enkel aan haar klanten die hun voertuigen binnenbrengen voor onderhoud of herstelling".
Op grond van die vaststellingen alleen beslist het arrest niet wettig dat de eiseres geen specifieke activiteit van verhuur van wagens uitoefende die haar het
recht zou hebben gegeven om de in artikel 45 van het BTW-wetboek bedoelde
belastingen volledig af te trekken.
Het onderdeel is gegrond.
De overige grieven
Er bestaat geen grond tot onderzoek van het eerste onderdeel dat niet tot ruimere cassatie kan leiden.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het voor recht zegt dat "het dwangbevel deugdelijk en rechtsgeldig is, onverkort uitwerking kan krijgen en kan
worden ingevorderd" en uitspraak doet over de kosten;
Beveelt dat van het arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest;
Houdt de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter
over;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.
30 november 2007 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal – Advocaten:
mrs. Wouters en T'Kint.

