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1º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — SCHADE —
ALGEMEEN - SCHADELIJDER - AANVAARDING VAN HET RISICO - GEVOLG.
2º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — BIJZONDERE
AANSPRAKELIJKHEID — BURENHINDER - HERSTEL - VOORWAARDE.
3º BEVOEGDHEID EN AANLEG — BURGERLIJKE ZAKEN — BEVOEGDHEID
— VOLSTREKTE BEVOEGDHEID (MATERIËLE. PERSOONLIJKE) –
MATERIËLE VOLSTREKTE BEVOEGDHEID - ARTIKEL 660 GER.W. - BESLISSING OVER DE
BEVOEGDHEID - GEVOLG.
1º De aanvaarding van het risico door de schadelijder kan de verdeling van de
aansprakelijkheid alleen verantwoorden wanneer zij foutief is. (Art. 1382 B.W.)
2º De schadelijder kan tegen de buur die het evenwicht tussen de eigendommen verbroken
heeft, een vordering instellen, zelfs als de hinder opgehouden heeft te bestaan 1. (Art. 544
B.W.)
3º De rechter naar wie een zaak verwezen wordt bij een vonnis dat uitspraak doet over de
bevoegdheid, is door die beslissing gebonden, met dien verstande dat zijn recht om over
de rechtsgrond van de zaak te oordelen onverkort blijft, en hij kan niet ambtshalve een
eventuele onbevoegdheid ratione materiae opwerpen2. (Art. 660 Ger.W.)
(L. e.a. T. AIR LIQUIDE INDUSTRIES BELGIUM nv)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.06.0179.F - C.06.0387.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het vonnis, op 23 september 2005 in
hoger beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Bergen.
Raadsheer Albert Fettweis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Philippe de Koster heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
1. In de zaak nr. C.06.0179.F van de algemene rol
De eisers voeren vier middelen aan:
(...)
Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
de artikelen 1315, 1316, 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek;
artikel 149 van de Grondwet.
Aangevochten beslissingen
1 Zie Cass., 28 juni 1990, A.R. 8659, A.C. 1989-90, nr. 636.
2 Zie Cass., 17 okt. 1988, A.R. 8261, A.C. 1988-89, nr. 88.
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Het bestreden vonnis verklaart het incidenteel hoger beroep van de eisers niet gegrond,
verwerpt het, bevestigt het beroepen vonnis van 17 juni 2003 dat de veroordeling van de
verweerster had beperkt tot vergoeding van het derde van de door de eisers geleden schade, en laat de door laatstgenoemden in hoger beroep gemaakte kosten te hunnen laste. Het
beslist aldus op de volgende gronden:
"het is vaste rechtspraak dat, wanneer de schadelijder een fout heeft begaan die heeft
bijgedragen tot het ontstaan van de schade of aan het risico heeft deelgenomen, de aansprakelijkheid moet worden verdeeld, als die fout, of dat risico, niet elke aansprakelijkheid aan de zijde van de schadeveroorzaker uitsluit. (...) Terecht merkt de eerste rechter
op dat (de eisers) bewust een zeker risico hadden genomen door vlakbij de industriezone
te bouwen, ook al is het begrijpelijk dat zij de gehele familie op die plaats wilden bijeenhouden. (...) De beslissing om in de nabijheid van een industriezone in volle expansie een
woning te gaan bouwen is immers een gedurfde keuze voor personen die op zoek zijn
naar een oord van rust of althans van betrekkelijke rust. (...) Door die keuze hebben (de eisers) bijgedragen tot het risico dat zij aan de ondervonden hinder zouden blootstaan".
Grieven
Eerste onderdeel
In hun samenvattende appelconclusie hadden de eisers aangevoerd dat, "(de eisers), in
strijd met wat (de verweerster) betoogt, niet vlakbij de industriezone zijn gaan wonen, wel
integendeel. (De eiseres) woont sedert 1942 op de plaats waar zich haar woonplaats, de
woning van haar ouders en de woning van een zoon (op 50 meter afstand van elkaar) bevinden, dat is dus lang voor de beslissing van de bestendige deputatie van 17 april 1969
(...). De grenzen van de industriezone waren bovendien (...) niet vastgesteld toen - in 1964
- met de bouw van het gebouw van de (verweerders) werd begonnen. De grenzen ervan
werden geleidelijk aan vastgesteld. Aanvankelijk lagen ze niet vast en pas met het gewestplan (koninklijk besluit van 9 november 1983) werden ze zo dicht bij de woningen vastgelegd" en dat "(de eisers) wel moesten protesteren tegen de boude uitlating van de eerste
rechter dat ([de eisers] geen schade kunnen aanvoeren die niet potentieel bestond op het
ogenblik dat zij hun woning bouwden in de onmiddellijke nabijheid van een reeds bestaande industriezone die de verwachting wettigde dat de 'oase van rust' die de rue des
Monts vormde, weldra tot het verleden zou behoren, en dat de wil om de gehele familie
bijeen te houden op die plaats, al was het maar uit sentimentele of pragmatische overwegingen die door een iets grotere afstand in acht te nemen gemakkelijk op te lossen waren
geweest, niet zonder risico was), niet alleen omdat zij de feitelijke situatie miskent, zoals
zij deze lange jaren had gekend, terwijl, zoals reeds hierboven gezegd, het gewestplan
Mons-Borinage pas bij het koninklijk besluit van 9 november1983 nauwkeurig werd omschreven en het WWROS pas nadien in werking getreden is: voor die teksten was het
voor (de eisers) onmogelijk de bestemming van hun gewest te kennen, terwijl het ondenkbaar is dat de overheidsinstanties niet gepoogd hebben om bij de omschrijving van de bestemming van de bodem rekening te houden met het belang van alle betrokken partijen".
Door te overwegen dat de eisers bewust een risico hebben genomen door te gaan bouwen in de nabijheid van een industriezone in volle expansie, antwoordt het bestreden vonnis niet op het middel waarin de eisers betoogden dat de grenzen van de zone niet waren
vastgelegd op het ogenblik dat zij hun woning bouwden en dat zij daarvan pas na de bekendmaking van het koninklijk besluit van 9 november 1983 waarin ze nauwkeurig werden omschreven, op de hoogte konden zijn, aangezien de vestiging van de fabriek hen pas
ter kennis gebracht is nadat zij hadden gebouwd, op een tijdstip waarop zij onmogelijk
konden vermoeden dat de fabriek er zou komen.
De bestreden beslissing is niet regelmatig met redenen omkleed en schendt artikel 149
van de Grondwet.

Nr. 78 - 1.2.08

HOF VAN CASSATIE

301

Tweede onderdeel
De aanvaarding van het risico door de schadelijder kan de verdeling van de aansprakelijkheid alleen verantwoorden als en in zoverre er wordt vastgesteld dat die aanvaarding
foutief is.
Uit de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek en de verplichting van de
voor een fout aansprakelijke dader om de daaruit voor de schadelijder voortvloeiende
schade volledig te vergoeden, kan worden afgeleid dat de aansprakelijke dader aan die
plicht alleen kan ontkomen als bewezen is dat de schadelijder zijn aansprakelijkheid voor
een fout zelf heeft bewerkt.
De aanvaarding van het risico vereist dat de schadelijder zich gedragen heeft op een
wijze waarop een normaal voorzichtig en redelijk persoon die in dezelfde feitelijke omstandigheden verkeert, zich niet zou gedragen hebben, dat hij ingestemd heeft met het ontstaan van de concrete schade en dat, ten gevolge van de aanvaarding van het risico, schade kon worden voorzien.
Ook al kan die risico-aanvaarding als een fout worden aangemerkt, toch impliceert zij
deze niet noodzakelijk en automatisch en kan zij enkel als zodanig in aanmerking genomen worden als de schadelijder door zijn houding een fout begaat, de schade kon worden
voorzien en het gevolg is van de verwezenlijking van het risico zoals het kon worden
voorzien op het ogenblik waarop het zogezegd werd aanvaard.
Om de redenen waaraan het middel herinnert omschrijft het bestreden vonnis echter
niet de fout die de eisers zouden hebben begaan door hun gebouw op te richten op een
tijdstip waarop de verweerster niet eens de vergunning om haar fabriek te bouwen en te
exploiteren had aangevraagd, dat is de concrete tekortkoming aan de algemene plicht tot
voorzichtigheid en voorzorg die gold voor eenieder die in dezelfde feitelijke omstandigheden verkeerde, en evenmin zegt het waarom de concrete schade, die voortvloeide uit de
bijzonder ernstige geluidshinder die veroorzaakt was door een industriële installatie in de
onmiddellijke nabijheid van een bestaand woongebied, kon worden voorzien. Aldus
schendt het de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek.
Derde onderdeel
In hun samenvattende appelconclusie waaraan in het eerste onderdeel wordt herinnerd,
betwistten de eisers de verklaringen van de verweerster, geïntimeerde op het incidenteel
beroep maar eiseres op de exceptie dienaangaande, en voerden zij aan dat zij op het ogenblik dat zij hun woning lieten bouwen niet hadden kunnen voorzien dat een fabriek, zoals
die van verweerster, in de onmiddellijke omgeving zou worden gebouwd, daar de grenzen
van de industriezone pas op 9 november 1983 werden vastgesteld en er bovendien geen
enkele industrie in de buurt was op het ogenblik waarop zij hun gebouw lieten oprichten.
De verweerster staafde haar verklaringen met geen enkel bewijselement en het bestreden vonnis voert trouwens dergelijke elementen niet aan.
De verklaringen die een partij in haar eigen zaak aflegt zijn evenwel niet meer dan beweringen waarop de rechter zijn beslissing niet mag gronden als zij niet vergezeld gaan
van andere elementen of van enigerlei vermoeden. De rechter, die een vordering of exceptie aanneemt op grond van dergelijke beweringen, schendt de artikelen 1315 en 1316 van
het Burgerlijk Wetboek.
Door de in het middel weergegeven redenen miskent het bestreden vonnis dat, teneinde
de aansprakelijkheid te verdelen, ten nadele van de eisers in aanmerking neemt dat zij ingestemd hebben met het risico en zich daartoe baseert op de door de eisers betwiste verklaringen van de verweerster, de regels inzake bewijslast (schending van de artikelen
1315 en 1316 van het Burgerlijk Wetboek).
Daar het bestreden vonnis de bewijselementen niet aanwijst op grond waarvan het de
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door de eisers betwistte beweringen van de verweerster aanneemt, verkeert het Hof in de
onmogelijkheid zijn wettigheidstoezicht uit te oefenen en motiveert het zijn beslissing niet
regelmatig (schending van artikel 149 van de Grondwet).
(...)
Vierde middel
Geschonden wettelijke bepalingen
artikel 544 van het Burgerlijk Wetboek;
artikel 149 van de Grondwet.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden vonnis verklaart het incidenteel beroep van de eisers tegen het vonnis
van 17 juni 2003 niet gegrond, verwerpt het, bevestigt alle beschikkingen van dat vonnis,
laat de door de eisers in hoger beroep gemaakte kosten te hunnen laste, en beperkt zich ertoe in verband met de oorspronkelijke vordering van de eisers, die gegrond was op de leer
van de burenhinder, op te merken dat "de eerste rechter in zijn vonnis van 17 juni 2003
heeft beslist: (...) - dat er al evenmin reden was om het bestaan van een genotsstoornis op
te werpen, daar die door geluidsoverlast veroorzaakte 'stoornis' was opgehouden na 1996,
zodat er geen compensatie meer verschuldigd was tot herstel van het evenwicht tussen de
eigendommen".
Grieven
Eerste onderdeel
In hun samenvattende appelconclusie hadden de eisers het volgende aangevoerd:
"daar (de eisers) voor de oprichting van de centrale van de (verweerster) ter plekke
woonden en het aangetoond is dat de aanwezigheid van de centrale de oorzaak is van een
aanzienlijke toename van het geluidsniveau, staat het tevens vast dat de aanwezigheid van
de centrale aan de oorsprong ligt van een verstoring van het evenwicht tussen naburige erven, waardoor de (verweerster) verplicht is tot vergoeding (...). De hinder wordt erkend
door alle overheidsinstanties (gemeente, provincie, Staat, Waals Gewest) (...). In zijn vonnis van 17 juni 2003 verwierp de eerste rechter de rechtsvordering van de (eisers), in zoverre zij gegrond is op de leer van de burenhinder, en dit om de volgende redenen: (...)
Die motivering is een juridische dwaalleer, aangezien het volgens de rechtsleer voor zich
spreekt dat abnormale schade, ook al is die van voorbijgaande aard, recht kan geven op
vergoeding. Het is voldoende bijvoorbeeld te denken aan de door geluid of stof veroorzaakte buitensporige hinder die zijn oorsprong alleen vindt in de bouw van een onroerend
goed of de uitvoering van enig ander werk dat een bepaalde tijd in beslag neemt".
Door alleen te overwegen dat de eerste rechter beslist heeft dat er geen reden was om
de op burenhinder gegronde vordering te onderzoeken, omdat de door geluidsoverlast veroorzaakte hinder was opgehouden sedert 1996, dat is nadat de zaak bij de rechtbanken
aanhangig was gemaakt, en er dus geen vergoeding meer verschuldigd was, ook al werd
die motivering door de eisers op nauwkeurige en omstandige wijze betwist in hun conclusie, omkleedt het vonnis, dat op die conclusie niet antwoordt, zijn beslissing niet regelmatig met redenen (schending van artikel 149 van de Grondwet).
Tweede onderdeel
Uit artikel 544 van het Burgerlijk Wetboek volgt dat de eigenaar die het evenwicht dat
moet bestaan tussen de onderscheiden rechten van de buren, verbreekt door lasten op te
leggen die de normale ongemakken van het nabuurschap te buiten gaan, aan zijn buur een
billijke en passende vergoeding verschuldigd is tot herstel van de verbroken gelijkheid.
Het is voldoende dat het, zelfs niet foutieve, gebruik van een goed, voor de naburige eigenaar een hinder veroorzaakt die de normale ongemakken van het nabuurschap te buiten
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gaat.
De verplichting voor de veroorzaker van buitensporige burenhinder die het evenwicht
tussen eigendommen verbreekt, om de daaruit voortvloeiende schade te vergoeden, is niet
onderworpen aan de voorwaarde dat die hinder blijvend is; zij verdwijnt al evenmin omdat de buitensporige hinder op het ogenblik dat de rechter uitspraak moet doen over het
bestaan van de verbreking van het evenwicht en over de compensatie die aan de eigenaar,
slachtoffer van de buitensporige hinder, verschuldigd is, ofwel toevalligerwijze, ofwel ten
gevolge van door de veroorzaker van het onevenwicht genomen maatregelen is opgehouden te bestaan. De vergoeding van de uit het onevenwicht ontstane schade bestaat trouwens niet noodzakelijk in een compensatie in natura, zelfs als de verbreking van het evenwicht ook te wijten is aan een fout van degene die ze begaat.
Aangezien het bestreden vonnis het beroepen vonnis bevestigt waartegen de eisers op
dat punt incidenteel beroep hadden ingesteld en dat had beslist dat de oorspronkelijke, op
burenhinder gegronde vordering van de eisers, niet hoefde te worden onderzocht omdat
die hinder na 1996 was opgehouden, en aangezien het bestreden vonnis het incidenteel beroep van de eisers verwerpt nadat het geweigerd had na te gaan of de verweerster door
haar toedoen en tot de verdwijning van de geluidshinder, aan de eisers lasten heeft opgelegd die de gewone lasten van het nabuurschap te buiten gaan, is het niet naar recht verantwoord en schendt het artikel 544 van het Burgerlijk Wetboek.

2. In de zaak C.06.0387.F van de algemene rol
De eiseres voert een middel aan:
Geschonden wettelijke bepalingen
de artikelen 568, 573, inzonderheid tweede lid, 590 tot 597 en 643 van het Gerechtelijk
Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Op het hoger beroep van de partijen tegen twee vonnissen van de vrederechter van het
tweede kanton Bergen die, na een deskundigenonderzoek te hebben bevolen, de rechtsvordering van de verweerders tegen de eiseres die ertoe strekte haar te doen veroordelen
om hen een vergoeding van meer dan 1.860 euro (een voorlopige vergoeding van
15.000.000 frank) te betalen wegens ongemakken die waren veroorzaakt door de exploitatie van de fabriek van de eiseres in de buurt van hun woning, ofwel op grond van de leer
van de burenhinder, ofwel op grond van de buitencontractuele burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de eiseres gedeeltelijk gegrond verklaren, bevestigt de rechtbank in het bestreden vonnis die beide vonnissen.
Grieven
De volstrekte bevoegdheid van de vrederechter is beperkt tot de vorderingen waarvan
het bedrag 1.860 euro niet te boven gaat (artikel 590) en, ongeacht het bedrag van de vordering, tot de geschillen die worden bedoeld in de artikelen 591 tot 597 van het Gerechtelijk Wetboek.
Te dezen ging de door de verweerders bij de vrederechter ingestelde rechtsvordering
het bedrag van 1.860 euro te boven en had ze geen betrekking op een geschil waarvan de
vrederechter krachtens de artikelen 591 tot 597 van het Gerechtelijk Wetboek kennisneemt ongeacht het bedrag van de vordering. Het betrof met name geen geschil als bedoeld in artikel 591, 3° ("geschillen inzake... de verplichtingen die de wet aan de eigenaars van aan elkaar grenzende erven oplegt").
Derhalve had de vordering van de verweerders krachtens artikel 568 van het Gerechtelijk Wetboek in eerste aanleg voor de rechtbank van eerste aanleg moeten worden gebracht of, gelet op het feit dat de vennootschap, eiseres, een handelsbedrijf was, voor de
rechtbank van koophandel krachtens artikel 573, tweede lid van dat wetboek.
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Aangezien de grenzen van de volstrekte bevoegdheid van de vrederechter van openbare
orde zijn, had de vrederechter zijn onbevoegdheid ambtshalve moeten opwerpen en de
zaak naar de arrondissementsrechtbank moeten verwijzen (artikel 640 van het Gerechtelijk Wetboek). Daar de vrederechter over de zaak zelf uitspraak had gedaan, had de rechtbank op het hoger beroep tegen de vonnissen van de vrederechter ambtshalve moeten
vaststellen dat laatstgenoemde niet bevoegd was en had zij de zaak overeenkomstig artikel
643 van het Gerechtelijk Wetboek naar de bevoegde appelrechter moeten verwijzen, namelijk het hof van beroep.
Het bestreden vonnis schendt derhalve de bepalingen die de volstrekte bevoegdheid
omschrijven respectievelijk van de vrederechter (artikelen 590 tot 597 van het Gerechtelijk Wetboek), de rechtbank van eerste aanleg (artikel 568 van hetzelfde wetboek) en van
de rechtbank van koophandel (artikel 573, inzonderheid tweede lid van hetzelfde wetboek) alsook artikel 643 van het Gerechtelijk Wetboek.

III. BESLISSING VAN HET HOF
De cassatieberoepen die op de algemene rol zijn ingeschreven onder de nummers C.06.0179.F en C.06.0387.F zijn gericht tegen hetzelfde vonnis. Ze dienen
te worden gevoegd.
A. Cassatieberoep nr. C.06.0387.F
Over het middel van niet-ontvankelijkheid, door de verweerders tegen het cassatieberoep aangevoerd: het bestreden vonnis is in eerste aanleg gewezen en was
derhalve niet vatbaar voor cassatieberoep:
Het bestreden vonnis, dat uitspraak gedaan heeft over de zaak zelf zonder zich
over de bevoegdheid van de eerste rechter te hebben uitgesproken, is geen vonnis
waartegen hoger beroep openstaat, en is derhalve vatbaar voor cassatieberoep.
Het middel van niet-ontvankelijkheid kan niet worden aangenomen.
Het middel
Uit de stukken van de rechtspleging waarop het Hof vermag acht te slaan blijkt
dat de vrederechter van het eerste kanton Bergen zich in een vonnis van 26 september 1996 territoriaal onbevoegd verklaard heeft om van het geschil kennis te
nemen en de zaak naar de vrederechter van het tweede kanton Bergen verwezen
heeft.
Krachtens artikel 660, tweede lid van het Gerechtelijk Wetboek is de rechter
naar wie een zaak wordt verwezen door een vonnis dat uitspraak doet over de bevoegdheid, door die beslissing gebonden, met dien verstande dat zijn recht om
over de rechtsgrond van de zaak te oordelen onverkort blijft.
Het middel dat aanvoert dat de vrederechter van het tweede kanton Bergen
ambtshalve zijn onbevoegdheid ratione materiae had moeten opwerpen en de
zaak naar de arrondissementsrechtbank had moeten verwijzen, en dat de appelrechters, op het hoger beroep tegen de vonnissen van die vrederechter, ambtshalve diens onbevoegdheid hadden moeten vaststellen, kan niet worden aangenomen.
B. Cassatieberoep nr. C.06.0179.F
Tweede middel
Tweede onderdeel
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De aanvaarding van het risico door de schadelijder kan de verdeling van de
aansprakelijkheid alleen verantwoorden wanneer zij foutief is.
Door de eisers een deel van de aansprakelijkheid te doen dragen voor de geluidshinder die zij ondervonden van de exploitatie van een fabriek van de verweerster in hun buurt op grond dat "(de eisers) wetens een zeker risico (hebben)
genomen door vlakbij de industriezone te bouwen, ook al is het begrijpelijk dat
zij de gehele familie op die plaats wilden bijeenhouden, dat de beslissing om in
de nabijheid van een industriezone in volle expansie een woning te gaan bouwen
immers een gedurfde keuze is voor personen die op zoek zijn naar een oord van
rust of althans van betrekkelijke rust" en "dat (de eisers) door die keuze moeten
worden geacht te hebben bijgedragen tot het risico dat zij aan de ondervonden
hinder zouden blootstaan", schendt het bestreden vonnis de artikelen 1382 en
1383 van het Burgerlijk Wetboek.
Het onderdeel is gegrond.
Vierde middel
Tweede onderdeel
De eigenaar van een onroerend goed die door een daad, een verzuim of een gedraging het evenwicht tussen de eigendommen verbreekt door een naburige eigenaar te belasten met een hinder die de gewone ongemakken van het nabuurschap
te buiten gaan, is hem een billijke en passende compensatie verschuldigd die het
verbroken evenwicht herstelt.
De schadelijder kan tegen de buur die dat evenwicht verbroken heeft, een vordering instellen op grond van artikel 544 van het Burgerlijk Wetboek, zelfs als
de hinder opgehouden heeft te bestaan.
Het bestreden vonnis, dat met bevestiging van het beroepen vonnis van 17 juni
2003 beslist dat er geen reden is om "het bestaan van burenhinder op te werpen
(op grond dat die) door geluidsoverlast veroorzaakte hinder opgehouden was na
1996, zodat geen compensatie meer verschuldigd is tot herstel van het evenwicht
tussen de eigendommen", schendt artikel 544 van het Burgerlijk Wetboek.
Het onderdeel is gegrond.
De overige grieven
Het eerste en het derde middel alsook de overige onderdelen van het tweede en
vierde middel dienen niet te worden onderzocht, daar ze niet tot ruimere cassatie
kunnen leiden.
Dictum
Het Hof,
Voegt de zaken die op de algemene rol ingeschreven zijn onder de nummers
C.06.0179.F en C.06.0387.F;
A. Uitspraak doende in de zaak nr. C.06.0387.F:
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt de eiseres in de kosten.
B. Uitspraak doende in de zaak nr. C.06.0179.F:
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Vernietigt het bestreden vonnis, in zoverre het beslist dat de eisers een deel
van de aansprakelijkheid voor hun schade moeten dragen, de op het bestaan van
burenhinder gegronde vordering verwerpt, de zaak naar de eerste rechter verwijst
en uitspraak doet over de kosten;
Beveelt dat van het arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde vonnis;
Houdt de kosten aan en laat de beslissing hieromtrent aan de feitenrechter
over;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de Rechtbank van Eerste Aanleg te Charleroi, zitting houdende in hoger beroep.
1 februari 2008 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Fettweis – Gelijkluidende conclusie van de h. de Koster, advocaat-generaal met opdracht – Advocaten: mrs. T'Kint en Kirkpatrick.

Nr. 79
1° KAMER - 1 februari 2008

VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE — BURGERLIJKE
ZAKEN - WETTIGE VERDENKING - VERZOEK - ONTVANKELIJKHEID.
Het verzoek dat grieven aanvoert die enkel berusten op de veronderstelling dat de rechters
partijdig zijn, is kennelijk niet ontvankelijk wanneer het niet aangeeft in hoeverre de
veronderstelde partijdigheid zou bestaan ten aanzien van alle magistraten van de
rechtbank waaraan de onttrekking door de eiser wordt gevorderd1. (Art. 659 Ger.W.)
(M. T. V.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.08.0012.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Bij een met redenen omklede en door Meester François Collette, advocaat bij
de balie te Bergen, ondertekende akte, die op 11 januari 2008 werd neergelegd
op de griffie van het Hof, vordert de verzoeker dat de zaak tussen hem en de partij V. wegens wettige verdenking zou worden onttrokken aan de "Rechtbank van
Eerste aanleg te Doornik", zitting houdende in kort geding".
Afdelingsvoorzitter Claude Parmentier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Philippe de Koster heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
De onpartijdigheid van de rechter wordt vermoed en de aangevoerde grieven
die slechts op enkele magistraten betrekking hebben, namelijk de oudstbenoemden die bevoegd zijn om de zittingen in kort geding te houden ter vervanging van
1 Zie Cass., 9 nov. 2000, A.R. C.00.0592.F, A.C. 2000, nr. 612.
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de voorzitter van het rechtscollege, berusten enkel op de tegenovergestelde hypothese, zonder dat de eiser aangeeft in hoeverre de veronderstelde partijdigheid
zou bestaan ten aanzien van alle magistraten waaruit de Rechtbank van Eerste
Aanleg te Doornik bestaat.
Het verzoek is kennelijk niet-ontvankelijk.
Dictum
Het Hof,
Wijst het verzoek af.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
1 februari 2008 - 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. de Koster, advocaat-generaal met opdracht
– Advocaat: mr. F. Collette, Bergen.

Nr. 80
3° KAMER - 4 februari 2008

VORDERING IN RECHTE - RECHTSVORDERING - RECHTSPERSOON - BELANG - BEGRIP.
Het eigen belang van een rechtspersoon dat hij moet aantonen om een rechtsvordering in
te stellen, omvat alleen datgene wat zijn bestaan, zijn materiële goederen en morele
rechten, inzonderheid zijn vermogen, eer en goede naam, raakt1. (Artt. 17 en 18 Ger.W.)
(Autonoom syndicaat van treinbestuurders v.z.w. T. N.M.B.S.-HOLDING nv van publiek recht)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.05.0309.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 13 december 2004 gewezen
door het Hof van Beroep te Luik.
De zaak is bij beschikking van 20 december 2007 van de eerste voorzitter verwezen naar de derde kamer.
Raadsheer Daniel Plas heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert volgend middel aan:
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 17, 18, 702, 3°, 807, 1042 en 1138, 2° van het Gerechtelijk Wetboek;
- de artikelen 1319, 1320, 1322, 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 6.1 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 1950 en goedgekeurd bij de wet
1 Zie concl. O.M. in Pas. 2008, nr. 80.
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van 13 mei 1955;
- algemeen rechtsbeginsel, beschikkingsbeginsel genaamd.
Aangevochten beslissingen
Het arrest verklaart het hoger beroep van de eiseres tegen het vonnis van 2 mei 2003
van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Namen ontvankelijk en bevestigt dat vonnis in al
zijn beschikkingen.
Het arrest, dat het beroepen vonnis bevestigt, verklaart aldus de vordering niet-ontvankelijk op grond waarvan de eiseres de voorwaarden voor de goedkeuring van een vakbond
door de N.M.B.S. onwettig wou doen verklaren, zoals die voorwaarden voortvloeien uit
artikel 7 van de bundel 548 van de A.R.P.S., (wegens) schending van de artikelen 11 van
het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden en
22 van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, en die ertoe
strekt de verweerster te gebieden de eiseres als een officiële vakbond te erkennen en haar,
op alle vlakken, dezelfde rechten als de andere erkende vakbonden toe te kennen, op straffe van dwangsom, en verwerpt bijgevolg de vordering van de eiseres.
Het arrest grondt die beslissing op de volgende redenen:
"De beroepen beslissing heeft, om terechte redenen die het hof (van beroep) overneemt
en die door de middelen van (de eiseres) niet ontzenuwd worden, beslist dat de oorspronkelijke rechtsvordering niet ontvankelijk was, aangezien (de eiseres) geen persoonlijk,
reeds verkregen en dadelijk belang aantoonde, aangezien haar rechtsvordering niet gegrond was op een eigen belang maar ertoe strekte de belangen van haar leden te verdedigen overeenkomstig het doel van haar statuten;
(De eiseres) verzoekt immers om door de N.M.B.S. erkend te worden als vakbond, teneinde de beroepsbelangen van de treinbestuurders te verdedigen, zodat hun eigen eisen op
een specifieke en aan hun behoeften aangepaste wijze behandeld zouden worden;
De oorspronkelijke vordering vormt bijgevolg een op het collectief belang gegronde
rechtsvordering, zodat niet is voldaan aan de voorwaarden voor de ontvankelijkheid van
de vordering, bepaald in de artikelen 17 en 18 van het Gerechtelijk Wetboek;
(De eiseres) voert voor de eerste keer en in hoger beroep aan dat zij door de weigering
van erkenning een jaarlijkse dotatie van 200.000 euro zou mislopen en in de onmogelijkheid zou verkeren een vakbondsbijdrage van de aangesloten werknemers te ontvangen;
Er moet op gewezen worden, enerzijds, dat uit geen enkel gegeven van de zaak blijkt
dat de erkenning door (de verweerster) (de eiseres) recht zou geven op enige dotatie en,
anderzijds, dat niets haar belet een bijdrage van haar leden te ontvangen, zelfs bij gebrek
aan erkenning door (de verweerster);
De niet-ontvankelijkheid van de vordering levert geen schending op van de artikelen 6,
11 en 13 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele
vrijheden, aangezien, enerzijds, (de eiseres) in rechte kan optreden om haar rechtstreekse
en persoonlijke belangen te verdedigen en, anderzijds, elk lid van de vereniging het recht
heeft de bescherming te eisen van zijn subjectieve rechten, zoals deze erkend worden door
het (voormelde) verdrag en door artikel 22 van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten;
Elk lid van (de eiseres) kan immers vrij optreden voor de gerechten van de rechterlijke
orde om geschillen te laten beslechten die met name betrekking hebben op de werkomstandigheden in de onderneming, naar gelang van zijn specifieke behoeften;
Niets belet (de eiseres) om aan elk lid of aan wie dan ook alle publicaties te overhandigen die zij nuttig acht, zodat de niet-ontvankelijkheid van haar vordering noch haar bestaan, noch haar eigen belangen aantast;
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De weigering van erkenning van (de eiseres) tast haar bestaan op zich niet aan, omdat
zij haar statutair doel kan nastreven en als rechtspersoon in rechte kan optreden;
De beweringen van (de eiseres) volgens welke zij zich aldus zou blootstellen aan rechtstreekse en persoonlijke aanvallen van andere vakbonden, die niet zouden aarzelen om
haar eer en haar goede naam in het gedrang te brengen, wordt door geen enkel bewijs gestaafd en kunnen de ontvankelijkheid van haar vordering tot erkenning als vakbond niet
verantwoorden, aangezien zij in dat geval een ontvankelijke rechtsvordering zou kunnen
instellen om de aantasting van haar eer te doen herstellen indien zij een persoonlijk en
rechtstreeks belang kan aantonen;
Uit die overwegingen volgt dat de middelen die (de eiseres) aanvoert tot staving van
haar hoger beroep niet gegrond zijn".
Het arrest, dat de redenen van het beroepen vonnis overneemt, grondt zijn beslissing
ook op de volgende overwegingen:
"IV. Ontvankelijkheid.
1. De verweerster meent dat de eiseres geen persoonlijk en rechtstreeks belang aantoont
om in deze zaak op te treden. Zij concludeert bijgevolg tot de niet-ontvankelijkheid van
de rechtsvordering.
2. Artikel 17 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat de rechtsvordering niet kan worden toegelaten, indien de eiser geen hoedanigheid en geen belang heeft om ze in te dienen. Het belang wordt hierbij omschreven als 'ieder stoffelijk of zedelijk voordeel - effectief maar niet theoretisch - dat de eiser kan trekken uit de vordering die hij instelt op het
ogenblik waarop hij ze aanhangig maakt' (verslag VAN REEPINGHEN, uitgave van het Belgisch Staatsblad, p. 41).
Dit vereiste van een rechtstreeks en persoonlijk belang ligt aan de oorsprong van de
controverse over de eventuele erkenning van de rechtsvordering die op een collectief belang gegrond is. Die vraag kan vanuit drie invalshoeken benaderd worden.
- De op het eigen belang gegronde rechtsvordering is die op grond waarvan de groepering haar eigen, al dan niet vermogensrechtelijke belangen wil verdedigen. Die rechtsvorderingen zijn ontvankelijk. Dergelijke groeperingen hebben - net als een natuurlijke persoon - een rechtstreeks en persoonlijk belang om (hun) eigen materiële of morele voordelen te verdedigen (zie “Les actions collectives devant les juridictions”, C.U.P., vol. 47,
mei 2001, p. 11). De enige vraag is of de groepering bekwaam is om in rechte op te treden. Behoudens bijzondere afwijkingen hebben alleen de groeperingen met rechtspersoonlijkheid die bekwaamheid.
- De rechtsvordering tot verdediging van de individuele belangen is die op grond waarvan de groepering in rechte optreedt om de individuele belangen van het geheel of een gedeelte van haar leden te verdedigen; de groepering dient de rechtsvordering in eigen naam
in met als doelstelling het belang van anderen te verdedigen.
- De op het collectief belang gegronde rechtsvordering, die doorgaans omschreven
wordt als de vordering in rechte die door een groepering ingediend wordt om het doel te
beschermen ter vrijwaring waarvan zij is opgericht.
3. Volgens de rechtspraak van het Hof van Cassatie (zie inzonderheid Cass., 9 december 1957, A.C. 1958, 212), beschikt een - zelfs wettig samengestelde - groepering, behoudens bijzondere afwijkingen, niet over een rechtsvordering om de vergoeding te verkrijgen van schade die aan het geheel of een gedeelte van haar leden wordt toegebracht of die
het doel aantast op grond waarvan de groepering zich heeft gevormd.
In een recent arrest beslist het Hof van Cassatie (Cass., 19 september 1996, A.C. 1996,
nr. 319) dat de niet-ontvankelijkheid gegrond is op twee redenen, namelijk dat het eigen
belang van een rechtspersoon alleen datgene omvat wat zijn bestaan, zijn materiële goede-
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ren en morele rechten inzonderheid zijn vermogen, eer en goede naam, raakt, en dat het
enige feit dat een rechtspersoon een doel, ook al is het statutair, nastreeft, geen eigen belang doet ontstaan.
Volgens het Hof van Cassatie kunnen de afwijkingen van het beginsel van het reeds
verkregen en dadelijk belang alleen wettelijk zijn en moeten zij strikt worden uitgelegd
(Cass., 17 oktober 1986, R.C.J.B. 1988, 327).
4. De eiseres betoogt dat wetgeving, rechtspraak en rechtsleer zouden evolueren naar
een erkenning van de op het collectief belang gegronde rechtsvorderingen. Deze - gedeeltelijke en sporadische - evolutie, die voornamelijk aan bepaalde bodemgerechten toe te
schrijven is, is echter door het Hof van Cassatie en zelfs onrechtstreeks door de wetgever
herhaaldelijk veroordeeld. Het Hof van Cassatie vermeldt in zijn jaarverslag 1997-1998
immers dat " de stellingen van het Hof van Cassatie sedert het arrest Eikendael (dat te dezen het gebrek aan een persoonlijk en rechtstreeks belang vaststelde om in rechte op te
treden), door niet minder dan vijf wetten bevestigd zijn, die telkens in afwijking van de
genoemde wetsbepalingen (artikelen 17 en 18 van het Gerechtelijk Wetboek) - aldus uitdrukkelijk in die wetten - aan bepaalde verenigingen onder strikte voorwaarden een bepaalde rechtsvordering toekennen" (Jaarverslag van het Hof van Cassatie, 1998, Publicatie van het Belgisch Staatsblad, p. 42).
5. In dit geval treedt de eiseres in rechte op om erkend te worden teneinde de eisen van
haar leden aan de N.M.B.S.-hiërarchie te kunnen voorleggen en doorgeven en aldus haar
sociaal doel te verwezenlijken, dat bestaat in de verdediging van de beroepsbelangen van
de treinbestuurders van de N.M.B.S.
De eiseres verzoekt meer bepaald om vergoeding van de schade die voor haar voortvloeit uit de onmogelijkheid om haar sociaal doel na te streven.
Gelet op de (hierboven) herhaalde beginselen en op de rechtspraak van het Hof van
Cassatie, moet derhalve worden vastgesteld dat de eiseres in deze zaak niet optreedt om
een eigen belang te vrijwaren in de zin van artikel 17 van het Gerechtelijk Wetboek maar
wel om de verdediging van de belangen van haar leden, dus haar statutair doel, te vrijwaren.
6. De eiseres ontwijkt die rechtspraak van het Hof van Cassatie door aan te voeren dat
zij voldoet aan de vereisten van artikel 17 van het Gerechtelijk Wetboek, in zoverre haar
rechtsvordering tot vergoeding strekt van de schade die haar berokkend wordt door de
weigering van de eiseres om haar te erkennen. Die schade treft haar persoonlijk in haar
eer en haar goede naam, omdat zij haar belet het door haar beoogde doel daadwerkelijk en
doeltreffend na te streven en, ten slotte, omdat de weigering van erkenning haar bestaan
zelf als vakbond aantast.
Er kan evenwel niet redelijkerwijs worden betoogd dat de weigering van erkenning de
eer of de goede naam van de eiseres zou aantasten in de zin van de rechtspraak van het
Hof van Cassatie. De weigering van erkenning tast alleen de mogelijkheid van de eiseres
aan om haar sociaal doel daadwerkelijk na te streven. De weigering van erkenning tast
evenmin het bestaan zelf van de eiseres aan, maar vormt alleen een belemmering voor het
sociaal doel dat zij als vakbond nastreeft. Dit impliceert dat de eiseres wel degelijk optreedt om de collectieve belangen van haar leden te verdedigen en niet tot vergoeding van
een schade die niet met het nastreven van haar sociaal doel samenvalt.
7. De eiseres betoogt ook dat het niet ontvankelijk verklaren van haar rechtsvordering
erop neerkomt dat haar het recht op een rechterlijke instantie wordt ontzegd, welk recht is
vastgelegd in artikel 6 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de
fundamentele vrijheden, daar (zij) nooit voldoende belang kan aantonen om in rechte op
te treden teneinde de rechten te doen erkennen die haar toegekend worden door de nationale en internationale bepalingen die de vrijheid van vereniging beschermen.
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De rechtbank kan zich bij dit standpunt evenwel niet aansluiten. Er kan niet worden betoogd dat het niet ontvankelijk verklaren van de op het collectief belang gegronde rechtsvordering het bepaalde in voormeld artikel 6 schendt. Enerzijds is dat artikel alleen van
toepassing op geschillen die betrekking hebben op burgerlijke rechten en verplichtingen,
en het recht op de vrijheid van vakvereniging valt hier niet onder. Anderzijds is het feit
dat een Staat een rechtstreeks en persoonlijk belang vereist om in rechte te mogen optreden, niet strijdig met het bepaalde in dat artikel 6 en met het daarin vastgelegde recht op
een rechterlijke instantie. Elk lid van de verweerster, ten slotte, kan individueel in rechte
optreden om de vrijwaring van de betrokken subjectieve rechten te eisen.
8. Daarenboven dient erop te worden gewezen dat het Europees Hof zelf beslist heeft
dat de op het collectief belang gegronde rechtsvordering niet gewaarborgd werd door artikel 11 van het verdrag, dat eveneens door de eiseres wordt aangevoerd. Het Hof (in een
arrest X. t. FEDERALE REPUBLIEK DUITSLAND, D.R. 26, 270) vermeldt immers: 'qu'il n'est pas
exigé des Etats qu'ils prennent des mesures positives pour fournir aux associations privées
des moyens déterminés leur permettant de poursuivre leurs objectifs. Les associations sont
en effet traitées comme tout demandeur en ce qu'elles doivent établir un intérêt légitime
propre pour intenter une action en justice'.
9. Artikel 4 van de wet van du 5 december 1968 wordt door de eiseres eveneens ten onrechte aangevoerd. Dat artikel, dat strikt moet worden uitgelegd, geeft de representatieve
werknemersorganisaties - organisaties zonder rechtspersoonlijkheid - in bepaalde gevallen
het recht om in rechte op te treden teneinde de door hen gesloten collectieve arbeidsovereenkomsten te doen eerbiedigen. Een eventuele erkenning van de eiseres door de verweerster houdt geen enkel verband met de mogelijkheid van de eiseres om die wet te benutten.
10. Uit het geheel van die overwegingen blijkt dat de vordering van de eiseres niet-ontvankelijk moet worden verklaard, daar zij niet voldoet aan de vereisten van artikel 17 van
het Gerechtelijk Wetboek. De gegrondheid van de vordering dient bijgevolg niet te worden onderzocht".
Grieven
1. Krachtens 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.
Het belang moet volgens artikel 18 van het Gerechtelijk Wetboek een reeds verkregen en
dadelijk belang zijn.
Het belang, in de zin van artikel 17 van het Gerechtelijk Wetboek, is elk materieel of
moreel, werkelijk en niet theoretisch voordeel die de eiser uit de vordering kan halen op
het tijdstip dat hij ze instelt.
Zowel natuurlijke als rechtspersonen moeten een rechtstreeks en persoonlijk belang
kunnen aantonen.
Bijgevolg beschikt een groepering niet over een rechtsvordering om de vergoeding te
verkrijgen voor schade die aan het geheel of een gedeelte van haar leden toegebracht
wordt of die het doel aantast waarvoor die groepering is opgericht.
De rechtsvordering van de rechtspersoon is daarentegen ontvankelijk indien hij een
rechtstreeks en persoonlijk belang aantoont. Het eigen belang van een rechtspersoon omvat al datgene wat zijn bestaan, zijn materiële goederen en morele rechten, inzonderheid
zijn vermogen, eer en goede naam, raakt.
2. Het arrest beslist dat de eiseres geen enkel persoonlijk, reeds verkregen en dadelijk
belang aantoont, aangezien haar rechtsvordering niet gegrond is op een eigen belang maar
ertoe strekt de belangen van haar leden te verdedigen, overeenkomstig haar statutair doel.
Volgens het hof van beroep vordert de eiseres om door de verweerster als vakbond erkend
te worden teneinde de beroepsbelangen van de treinbestuurders te verdedigen opdat hun
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eigen eisen op een specifieke en aan hun behoeften aangepaste wijze behandeld zouden
worden.
In deze zaak vordert de eiseres de vergoeding van de schade die haar is berokkend door
de weigering van erkenning, waartoe de verweerster besloten heeft op grond van haar onwettige reglementering.
Haar vordering heeft immers tot doel
- de voorwaarden die aan de erkenning van een vakbond bij de N.M.B.S. gesteld worden en zoals zij blijken uit artikel 7 van de bundel 548 van de A.R.P.S., onwettig te verklaren, omdat zij de artikelen 11 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de
mens en de fundamentele vrijheden en 22 van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten schenden,
- de verweerster te gebieden de eiseres te erkennen als officiële vakbond en haar, op
alle vlakken, dezelfde rechten als aan de andere erkende vakbonden toe te kennen.
Zoals het arrest vaststelt, verzoekt de eiseres om vergoeding van de schade die haar berokkend wordt door de onmogelijkheid om haar sociaal doel te verwezenlijken.
In tegenstelling tot wat het arrest beslist, treedt de eiseres geenszins op ter vrijwaring
van de belangen van haar leden of van haar statutair doel en heeft zij geen op het collectief belang gegronde rechtsvordering ingesteld, maar treedt zij op om een eigen belang te
vrijwaren in de zin van artikel 17 van het Gerechtelijk Wetboek.
De eiseres treedt op om haar eigen belang te vrijwaren, dit wil zeggen om haar erkenning als vakbond en de desbetreffende rechten, waarop zij recht meent te hebben, gewaarborgd te zien.
Zoals het arrest vaststelt, belet de weigering van erkenning de verweerster haar sociaal
doel daadwerkelijk na te streven.
In tegenstelling tot wat het hof van beroep beslist, impliceert die vaststelling dat de
weigering van erkenning een aantasting vormt van het bestaan van de eiseres, of op zijn
minst van haar vermogensrechtelijke goederen en van haar morele rechten, inzonderheid
haar vermogen, haar eer en haar goede naam.
Een groepering stelt een op het collectief belang gegronde rechtsvordering in wanneer
de rechtsvordering ertoe strekt haar statutair doel te vrijwaren. Indien de rechtsvordering
er daarentegen toe strekt de groepering in staat te stellen haar sociaal doel daadwerkelijk
na te streven, dan heeft die groepering een eigen belang bij het instellen van die rechtsvordering in de zin van artikel 17 van het Gerechtelijk Wetboek.
3. Krachtens de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek verplicht elke daad,
nalatigheid of onvoorzichtigheid van de mens, waardoor aan een ander schade wordt veroorzaakt, degene door wiens schuld de schade is ontstaan, deze te vergoeden.
De groepering die het slachtoffer wordt van een fout in de zin van de artikelen 1382 en
1383 van het Burgerlijk Wetboek, heeft een eigen belang om de vergoeding te vragen van
de daaruit voortvloeiende schade.
De eiseres betoogde in conclusie dat haar rechtsvordering ertoe strekte de gewone rechter te doen vaststellen dat de verweerster een fout begaat wanneer zij een onwettige reglementering handhaaft en dat de eiseres zodoende de vergoeding vordert van de schade die
veroorzaakt werd door de weigering van erkenning waartoe de verweerster besloten had
op grond van haar onwettige reglementering.
De eiseres die, zoals het arrest vaststelt, de vergoeding vordert van de schade die voor
haar voortvloeit uit de onmogelijkheid om haar sociaal doel na te streven, treedt aldus op
om een eigen belang te vrijwaren in de zin van artikel 17 van het Gerechtelijk Wetboek.
4. Het arrest, dat beslist dat de eiseres in deze zaak optreedt om de belangen van haar
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leden, dus haar sociaal doel, te vrijwaren, en niet om een eigen belang te vrijwaren, en dat
de oorspronkelijke vordering een op het collectief belang gegronde vordering vormt, zodat de voorwaarden voor de ontvankelijkheid van de vordering, bepaald in de artikelen 17
en 18 van het Gerechtelijk Wetboek, niet vervuld zijn en dat, bijgevolg, de vordering niet
ontvankelijk is, schendt de artikelen 17 en 18 van het Gerechtelijk Wetboek, 1382 en
1383 van het Burgerlijk Wetboek.
5. De eiseres betoogde voor het hof van beroep, in haar aanvullende conclusie en in
haar samenvattende conclusie, dat de door haar ingestelde rechtsvordering strekte tot verdediging van haar eigen, al dan niet vermogensrechtelijke belangen, omdat haar erkenning
als vakbond van de N.M.B.S. haar een jaarlijkse dotatie van haast 200.000 euro zou opleveren, zij hierdoor van de bij de erkende vakbond aangesloten werknemers een vakbondsbijdrage zou ontvangen en haar publicaties in de gebouwen van de verweerster zou kunnen verspreiden of aanplakken.
Het arrest vermeldt "enerzijds, dat uit geen enkel gegeven van de zaak blijkt dat de erkenning door (de verweerster) (de eiseres) recht zou geven op enige dotatie en, anderzijds,
dat niets haar belet een bijdrage van haar leden te ontvangen, zelfs bij gebrek aan erkenning door (de verweerster)" en "dat niets (de eiseres) belet om aan elk lid of aan wie dan
ook alle publicaties te overhandigen die zij nuttig acht, zodat de niet-ontvankelijkheid van
haar vordering noch haar bestaan, noch haar eigen belangen aantast".
(Aangezien) de eiseres betoogt dat zij dankzij de erkenning, die de verweerster haar geweigerd heeft, aanspraak zou kunnen maken op een jaarlijkse dotatie van haast 200.000
euro, recht zou hebben om een vakbondsbijdrage te ontvangen van de aangesloten werknemers en haar publicaties in de gebouwen van de verweerster te verspreiden of aan te
plakken, heeft zij het belang en de hoedanigheid die vereist zijn om een vordering in rechte in te stellen. Het onderzoek van het bestaan of van de draagwijdte van die rechten hangt
niet af van de ontvankelijkheid maar van de gegrondheid van de vordering.
Het arrest, dat beslist dat uit geen enkel gegeven van de zaak blijkt dat de erkenning,
door de verweerster, de eiseres recht zou geven op enige dotatie, dat niets haar belet om
een bijdrage van haar leden te ontvangen, zelfs bij gebrek aan erkenning, en dat niets de
eiseres belet om aan elk van haar leden of aan eenieder de publicaties te overhandigen die
zij nuttig acht, en dat de eiseres bijgevolg geen eigen belang heeft om haar vordering in te
stellen, schendt artikel 17 van het Gerechtelijk Wetboek.
6.1. Krachtens artikel 6.1 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens
en de fundamentele vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 1950 en goedgekeurd
bij de wet van 13 mei 1955, heeft eenieder recht op een eerlijke en openbare behandeling
van zijn zaak, binnen een redelijke termijn, door een onafhankelijke en onpartijdige rechterlijke instantie welke bij de wet is ingesteld, die beslist, hetzij over geschillen inzake
zijn burgerlijke rechten en verplichtingen, hetzij over de gegrondheid van elke strafrechtelijke vordering die tegen hem is ingesteld.
Het arrest, dat de rechtsvordering van de eiseres niet-ontvankelijk verklaart, ontzegt
haar het recht op een rechterlijke instantie, vastgelegd in artikel 6 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.
6.2. Het arrest beslist ten onrechte dat dit artikel 6 niet van toepassing is op deze zaak,
op grond dat
- dit artikel alleen van toepassing is op geschillen inzake burgerlijke rechten en verplichtingen, en dat de vrijheid van vakvereniging hier niet onder valt,
- het feit dat een staat een rechtstreeks en persoonlijk belang eist om in rechte te mogen
optreden, niet strijdig is met het bepaalde in artikel 6 en met het daarin vastgelegde recht
op een rechterlijke instantie,

314

HOF VAN CASSATIE

4.2.08 - Nr. 80

- elk lid van de eiseres individueel in rechte kan optreden om de vrijwaring van de betrokken subjectieve rechten te eisen en voor de gewone rechtbanken vrijelijk en volgens
zijn specifieke behoeften kan optreden om geschillen te doen beslechten die met name betrekking hebben op de werkomstandigheden binnen de onderneming.
In tegenstelling tot wat het arrest beslist, vormt het geschil inzake de erkenning van de
eiseres, die een voorwaarde is voor haar werking als vakbond en als gesprekspartner van
de verweerster, wel degelijk een geschil inzake burgerlijke rechten.
Zoals hierboven is uiteengezet onder de nummers 1 tot 5, heeft de eiseres een persoonlijk belang om de litigieuze vordering in te stellen, zodat het recht op een rechterlijke instantie haar niet kan worden ontzegd bij gebrek aan persoonlijk belang.
Er kan niet worden betoogd dat artikel 6 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden is nageleefd, omdat elk lid van de eiseres
in rechte kan optreden ter vrijwaring van de betrokken subjectieve rechten, wanneer, enerzijds, de leden van de eiseres geen belang hebben om individueel in rechte op te treden
om de erkenning van de eiseres door de verweerster te vorderen, en, anderzijds, de omstandigheid dat die leden de geschillen inzake de werkomstandigheden in de onderneming
door de rechtbank kunnen doen beslechten volgens hun specifieke behoeften, geenszins
verband houdt met de rechtsvordering die ertoe strekt de eiseres door de verweerster te
doen erkennen en die erkenning niet kan waarborgen.
Het arrest, dat de vordering van de eiseres niet-ontvankelijk verklaart om de in het middel weergegeven redenen, schendt bijgevolg artikel 6.1 van het Verdrag tot bescherming
van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.
6.3.1. Indien de beslissing volgens welke artikel 6.1 van het Verdrag tot bescherming
van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden alleen van toepassing is op de
geschillen inzake burgerlijke rechten en verplichtingen, en de vrijheid van vakvereniging
hieronder niet valt, in die zin moet worden gelezen dat het hof van beroep geoordeeld
heeft dat het voorwerp of de oorzaak van de vordering van de eiseres betrekking heeft op
het recht op vakbondsvrijheid, dan is het arrest niet naar recht verantwoord.
6.3.2. De artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek verbieden de rechter de bewijskracht van de akten, zoals de conclusies van de partijen, te miskennen, door
aan die akten een uitlegging te geven die niet verenigbaar is met de bewoordingen en de
draagwijdte ervan.
De rechter die het voorwerp of de oorzaak van de vordering wijzigt, miskent het algemeen rechtsbeginsel, beschikkingsbeginsel genaamd, en schendt de artikelen 702, 3°, 807
en 1138, 2° van het Gerechtelijk Wetboek.
6.3.3. Volgens de bewoordingen van de aanvullende en samenvattende conclusies in
hoger beroep van de eiseres, strekte haar rechtsvordering ertoe de verweerster te bevelen
haar als officiële vakbond te erkennen en haar, op alle vlakken, dezelfde rechten als de andere erkende vakbonden toe te kennen. Het arrest stelt overigens vast dat de eiseres haar
erkenning als vakbond door de verweerster vordert om de beroepsbelangen van de treinconducteurs te verdedigen opdat hun eigen eisen op een specifieke en aan hun behoeften
aangepaste wijze behandeld zouden worden.
Het arrest, dat erkent dat het voorwerp of de oorzaak van de door de eiseres ingediende
vordering betrekking heeft op de vrijheid van vakvereniging, geeft aan de voormelde conclusie van de eiseres een uitlegging die niet verenigbaar is met de bewoordingen en de
draagwijdte ervan en miskent de bewijskracht van die conclusie (schending van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek), maar wijzigt tevens het voorwerp of
de oorzaak van de vordering en miskent aldus het algemeen rechtsbeginsel, beschikkingsbeginsel genaamd, en schendt de artikelen 702, 3°, 807, 1042 en 1138, 2° van het Gerechtelijk Wetboek.
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III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Krachtens artikel 17 van het Gerechtelijk Wetboek, kan een rechtsvordering
niet worden toegelaten, indien de eiser geen belang heeft om ze in te dienen.
Tenzij de wet anders bepaalt, kan de vordering van een natuurlijke persoon of
een rechtspersoon niet worden toegelaten indien de eiser geen persoonlijk en
rechtstreeks belang, dit wil zeggen een eigen belang, heeft.
Het eigen belang van een rechtspersoon omvat datgene wat het bestaan van de
rechtspersoon, zijn vermogensrechtelijke goederen en zijn morele rechten raakt.
Het arrest stelt vast dat de rechtsvordering die de eiseres tegen de verweerster
instelt, ertoe strekt haar als officiële vakbond te doen erkennen.
Het arrest, dat beslist dat die vordering niet ontvankelijk is op grond dat de eiseres geen eigen belang heeft om ze in te dienen maar optreedt om de verdediging van de belangen van haar leden te vrijwaren overeenkomstig haar statutair
doel, dat erin bestaat de beroepsbelangen van de treinconducteurs van de verweerster te verdedigen, schendt artikel 17 van het Gerechtelijk Wetboek.
Het middel is in zoverre gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
over.
Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.
4 februari 2008 - 3° kamer – Voorzitter: de h. Storck, voorzitter – Verslaggever: de h.
Plas – Grotendeels gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, procureur-generaal – Advocaten: mrs. Geinger en De Gryse.

Nr. 81
3° KAMER - 4 februari 2008

1º REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — ALGEMEEN - REDENEN
WAAROP DE BESLISSINGEN GEGROND ZIJN - CASSATIEMIDDEL - ONJUISTE BEWERING.
2º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — DAAD — FOUT SAMENLOOP VAN FOUTEN - AANSPRAKELIJKE PERSONEN - ONDERLINGE VERHOUDING - SCHADE AANDEEL.
1º Het middel mist feitelijke grondslag, wanneer het op onjuiste wijze beweert dat de
redenen waarop de beslissingen van het bestreden vonnis gegrond zijn, niet kunnen
worden achterhaald. (Art. 149 G.W. 1994)
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2º In geval van samenloop van fouten van verscheidene personen oordeelt de rechter in
hoeverre ieders fout heeft bijgedragen tot de schade; op grond daarvan bepaalt hij, in
hun onderlinge verhouding, ieders aandeel in de schade1. (Artt. 1382 en 1383 B.W.)
(Waals Gewest T. Stad Malmedy e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.06.0236.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 25 januari 2006 in hoger beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Verviers.
De zaak is bij beschikking van de eerste voorzitter van 15 januari 2008 verwezen naar de derde kamer.
Raadsheer Philippe Gosseries heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert de volgende vier middelen aan:
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepaling
- artikel 149 van de Grondwet.
Aangevochten beslissing
Het bestreden vonnis verklaart het hoger beroep van de eiser ongegrond, bevestigt het
beroepen vonnis in al zijn beschikkingen, welk vonnis op grond van de overweging dat de
bestuurder W. geen enkele fout had begaan, de eiser en de eerste verweerster in solidum
veroordeeld had om aan de tweede verweerster een bedrag van 85.543,42 euro, vermeerderd met de compensatoire interest en vervolgens de moratoire interest, te betalen, en hen
ook in solidum veroordeeld had in de kosten van die verweerster, de eiser veroordeeld had
om de eerste verweerster te vrijwaren tot beloop van drie vierde van de bedragen die aan
de tweede verweerster verschuldigd waren als hoofdsom, interesten en kosten, en de eiser
veroordeeld had in drie vierde van de kosten van de eerste verweerster en in drie vierde
van zijn eigen kosten. Het bestreden vonnis veroordeelt daarenboven de eiser en de eerste
verweerster hoofdelijk in de kosten van hoger beroep.
Het bestreden vonnis grondt die beslissingen op zijn eigen redenen "en op de hiermee
niet strijdige redenen van de eerste rechter".
Grieven
Het bestreden vonnis grondt de in het middel samengevatte beslissingen op zijn eigen
redenen "en op de hiermee niet strijdige redenen van de eerste rechter", zonder enigszins
te verduidelijken welke redenen van de eerste rechter het niet strijdig met zijn eigen redenen acht en welke het wenst over te nemen.
Het is bijgevolg onmogelijk de redenen van de eerste rechter te achterhalen die door het
bestreden vonnis overgenomen worden en waarop zijn beslissingen gegrond zijn.
Het bestreden vonnis is bijgevolg niet regelmatig met redenen omkleed (schending van
artikel 149 van de Grondwet).
1 Cass., 29 jan. 1988, A.R. 5630, A.C. 1988, nr. 327; zie Cass., 5 sept. 2003, A.R. C.01.0602.F C.01.0604.F, A.C. 2003, nr. 416.
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Tweede middel
Geschonden wetsbepalingen
- de artikelen 1317, 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek;
- het artikel 149 van de Grondwet.
Aangevochten beslissing
Het bestreden vonnis verklaart het hoger beroep van de eiser ongegrond, bevestigt het
beroepen vonnis in al zijn beschikkingen, welk vonnis op grond van de overweging dat de
bestuurder W. geen enkele fout had begaan, de eiser en de eerste verweerster in solidum
veroordeeld had om aan de tweede verweerster een bedrag van 85.543,42 euro, vermeerderd met de compensatoire interest en vervolgens de moratoire interest, te betalen, en hen
ook in solidum veroordeeld had in de kosten van die verweerster, de eiser veroordeeld had
om de eerste verweerster te vrijwaren tot beloop van drie vierde van de bedragen die aan
de tweede verweerster verschuldigd waren als hoofdsom, interesten en kosten, en de eiser
veroordeeld had in drie vierde van de kosten van de eerste verweerster en in drie vierde
van zijn eigen kosten. Het bestreden vonnis veroordeelt daarenboven de eiser en de eerste
verweerster hoofdelijk in de kosten van hoger beroep.
Het bestreden vonnis grondt die beslissingen, met name deze betreffende de aansprakelijkheid van de eiser, op de volgende gronden:
"De verbalisanten vatten het ongeval als volgt samen:
'W. daalt met zijn voertuig de weg van Francorchamps naar Malmedy af. De weg is nat
en glad ten gevolge van het speciale wegdek dat hierop was aangebracht. Terwijl hij naar
eigen zeggen met een snelheid van ongeveer 90 à 100 kilometer per uur rijdt, verliest hij
een eerste keer de controle over het stuur vóór de bocht naar links, maar hij kan zijn voertuig opnieuw bedwingen alvorens opnieuw te slippen. Het voertuig tolt vervolgens rond,
steekt de rijbaan over en komt op een privé-weg terecht waar het met zijn rechterflank op
een kraan botst, een elektrische paal ramt en zijn rit na een halve draai beëindigt in een lager gelegen veld'.
De verbalisanten voegen hieraan toe dat de macadamlaag van de rijbaan, op de plaats
van het ongeval, bij regenweer erg glibberig wordt omdat die laag zeer glad is en dat het
hierdoor vanaf een bepaalde snelheid haast onmogelijk is om enig manoeuvre uit te voeren teneinde een stuurloos voertuig opnieuw onder controle te krijgen;
Het ongeval heeft plaatsgevonden op de rijksweg 62, ter hoogte van de paal 37.3;
De Politierechtbank te Verviers had, na de talrijke ongevallen die zich op die plaats
hebben voorgedaan sinds het Waals Gewest er in de jaren 1991-92 een waterdoorlatend
wegdek had aangebracht, P.S. aangewezen als gerechtsdeskundige;
Uit het vonnis van 31 januari 2000 van de Politierechtbank te Verviers, dat gewezen is
na de neerlegging van het verslag van de deskundige S. op 11 maart 1999, blijkt dat laatstgenoemde zijn verslag als volgt besluit:
'Uit de onderzoeken die op de plaats van het ongeval zijn verricht en uit de berekeningen van de specialisten, met name de heer B. van de Faculté de génie civil van de Universiteit Luik, kan worden besloten dat er op de plaats van de feiten beslist slipgevaar bestaat
vanaf een snelheid van 90 kilometer per uur.
We menen dat deze situatie gevaarlijk is.
We menen immers dat het nemen van een bocht op een plaats waar de snelheid beperkt
is tot 90 kilometer per uur en er bij die snelheid slipgevaar ontstaat, ongevallen veroorzaakt.
We wijzen er eveneens op dat niet alle voertuigen zich op dezelfde wijze gedragen.
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Sommige voertuigen hebben een betere wegligging dan andere; het betreft hier een situatie waarvan de ingenieurs-wegenbouwers wel op hoogte dienen te zijn en zij dienen
bijgevolg bij het ontwerpen van de deklaag voldoende veiligheidscoëfficiënten in acht te
nemen, zodat elk type voertuig de bocht kan nemen zonder slipgevaar.
Volgens ons beantwoordde de rijbaan op de plaats van de feiten niet aan de minimale
veiligheidsnormen';
De eerste rechter heeft, gelet op dit verslag, terecht geoordeeld dat de eigenschappen
van de rijbaan haar gebrekkig maakten, aangezien het feit dat er vanaf 90 kilometer per
uur beslist een risico op slippen bestond, betekent dat dit risico misschien ook al bij een
lagere snelheid aanwezig was (aangezien niet alle voertuigen dezelfde wegvastheid vertonen) en vooral dat dit risico zelfs bestond onder de toegelaten maximumsnelheid van 90
kilometer per uur;
Het Waals Gewest heeft op dat deskundigenverslag dezelfde kritieken geuit als die welke de ingenieur C. op de schatter B. had geuit en waarop professor B. destijds punt voor
punt geantwoord heeft;
De eerste rechter heeft terecht geoordeeld geen nieuwe deskundige te moeten aanwijzen om op deze kritieken te antwoorden;
Het antwoord op de vraag of het wegdek al dan niet aan de veiligheidsnormen voldoet,
geeft niet het standpunt van een wetenschappelijke school weer, zoals beweerd wordt,
maar berust op het onderzoek van een feit;
Het Waals Gewest, dat zich terdege bewust was van het probleem, heeft het wegdek
sinds het ongeval overigens vervangen;
Zelfs als het ongeval zich zoals te dezen heeft voorgedaan in de andere rijrichting en
niet in die waarover de deskundige een standpunt heeft ingenomen, kan niet worden betwist dat het wegdek logischerwijs hetzelfde is in beide rijrichtingen, daar dat wegdek
wellicht over de gehele breedte van de rijbaan is aangebracht; het Waals Gewest levert in
elk geval geen enkel bewijs dat deze overweging kan ontkrachten;
De verbalisanten hebben daarenboven uitdrukkelijk gepreciseerd dat de rijbaan bij regenweer bijzonder glad was en die vaststelling heeft noodzakelijkerwijs betrekking op de
rijrichting van de bestuurder R.W., zoniet zou die opmerking geen enkel belang hebben;
Het standpunt van het Waals Gewest kan dus niet gevolgd worden wanneer het beweert, zonder zulks op enigerlei wijze aan te tonen, dat de adhesiecoëfficiënt van de rijbaan in de richting van Francorchamps naar Malmedy sterk zou verschillen van die welke
in de tegenovergestelde richting werd gemeten;
Het Waals Geweest heeft sinds het litigieuze ongeval het wegdek helemaal opnieuw
aangelegd, wat erop lijkt te wijzen dat de situatie gevaarlijk was in beide rijrichtingen;
Daarenboven is niet aangetoond dat de schade een andere oorzaak dan dit gebrek zou
hebben;
De eerste rechter heeft het Waals Gewest bijgevolg terecht aansprakelijk gesteld als bewaarder van een gebrekkige zaak".
Het beroepen vonnis had daarenboven erop gewezen dat "het ongeval zich weliswaar
heeft voorgedaan in de andere rijrichting (Francorchamps naar Malmedy), maar dat volgens de gegevens van het dossier bij regenweer de gehele oppervlakte van de rijbaan bijzonder glad werd (zie de vaststellingen van de verbalisanten ten aanzien van de rijrichting
van W.); uit het verslag van de heer S. volgt daarenboven niet dat het risico op ongevallen
kleiner was in de richting naar Malmedy (wat dat betreft wordt de door het Waals Gewest
in zijn conclusie geuite bewering dat de coëfficiënt groter was in de richting Francorchamps-Malmedy dan in de richting Malmedy-Francorchamps, door geen enkel stuk van
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het dossier gestaafd)".
Zoals het eerste middel beklemtoont, kan echter niet worden achterhaald of het bestreden vonnis die reden overneemt.
Grieven
De eiser had in zijn conclusie in hoger beroep het volgende betoogd:
"Over dit ongeval is er geen enkel deskundigenonderzoek verricht;
Het verslag waarop de rechtbank zijn beslissing grondt, heeft betrekking op een ander
ongeval dat zich niet op exact dezelfde plaats heeft voorgedaan;
Meer bepaald blijkt dat de coëfficiënt van die rijbaan, in de rijrichting van Francorchamps naar Malmedy-Stavelot, erg verschilt van de coëfficiënt die gemeten werd op de
tegenovergestelde rijstrook;
De conclusies van het gerechtelijk deskundigenonderzoek zijn nochtans gegrond op de
coëfficiëntmetingen van de rijstrook die tegenovergesteld is aan die waarop dit dossier betrekking heeft;
De eerste rechter heeft ten onrechte op het volgende gewezen: 'Wat dat betreft wordt de
door het Waals Gewest in zijn conclusie geuite bewering dat de coëfficiënt groter was in
de richting Francorchamps-Malmedy dan in de richting Malmedy-Francorchamps, door
geen enkel stuk van het dossier gestaafd';
De [eiser] had nochtans de coëfficiëntmetingen neergelegd die verricht waren 'naar Stavelot', wat wel degelijk overeenstemt met de richting Francorchamps-Malmedy, aangezien Stavelot in het verlengde daarvan ligt;
Uit dit stuk volgt dat de politierechtbank kennelijk uit het oog heeft verloren dat de
waarden die zijn opgemeten op de rijstrook die R.W. volgde, volkomen normaal waren;
Die waarden bedragen immers nooit minder dan 0,45 (tegen een minimum van 0,32 in
de tegenovergestelde rijrichting, voor alle andere ongevallen);
Dat verschil in adhesiecoëfficiënten van de twee rijstroken is daarenboven volkomen
aannemelijk, aangezien de machines een wegdek nooit in één keer aanbrengen over de gehele breedte van de rijbaan maar per rijstrook;
De door de [eiser] voorgelegde coëfficiëntmetingen van de rijstrook waarop R.W. reed,
vormen een doorslaggevend gegeven op grond waarvan het beroepen vonnis gewijzigd
moet worden;
De eerste rechter heeft vanzelfsprekend ten onrechte erop gewezen dat 'er uit het verslag van de heer S. niet volgt dat het risico op ongevallen in de richting naar Malmedy lager zou zijn geweest';
Gerechtsdeskundige S. was immers belast met een deskundigenonderzoek naar een
wegverkeersongeval dat zich heeft voorgedaan in de richting, tegengesteld aan die waarin
R.W. reed, en de gerechtsdeskundige S. had geen enkele reden om onderzoekingen te verrichten op de rijstrook die geen verband hield met het ongeval dat hij als deskundige diende te onderzoeken".
en in zijn verzoekschrift in hoger beroep:
"De politierechtbank heeft geen rekening gehouden met het feit dat de coëfficiënt die
op deze weg in de richting van Francorchamps naar Malmedy-Stavelot gemeten werd, beduidend beter is dan op de tegenovergestelde rijstrook; dit is de enige rijstrook waarop de
andere ongevallen die als precedent zijn aangevoerd, hebben plaatsgevonden;
De eerste rechter wijst er ten onrechte op dat 'uit de gegevens van het dossier blijkt dat
bij regenweer de gehele oppervlakte van de rijbaan bijzonder glad werd'. Het Waals Gewest had immers de coëfficiëntmetingen neergelegd die op vraag van de deskundige S.
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waren verricht in de rijrichting waarin dit ongeval had plaatsgevonden. Er kan te dezen
worden vastgesteld dat de opgemeten waarden volkomen normaal zijn, aangezien ze nooit
minder bedragen dan 0,45 (tegen een minimum van 0,32 in de tegenovergestelde richting,
waarin alle andere ongevallen hebben plaatsgevonden). Het is dus objectief aangetoond
dat de adhesie van de baan helemaal niet dezelfde is op beide rijstroken. Er moet worden
herhaald dat het wegdek van elke rijstrook afzonderlijk wordt gelegd".
De eiser voerde aldus coëfficiëntmetingen aan die aantoonden dat de adhesiecoëfficiënt
van de rijstrook waarop het ongeval had plaatsgevonden en waarop het verslag van de
deskundige S. - neergelegd in het kader van een ander geschil - geen betrekking had, volkomen normaal was.
Hieruit volgt dat
1° het bestreden vonnis, dat vermeldt dat de eiser, in elk geval, geen enkel gegeven aanvoert op grond waarvan de overweging dat het wegdek aan beide kanten logischerwijs
hetzelfde is, ontkracht kan worden, en geenszins aantoont dat de adhesiecoëfficiënt in de
richting van Francorchamps naar Malmedy sterk zou verschillen, weigert in de conclusie
in hoger beroep en in het verzoekschrift in hoger beroep van de eiser de daarin geuite bewering te lezen dat de door hem voorgelegde coëfficiëntmetingen aantonen dat de twee
rijstroken van de rijbaan een verschillende adhesiecoëfficiënt hebben, aan die conclusie en
aan dat verzoekschrift aldus een draagwijdte verleent die niet verenigbaar is met de bewoordingen ervan en bijgevolg de bewijskracht van die akten miskent (schending van de
artikelen 1317, 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek);
Dezelfde grief geldt ook voor de in het middel weergegeven reden van het beroepen
vonnis, gesteld dat het door het bestreden vonnis overgenomen wordt, in zoverre die reden vermeldt dat de bewering dat de coëfficiënt beter zou zijn in de richting van Francorchamps naar Malmedy, niet wordt gestaafd door de stukken van het dossier (schending
van de in het middel bedoelde artikelen van het Burgerlijk Wetboek);
2° het bestreden vonnis niet antwoordt op het omstandige verweer dat de eiser in zijn
conclusie in hoger beroep en in zijn verzoekschrift in hoger beroep heeft voorgedragen,
zodat het niet regelmatig met redenen is omkleed (schending van artikel 149 van de
Grondwet).
(...)
Vierde middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 149 van de Grondwet.
Aangevochten beslissing
Het bestreden vonnis verklaart het hoger beroep van de eiser ongegrond, bevestigt het
beroepen vonnis in al zijn beschikkingen, welk vonnis op grond van de overweging dat de
bestuurder W. geen enkele fout had begaan, de eiser en de eerste verweerster in solidum
veroordeeld had om aan de tweede verweerster een bedrag van 85.543,42 euro, vermeerderd met de compensatoire interest en vervolgens de moratoire interest, te betalen, en hen
ook in solidum veroordeeld had in de kosten van die verweerster, de eiser veroordeeld had
om de eerste verweerster te vrijwaren tot beloop van drie vierde van de bedragen die aan
de tweede verweerster verschuldigd waren als hoofdsom, interesten en kosten, en de eiser
veroordeeld had in drie vierde van de kosten van de eerste verweerster en in drie vierde
van zijn eigen kosten. Het bestreden vonnis veroordeelt daarenboven de eiser en de eerste
verweerster hoofdelijk in de kosten van hoger beroep.
Het bestreden vonnis grondt die beslissingen, inzonderheid over de verdeling van de
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aansprakelijkheid tussen de eiser en de eerste verweerster, op de volgende redenen:
"Het beroepen vonnis wordt ook bevestigd, in zoverre het de aansprakelijkheden verdeeld heeft naar rato van drie vierde ten laste van het Waals Gewest en een vierde ten laste van de stad Malmedy;
Het Waals Gewest is immers bewaarder van de rijbaan en staat in voor de kwaliteit van
het wegdek van die rijbaan, zodat zijn fout zwaarwichtiger is dan die van de stad Malmedy, waarvan de taak te dezen alleen bestond in het verhelpen van de tekortkomingen van
het Waals Gewest".
Grieven
De eiser heeft in zijn conclusie in hoger beroep subsidiair aangevoerd dat de aansprakelijkheid voor het ongeval verdeeld moest worden tot beloop van 50 pct. tussen hem en de
eerste verweerster, voor zover "de rechtbank oordeelt dat de overheden te dezen aansprakelijk zijn".
Het bestreden vonnis bevestigt evenwel de verdeling van de aansprakelijkheid naar rato
van drie vierde ten laste van de eiser en van een vierde ten laste van de eerste verweerster,
op grond van de in het middel weergegeven reden dat de fout van de eiser zwaarwichtiger
is dan die van de eerste verweerster.
Wanneer schade wordt veroorzaakt door de fouten van meerdere personen, moet de
aansprakelijkheid tussen hen niet verdeeld worden op grond van de zwaarwichtigheid van
hun respectieve fouten maar op grond van het oorzakelijk verband tussen die fouten en de
schade (artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek).
Hieruit volgt dat het bestreden vonnis, dat de aansprakelijkheid verdeelt op grond van
een onwettig criterium, niet naar recht is verantwoord (schending van de artikelen 1382 en
1383 van het Burgerlijk Wetboek) en dat het bestreden vonnis, dat het oorzakelijk verband tussen de respectieve fouten die het aan de eiser en aan de eerste verweerster verwijt,
en de schade niet onderzoekt, het Hof in de onmogelijkheid stelt om de wettigheid van
zijn beslissing over de aansprakelijkheidsverdeling te onderzoeken en bijgevolg niet regelmatig met redenen is omkleed (schending van artikel 149 van de Grondwet).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
Het bestreden vonnis, dat het beroepen vonnis in al zijn beschikkingen bevestigt, verklaart uitspraak te doen op grond van eigen redenen en op "de hiermee
niet strijdige redenen van de eerste rechter".
Uit het bestreden vonnis, dat in zijn motivering herhaaldelijk verwijst naar de
redenen van het beroepen vonnis die het goedkeurt, en uit het onderling verband
tussen beide beslissingen blijkt dat de appelrechters alle redenen van de eerste
rechter hebben willen overnemen door vast te stellen dat geen van die redenen
strijdig was met hun eigen redenen.
Het middel dat stelt dat de redenen waarop de beslissingen van het bestreden
vonnis gegrond zijn, niet kunnen worden achterhaald, mist feitelijke grondslag.
Tweede middel
Het bestreden vonnis oordeelt dat "het wegdek logischerwijs hetzelfde is in
beide rijrichtingen, daar dat wegdek wellicht over de gehele breedte van de rijbaan is aangebracht; het Waals Gewest [...] geen enkel bewijs levert dat deze
overweging kan ontkrachten; de verbalisanten hebben [...] uitdrukkelijk gepreci-
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seerd dat de rijbaan bij regenweer bijzonder glad was en die vaststelling noodzakelijkerwijs betrekking heeft op de rijrichting van de bestuurder [...]; het standpunt van [de eiser] dus niet kan gevolgd worden wanneer [hij] beweert, zonder
zulks op enigerlei wijze aan te tonen, dat de adhesiecoëfficiënt van de rijbaan in
de richting van Francorchamps naar Malmedy sterk zou verschillen van die welke in de tegenovergestelde richting werd gemeten en [de eiser] sinds het litigieuze ongeval het wegdek helemaal opnieuw heeft aangelegd, wat erop lijkt te wijzen dat de situatie gevaarlijk was in beide rijrichtingen".
Aldus beantwoordt het bestreden vonnis het verzoekschrift in hoger beroep en
de conclusie in hoger beroep van de eiser die in het middel weergegeven worden,
door ze tegen te spreken.
Voor het overige miskent de rechter die het in die conclusie voorgedragen verweer verwerpt door het tegen te spreken, de bewijskracht van die conclusie niet.
Het middel kan niet worden aangenomen.
(...)
Vierde middel
Krachtens de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek, komt alleen
de schade waarvan het bestaan en de omvang is aangetoond en die, zonder de in
aanmerking genomen fouten, niet op die wijze tot stand zou zijn gekomen, in
aanmerking voor vergoeding.
In geval van samenloop van fouten van verschillende personen oordeelt de
rechter op onaantastbare wijze in hoeverre ieders fout heeft bijgedragen tot het
veroorzaken van de schade; op grond daarvan bepaalt hij, in hun onderlinge verhouding, ieders aandeel in de schade.
Het bestreden vonnis, dat jegens de eiser en de eerste verweerster een fout in
aanmerking neemt, beslist om "de aansprakelijkheid [te verdelen] naar rato van
drie vierde ten laste van de [eiser] en een vierde ten laste van de [eerste verweerster]", op grond dat "de eiser bewaarder van de rijbaan is en voor de kwaliteit
van het wegdek van die rijbaan instaat, zodat zijn fout zwaarwichtiger is dan die
van de [eerste verweerster], waarvan de taak te dezen alleen bestond in het verhelpen van de tekortkomingen van [de eiser]".
Het bestreden vonnis, dat de aansprakelijkheid tussen de eiser en de eerste verweerster aldus verdeelt op grond van de zwaarwichtigheid van hun respectieve
fouten, schendt de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek.
Het middel is in zoverre gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het uitspraak doet over de verdeling
van de aansprakelijkheid tussen de eiser en de eerste verweerster, en over de kosten van die partijen.
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde vonnis.
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Veroordeelt de eiser in drie vierde van zijn kosten en in de kosten van de tweede verweerster, houdt de overige kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan
de feitenrechter over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de Rechtbank van Eerste Aanleg te Eupen, zitting houdende in hoger beroep.
4 februari 2008 - 3° kamer – Voorzitter: de h. Storck, voorzitter – Verslaggever: de h.
Gosseries – Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, procureur-generaal – Advocaten:
mrs. Simont en Gérard.

Nr. 82
3° KAMER - 4 februari 2008

EIGENDOM - MEDE-EIGENDOM - RECHTSVORDERINGEN - MEDE-EIGENAAR - ALGEMENE
VERGADERING - BESLISSING - ONREGELMATIGHEID - VORDERING IN RECHTE - BASISAKTE REGLEMENT VAN MEDE-EIGENDOM - DWINGENDE WET - TEGENSTRIJDIGHEID - TERMIJN.
De mede-eigenaar die zich wil beroepen op de onregelmatigheid van een beslissing van de
algemene vergadering, moet dit doen binnen de bij wet voorgeschreven drie maanden,
zelfs als die onregelmatigheid het gevolg is van een strijdigheid van een bepaling van de
basisakte of van het reglement van mede-eigendom met een dwingende wetsbepaling 1.
(Art. 577-9, §2 B.W.)
(D. T. L' Assemblée des copropriétaires de la résidence "Le vert galant")

ARREST (vertaling)

(A.R. C.06.0348.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 8 december 2005 gewezen
door het Hof van Beroep te Luik.
De zaak is bij beschikking van 17 januari 2008 van de eerste voorzitter verwezen naar de derde kamer.
Raadsheer Sylviane Velu heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert volgend middel aan:
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 577-2, 577-3, 577-4, §1, 577-5, §3, 577-9, §2, 577-14 en 1134 van het
Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissing
Het arrest, dat het hoger beroep ontvankelijk en gegrond verklaart, wijzigt de beroepen
beslissing en verklaart de hoofdvordering ontvankelijk en (grotendeels) gegrond. Het hof
(van beroep) veroordeelt de eiseres om aan de verweerster een bedrag van 7.236,76 euro
1 Zie Cass., 4 april 2002, A.R. C.00.0171.N, A.C. 2002, nr. 208.
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te betalen, vermeerderd met de interest tegen de overeengekomen rentevoet van 8 pct. op
het bedrag van 6.987,13 euro, met ingang van 6 november 2000 tot de algehele betaling,
terwijl het de tegenvordering ongegrond verklaart. Het hof (van beroep) veroordeelt de eiseres in de kosten van eerste aanleg en hoger beroep.
Het hof (van beroep) stelt vast dat "het geschil betrekking heeft op de terugvordering,
door de vereniging van mede-eigenaars, van de gezamenlijke lasten, zoals deze zijn vastgelegd in de basisakte van 11 september 1969 en in het daarbij gevoegde reglement van
mede-eigendom en het huishoudelijk reglement (...)", en grondt zijn beslissing op de volgende redenen:
"1. De terugvordering van de gezamenlijke lasten betreffende de kosten van de werking
van de diensten:
Het gevorderde saldo heeft betrekking op de maanden mei, juni en juli 1999, augustus
en oktober 1999, alsook januari tot oktober 2000, volgens de afrekening die is opgemaakt
op grond van artikel 22 van het reglement van mede-eigendom, dat bepaalt:
'Volgens de beschrijving van het gebouw, zoals deze bij de basisakte is gevoegd, is de
mede-eigendom verdeeld in tien duizendste, en is er in een andere verdeling in tien duizendste voorzien voor bepaalde gemeenschappelijke lasten met betrekking tot de kosten
van de werking van de diensten';
Op grond van artikel 577-5, §3, luidens hetwelk 'de vereniging van medeëigenaars geen
ander vermogen kan hebben dan de roerende goederen nodig voor de verwezenlijking van
haar doel, dat uitsluitend bestaat in het behoud en het beheer van het gebouw of de groep
van gebouwen', betoogt (de eiseres) dat artikel 22 van het reglement van mede-eigendom
nietig is, in zoverre het betrekking heeft op de personeelskosten voor diensten die verstrekt worden aan de bewoners van het gebouw;
Uit het dwingend karakter (voormeld artikel 577-14 van het Burgerlijk Wetboek) van
artikel 577-5, §3 van het Burgerlijk Wetboek, volgt dat alleen de definitief geworden gevolgen van handelingen die gesteld zijn vóór de inwerkintreding van dat artikel (1 augustus 1995), aan de toepassing van de wet van 30 juni 1994 ontsnappen;
Aangezien de bepalingen van de voormelde wet van 30 juni 1994 van dwingend recht
zijn en niet de openbare orde raken, zijn de hiermee strijdige statutaire bepalingen niet
volstrekt nietig maar betrekkelijk nietig;
Bijgevolg moet worden onderzocht of (de eiseres), mede-eigenares aan wie de basisakte van 11 september 1969 en het reglement van mede-eigendom kan worden tegengeworpen, in dit geval het recht heeft zich te beroepen op de nietigheid van de statutaire bepaling die vermeld wordt in artikel 22 van het reglement van mede-eigendom;
Het hof (van beroep) stelt te dezen vast dat (de eiseres), sinds de inwerkingtreding van
de voormelde wet van 30 juni 1994, hoewel zij tot november 2000 mede-eigenares is gebleven, geen enkel bezwaar heeft geuit tijdens de algemene vergaderingen van mede-eigenaars waarop de betwiste voorschotten zijn vastgelegd;
Overeenkomstig artikel 577-9, §2 van het Burgerlijk Wetboek, dat op 1 augustus 1995
onmiddellijk van toepassing was, kon zij een vordering instellen om elke beslissing van
de algemene vergadering die zij onregelmatig, bedrieglijk of onrechtmatig achtte, te wijzigen of te vernietigen, binnen een termijn van drie maanden te rekenen van het tijdstip
waarop de belanghebbende van de beslissing kennisgenomen heeft;
Wat dat betreft betwist (de eiseres) niet kennisgenomen te hebben van de beslissingen
van de vergaderingen van de mede-eigenaars en is haar recht om ze te betwisten, vervallen;
Aldus is het recht van (de eiseres) om de voorschotten te betwisten die van haar gevorderd worden als bijdrage in de kosten van de werking van de gemeenschappelijke dien-
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sten, zoals zij in de voormelde basisakte en de bijlagen ervan vermeld staan, vervallen".
Grieven
In haar eerste conclusie in hoger beroep betoogde de eiseres dat "artikel 22 van het reglement van mede-eigendom van de residentie Le Vert Galant vermeldt dat de mede-eigendom verdeeld is in tien duizendste en dat in een bijkomende verdeling in tien duizendste voorzien is voor bepaalde gemeenschappelijke lasten met betrekking tot de werkingskosten en de kosten voor diensten" en dat aldus "duidelijk bepaald is dat in een verdeling
in tien duizendste voorzien is voor de verschillende gemeenschappelijke uitgaven of lasten die voor elke mede-eigendom gebruikelijk zijn en (dat) in een andere verdeling, los
van de eerste, is voorzien voor het gedeelte dat als 'diensten' beschouwd wordt". De eiseres wees erop dat de bedragen die van haar gevorderd werden en die bij de notaris geblokkeerd waren, "niettemin betrekking hebben op het aandeel dat (de eiseres) volgens de residentie Le Vert Galant heeft in het geheel van de kosten van 'die diensten' die door de verschillende mede-eigenaars betaald moeten worden, ongeacht of zij haar flat al dan niet betrekt".
De eiseres wees erop "dat zij van de syndicus (niet) de opsplitsing heeft kunnen verkrijgen tussen de gebruikelijke gemeenschappelijke lasten, eigen aan elke mede-eigendom, en
de 'diensten'", waarna zij betoogde dat "het voor zich spreekt dat de Residentie Le Vert
Galant noch de hoedanigheid noch het recht heeft om van (de eiseres) enige bijdrage te
vorderen in de kosten van 'diensten' die nooit zijn verstrekt aan haar huurster, wijlen mevrouw d. (...) sinds haar overlijden (het appartement van (de eiseres) is na dat overlijden
gedurende 18 maanden onbewoond gebleven)".
Luidens artikel 577-5, §3 van het Burgerlijk Wetboek, dat te dezen toepasselijk is gemaakt door de artikelen 577-2 en 577-3 van dat wetboek, kan de vereniging van (mede-eigenaars) geen ander vermogen hebben dan de roerende goederen nodig voor de verwezenlijking van haar doel, "dat uitsluitend bestaat in het behoud en het beheer van het gebouw
of de groep van gebouwen". Zoals de eiseres in haar conclusie aangaf, is de bevoegdheid
van de vergadering van de mede-eigenaars beperkt tot de verwezenlijking van het doel
van de vereniging, te dezen het behoud en het beheer van de mede-eigendom.
Luidens artikel 577-9, §2 van het Burgerlijk Wetboek, kan iedere mede-eigenaar aan de
rechter vragen een onregelmatige, bedrieglijke of onrechtmatige beslissing van de algemene vergadering te vernietigen of te wijzigen (eerste lid) en moet die rechtsvordering
worden ingesteld binnen drie maanden te rekenen van het tijdstip waarop de belanghebbende kennis van de beslissing heeft genomen op het tijdstip waarop ze door de algemene
vergadering is goedgekeurd.
Artikel 577-14 van het Burgerlijk Wetboek vermeldt dat de bepalingen van deze afdeling van dwingend recht zijn.
De omstandigheid dat de mede-eigenaar die een beslissing van de algemene vergadering van de mede-eigenaars nietig wil doen verklaren, ontneemt elke belanghebbende, zoals een mede-eigenaar, het recht niet om op gelijk welk ogenblik de onwettigheid van een
statutaire bepaling, zoals een bepaling van het reglement van mede-eigendom, aan te voeren. Er moet immers een onderscheid worden gemaakt tussen de beslissingen van de algemene vergadering van de mede-eigenaars en de statuten, die luidens artikel 577-4, §1 van
het Burgerlijk Wetboek, gevormd worden door de basisakte en door het reglement van
mede-eigendom.
De eiseres betoogde in conclusie dat het argument volgens hetwelk het ontbreken van
enig bezwaar tegen een beslissing van de algemene vergadering van mede-eigenaars (die
het maandelijks bedrag van de gemeenschappelijke lasten vastlegt) de mede-eigenaars het
recht ontzegde om die beslissing te betwisten, niet kon worden aanvaard, aangezien het
"geen rekening houdt met artikel 577-5, §3 van het Burgerlijk Wetboek, dat een dwingend
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karakter heeft", en preciseerde volledig ter zake dat die wetsbepaling tot doel had te voorkomen dat een mede-eigendom omgezet zou worden in een of andere burgerlijke vastgoedvennootschap en dat "zijn vermogen" aldus "krachtens de wet beperkt wordt tot de
roerende goederen nodig voor de verwezenlijking van zijn doel, wat alles uitsluit dat betrekking heeft op de diensten (maaltijden, geneeskundige verzorging...)" (ibidem).
Tevens preciseerde de eiseres terecht (ibidem) dat "de beslissingen die genomen zijn
door de algemene vergadering van mede-eigenaars, in strijd zijn met dat beginsel en niet
in aanmerking genomen kunnen worden of aan (de eiseres) opgelegd kunnen worden", dat
"al wat betrekking heeft op de diensten die door de residentie Le Vert Galant aangevoerd
worden (maaltijden, geneeskundige verzorging...) geen deel uitmaakt (...) van het vermogen van de vergadering van de mede-eigenaars, zoals het door de wet is omschreven", dat
"die diensten aldus niet beschouwd kunnen worden als gemeenschappelijke lasten van de
mede-eigenaars en dat die diensten bijgevolg aangerekend moeten worden aan de personen die hiervan daadwerkelijk gebruik hebben gemaakt" en concludeerde dat "de hypothese van verval hier kennelijk niet van toepassing is".
In haar aanvullende conclusie in hoger beroep herinnerde de eiseres eraan dat de door
de residentie in aanmerking genomen diensten (maaltijden, geneeskundige verzorging...)
geen deel uitmaakten van het vermogen van de vergadering van mede-eigenaars, aangezien "het geenszins handelingen zijn die het beheer of het behoud van gebouwen betreffen" en concludeerde dat "de verwijzing in het reglement van mede-eigendom, waarbij de
privé-diensten en de gemeenschappelijke lasten van de (mede-eigendom) samen in de gemeenschappelijke lasten ondergebracht worden, eveneens nietig is".
De eiseres had bijgevolg het recht zich te beroepen op de onwettigheid van een bepaling van het reglement van mede-eigendom, zonder daarbij de termijn te moeten naleven
die bedoeld wordt in artikel 577-9, §2, tweede lid van het Burgerlijk Wetboek, en die betrekking heeft op een andere hypothese.
De beslissing dat het recht van de eiseres om de voorschotten te betwisten die van haar
gevorderd werden als bijdrage in de werkingskosten voor gemeenschappelijke diensten,
zoals (zij) in de basisakte en haar bijlagen zijn opgenomen, vervallen was omdat zij de
termijn van drie maanden niet had nageleefd waarbinnen zij een vordering diende in te
stellen tot vernietiging of wijziging van elke onregelmatige, bedrieglijke of onrechtmatige
beslissing van de algemene vergadering, schendt bijgevolg alle in het middel bedoelde
wettelijke bepalingen.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Artikel 577-9, §2 van het Burgerlijk Wetboek, bepaalt in het eerste lid dat iedere mede-eigenaar aan de rechter kan vragen een onregelmatige, bedrieglijke of
onrechtmatige beslissing van de algemene vergadering te vernietigen of te wijzigen, en, in het tweede lid, dat deze vordering moet worden ingesteld binnen drie
maanden te rekenen van het tijdstip waarop de belanghebbende van de beslissing
kennisgenomen heeft.
Uit die bepaling volgt dat de mede-eigenaar die zich wil beroepen op de onregelmatigheid van een beslissing van de algemene vergadering, dit moet doen
binnen de bij die bepaling voorgeschreven termijn van drie maanden, zelfs als
die onregelmatigheid het gevolg is van een strijdigheid van een bepaling van de
basisakte of van het reglement van mede-eigendom met een wetsbepaling van
dwingend recht.
Het arrest stelt vast dat het geschil betrekking heeft op de verplichting van de
eiseres, die eigenares is geweest van een appartement in de residentie "Le Vert
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Galant", om bijdragen te betalen in de gemeenschappelijke lasten betreffende de
kosten van de werkingsdiensten voor een gedeelte van de jaren 1999 en 2000,
dat de afrekening van de litigieuze bedragen is opgemaakt overeenkomstig artikel 22 van het reglement van mede-eigendom en dat de eiseres betwist die bedragen te moeten betalen, op grond dat dit artikel vernietigd moet worden omdat het
strijdig is met artikel 577-5, §3 van voormeld wetboek.
Het arrest, dat beslist dat het recht van de eiseres om de van haar gevorderde
voorschotten te betwisten, vervallen is omdat zij geen rechtsvordering heeft ingesteld tot vernietiging van de beslissingen van de algemene vergadering die deze
hebben vastgelegd, binnen drie maanden nadat zij ervan kennisgenomen heeft,
verantwoordt zijn beslissing naar recht.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.
4 februari 2008 - 3° kamer – Voorzitter: de h. Storck, voorzitter – Verslaggever: mevr.
Velu – Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, procureur-generaal – Advocaten: mrs.
Geinger en Kirkpatrick.

Nr. 83
3° KAMER - 4 februari 2008

CASSATIEBEROEP — BURGERLIJKE ZAKEN — VORMEN — TE VOEGEN
STUKKEN (BIJ CASSATIEBEROEP OF MEMORIE) - MEMORIE VAN ANTWOORD ADVOCAAT BIJ HET HOF VAN CASSATIE - NIET GEPARAFEERDE STUKKEN - GEVOLG.
Het exploot van betekening van de bestreden beslissing dat de verweerder voorlegt ter
verantwoording van de niet-ontvankelijkheid van het cassatieberoep, kan alleen tijdens
de rechtspleging gebruikt worden, als het bij zijn memorie van antwoord is gevoegd en
genummerd en geparafeerd is door de advocaat bij het Hof van Cassatie die deze partij
vertegenwoordigt1. (Artt. 1098 en 1100 Ger.W.)
(C. T. Mrs. Wery en Delaey, curatoren over het faillissement van DONNAY nv)

ARREST (vertaling)

(A.R. S.06.0023.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 27 januari 2005 gewezen
door het Arbeidshof te Luik, afdeling Namen.
Raadsheer Philippe Gosseries heeft verslag uitgebracht.
1 Zie Cass., 10 mei 1996, A.R. C.95.0330.F, A.C. 1996, nr. 169.
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Procureur-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voet volgend middel aan.
(...)
III. BESLISSING VAN HET HOF
Over het door de verweerders opgeworpen middel van niet-ontvankelijkheid:
het middel is laattijdig:
Luidens artikel 1100 van het Gerechtelijk Wetboek, mogen in het proces, benevens de stukken die bij het dossier van de rechtspleging werden toegevoegd,
uitsluitend de stukken aangewend worden die voldoen aan de voorschriften van
de artikelen 1097, 1098 en 1099, alsmede de akten van afstand of van hervatting
van het geding, de akten van overlijden ingeval het overlijden de rechtsvordering
doet vervallen, de machtigingen om te pleiten en de stukken die overgelegd zijn
ten bewijze dat de voorziening of de memorie van antwoord toegelaten is.
Artikel 1098 van dat wetboek bepaalt dat het verzoekschrift en de memories
een lijst bevatten van de erbij gevoegde stukken, door de advocaat bij het Hof
genummerd en geparafeerd.
Uit die bepalingen volgt, enerzijds, dat het exploot van betekening van de bestreden beslissing dat de verwerende partij voorlegt ter verantwoording van de
niet-ontvankelijkheid van het cassatieberoep, bij haar memorie van antwoord gevoegd moet worden en, anderzijds, dat dit stuk genummerd en geparafeerd moet
worden door de advocaat bij het Hof van Cassatie die deze partij vertegenwoordigt.
Het exploot van betekening waarvan een afschrift is gevoegd bij de memorie
van antwoord van de verweerders, is niet genummerd en geparafeerd door de advocaat bij het Hof die hen vertegenwoordigt, zodat het Hof hierop geen acht kan
slaan.
Uit geen enkel ander stuk waarop het Hof vermag acht te slaan, volgt dat het
verzoekschrift niet is neergelegd binnen de termijn bepaald in artikel 1073 van
het Gerechtelijk Wetboek.
Het middel van niet-ontvankelijkheid kan niet worden aangenomen.
(...)
Dictum
Het Hof
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
4 februari 2008 - 3° kamer – Voorzitter: de h. Storck, voorzitter – Verslaggever: de h.
Gosseries – Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, procureur-generaal – Advocaten:
mrs. T'Kint en De Bruyn.
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Nr. 84
3° KAMER - 4 februari 2008

ARBEIDSOVEREENKOMST — EINDE — WILLEKEURIG ONTSLAG - BEDIENDE BEGRIP - ONTSLAG - OPZEGGING - ONREGELMATIGHEID.
De onregelmatigheid van het ontslag van een bediende wegens het niet in acht nemen van
de wettelijk voorgeschreven opzegging, volstaat niet om dat ontslag willekeurig te
maken1. (Art. 1134, derde lid B.W.; Algemeen beginsel van rechtsmisbruik)
(M. T. Projets socio-sensoriels La Bastide v.z.w.)

ARREST (vertaling)

(A.R. S.07.0093.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 8 maart 2007 gewezen door
het Arbeidshof te Luik, afdeling Namen.
Voorzitter Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert volgend middel aan:
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 79, eerste lid en 81, §1 en §2 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de
arbeidsovereenkomsten;
- de artikelen 1134, derde lid en 1382 van het Burgerlijk Wetboek;
- het algemeen beginsel betreffende het rechtsmisbruik.
Aangevochten beslissingen
Het arrest, dat het vonnis van de eerste rechter wijzigt, verklaart de vordering die de eiseres heeft ingesteld tot betaling van een vergoeding wegens misbruik van het ontslagrecht gedurende de proeftijd, niet-gegrond, en veroordeelt de eiseres in de kosten van het
geding in eerste aanleg en in hoger beroep, op de volgende gronden:
"De werkgever, die de werknemer tijdens de proeftijd ontslaat, maakt zich, behoudens
uitzondering, niet schuldig aan misbruik van het ontslagrecht;
Wanneer de arbeidsongeschiktheid tijdens de proefperiode optreedt, behoudt de werkgever het ontslagrecht wanneer hij de proeftijd beëindigt, zonder dat hij het waarom van
zijn beslissing moet verantwoorden;
(...) Artikel 79 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten verleent de werkgever het recht de overeenkomst gedurende de proeftijd zonder vergoeding
te beëindigen wanneer de arbeidsongeschiktheid meer dan zeven dagen duurt;
(...) Wanneer, zoals in dit geval, de toestand van arbeidsongeschiktheid te wijten is aan
een arbeidsongeval ten gevolge van een daad van agressie, kan het ontslag van het personeelslid overkomen als rechtsmisbruik;
Toch toont (de verweerster) aan dat zij geen rechtsmisbruik heeft gepleegd door de oproep voor te leggen waarin zij (de eiseres) vraagt aanwezig te zijn op het onderhoud dat
aan de beslissing tot beëindiging van de proeftijd is voorafgegaan. Die oproep, die aan de
1 Zie Cass., 12 dec. 2005, A.R. S.05.0035.F, A.C. 2005, nr. 664.
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vakbondsafvaardigingen van de onderneming is gericht, is weliswaar niet naar (de eiseres)
zelf verstuurd, maar zij werd ervan in kennis gesteld, aangezien zij heeft laten weten dat
zij de verdaging van het onderhoud vroeg. Het maakt dus weinig uit dat zij al dan niet was
aangesloten bij de vakbond: wat immers wel van belang is, is het bewijs dat de beslissing
om de proeftijd te beëindigen, reeds vóór de datum van de agressie is genomen;
De beslissing zou dus nog vóór de agressie genomen worden. Het onderhoud is op
vraag van (de eiseres) verdaagd;
Het gedrag van (de eiseres) heeft echter aanleiding gegeven tot verschillende klachten,
zowel vanwege de bewoners als vanwege de nachtploeg. Zo vermeldt de nachtverantwoordelijke dat 'zij zich zo onbuigzaam opstelde dat de bewoners zich voortdurend erover
beklaagden en dat (de eiseres), als verantwoordelijke voor de bakkerij, ondanks twee gesprekken waarin haar gevraagd werd haar houding te veranderen en de haar gegeven
richtlijnen te eerbiedigen, haar werkwijze dus helaas niet heeft veranderd en zich weigerde te schikken naar de haar gegeven richtlijnen';
Die omstandige en geloofwaardige getuigenis bevestigt de ontevredenheid van (de verweerster), die haar ertoe heeft aangezet (de eiseres) te ontbieden om haar in kennis te stellen van de beslissing om de proeftijd te beëindigen;
De beëindiging is bijgevolg niet te wijten aan de toestand van arbeidsongeschiktheid en
dus aan de agressie, maar aan het onaangepast gedrag van (de eiseres)".
Grieven
Artikel 79, eerste lid van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten
bepaalt dat, als de overeenkomst een beding van proeftijd bevat, de werkgever bij arbeidsongeschiktheid wegens ziekte of ongeval, die meer dan zeven dagen duurt, de overeenkomst gedurende de proeftijd zonder vergoeding mag beëindigen.
Artikel 81, §1er, bepaalt dat, onverminderd de toepassing van artikel 79, de overeenkomst tijdens de proeftijd zonder dringende reden niet eenzijdig kan worden beëindigd
dan met inachtneming van een opzeggingstermijn van zeven dagen, waarvan kennis wordt
gegeven in de vorm bepaald in artikel 37, tweede tot vierde lid en dat, wanneer een dergelijke opzegging tijdens de eerste maand wordt gegeven, de beëindiging dan ten vroegste
op de laatste dag van deze maand uitwerking heeft.
Artikel 81, §2, voegt hieraan toe dat de partij die de overeenkomst beëindigt zonder
dringende reden of zonder inachtneming van de opzeggingstermijn gesteld in §1, gehouden is de andere partij een vergoeding te betalen die gelijk is aan het lopend loon (met inbegrip van de voordelen verworven krachtens overeenkomst), overeenstemmend hetzij
met de duur van de opzeggingstermijn, hetzij met het resterende gedeelte van die termijn.
Uit die bepalingen blijkt:
1° dat voormeld artikel 79, eerste lid, te dezen niet van toepassing is, aangezien het ontslag van de eiseres, volgens de vaststellingen van het arrest, niet voortvloeit uit de toestand van arbeidsongeschiktheid;
2° dat de verweerster, buiten het geval van een dringende reden, die te dezen niet bestaat, de eiseres bijgevolg alleen kon ontslaan met inachtneming van een opzeggingstermijn of na betaling van een vergoeding;
3° dat het feit dat het ontslag van de eiseres "geen misbruik blijkt te zijn", de verweerster niet ontsloeg van de verplichting om een opzeggingstermijn te eerbiedigen of de eiseres een opzeggingsvergoeding te betalen overeenkomstig het bepaalde in voormeld artikel
81, §2.
De verweerster kon de overeenkomst van de eiseres bijgevolg niet zonder opzeggingstermijn of vergoeding beëindigen, overeenkomstig artikel 79, eerste lid van de wet van 3
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juli 1978.
Het arrest, dat erop wijst dat de verweerster is ontslagen wegens "onaangepast gedrag",
stelt het bestaan niet vast van een dringende reden die het ontslag van de eiseres op staande voet en zonder opzeggingstermijn zou hebben verantwoord.
De omstandigheid dat de eiseres, op het tijdstip van het ontslag, arbeidsongeschikt was,
was evenmin een reden om de overeenkomst van de eiseres op staande voet te beëindigen.
Dit was des te minder een reden om haar zonder opzeggingstermijn te ontslaan, daar het
arrest vaststelt dat "de toestand van arbeidsongeschiktheid te wijten is aan een arbeidsongeval ten gevolge van een daad van agressie".
Het ontslag van de eiseres op grond van voormeld artikel 79 van de wet van 3 juli 1978,
dat volgens de vaststellingen van het arrest evenwel verantwoord wordt door het zogezegd
"onaangepast" gedrag van de eiseres, vormt een misbruik van het door artikel 79 aan de
werkgever toegekende recht om de overeenkomst van een bediende gedurende de proeftijd zonder vergoeding te beëindigen indien zijn arbeidsongeschiktheid meer dan zeven
dagen duurt.
Hieruit volgt dat het arrest, dat de rechtsvordering van de eiseres tot betaling van een
vergoeding wegens wederrechtelijk ontslag om de hierboven weergegeven redenen verwerpt, niet naar recht is verantwoord (schending van de in de aanhef van het middel vermelde artikelen 79, eerste lid en 81, §1 en §2 van de wet van 3 juli 1978, miskenning van
het algemeen rechtsbeginsel betreffende het rechtsmisbruik en schending van de artikelen
1134, derde lid en 1382 van het Burgerlijk Wetboek).

III. BESLISSING VAN HET HOF
De onregelmatigheid van het ontslag wegens het niet in acht nemen van de
wettelijk voorgeschreven opzeggingstermijn, volstaat niet om dat ontslag wederrechtelijk te maken.
Het middel, dat het tegendeel beweert, faalt naar recht.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.
4 februari 2008 - 3° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Storck, voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, procureur-generaal – Advocaten: mrs. De Bruyn
en Draps.

Nr. 85
2° KAMER - 5 februari 2008

REGELING VAN RECHTSGEBIED — STRAFZAKEN — TUSSEN
ONDERZOEKSGERECHT EN VONNISGERECHT — VERZACHTENDE
OMSTANDIGHEDEN - SUBJECTIEVE BEOORDELING DOOR HET VONNISGERECHT - GEVOLG.
De feitenrechter vermag de door het onderzoeksgerecht regelmatig aangenomen
verzachtende omstandigheden niet te verwerpen en zich onbevoegd te verklaren op de
enkele grond van een eigen beoordeling van de subjectieve waarde ervan. (Art. 3 Wet
Verzachtende Omstandigheden)
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(Arbeidsauditeur te Ieper T. V. e.a.)

ARREST

(A.R. P.07.1682.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De verzoeker vraagt regeling van rechtsgebied ingevolge:
- de beschikking van de raadkamer bij de Rechtbank van Eerste Aanleg te Ieper van 25 november 2005;
- het arrest van het Hof van Beroep te Gent, kamer van inbeschuldigingstelling, van 4 april 2006;
- het vonnis van de Correctionele Rechtbank te Ieper van 24 september 2007.
De eiser zet in een verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, de redenen van
het verzoek uiteen.
Raadsheer Koen Mestdagh heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1. Het hierboven vermelde arrest van 4 april 2006 verklaart het hoger beroep
van de verweerders tegen de beschikking van de raadkamer van de Rechtbank
van Eerste Aanleg te Ieper van 25 november 2005 niet ontvankelijk in zoverre
het betrekking heeft op de verwijzing, en voor het overige ontvankelijk maar ongegrond, met bevestiging van de beroepen beschikking.
Die beschikking van de raadkamer verwijst de verweerders naar de correctionele rechtbank wegens de feiten:
- A) valsheid in geschriften en gebruik van valse stukken;
- B) onjuiste aangifte aan de RSZ;
- C) geen aangifte aan de RSZ;
- D) onjuist of onvolledig bijhouden van individuele rekeningen;
met samenhang:
- E) gebruik van niet-verzegelde tachograaf;
- F) inbreuken op de Verordening (EEG) nr. 3821/85 van 20 december 1985
betreffende het controleapparaat in het wegvervoer;
- G) inbreuken op de Verordening (EEG) nr. 3820/85 van 20 december 1985
tot harmonisatie van bepaalde voorschriften van sociale aard voor het wegvervoer.
2. Het hierboven vermelde vonnis van 24 september 2007 oordeelt dat:
- de verweerders ingevolge de beschikking van de raadkamer te Ieper van 25
november 2005 naar de correctionele rechtbank werden verwezen voor de telastlegging A, met in acht name van verzachtende omstandigheden voortspruitende
uit "de afwezigheid van vroegere zware veroordelingen";
- door de beweegredenen van de eindvordering van de procureur-generaal over
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te nemen, de kamer van inbeschuldigingstelling in haar voormeld arrest voor de
verwijzing van de feiten A eveneens verzachtende omstandigheden in aanmerking nam, voortvloeiende uit "de afwezigheid van vroegere zware veroordelingen";
- de eerste verweerder blijkens zijn strafregister reeds werd veroordeeld wegens valsheid in geschriften, gebruik van valse stukken en een inbreuk op de
werkloosheidsreglementering, zodat de aangenomen verzachtende omstandigheden in werkelijkheid niet aanwezig zijn;
- er duidelijk samenhang bestaat tussen de telastlegging A, als misdaad omschreven feiten, en de overige telastleggingen;
- de rechtbank onbevoegd is om van het geheel van de telastleggingen kennis
te nemen.
3. Tegen de beschikking van de raadkamer die de rechtspleging regelt, staat
vooralsnog geen rechtsmiddel meer open en het vonnis van de correctionele
rechtbank heeft kracht van gewijsde.
Artikel 3 van de wet van 4 oktober 1867 op de verzachtende omstandigheden
bepaalt dat de correctionele rechtbank naar welke de verdachte is verwezen, zich
niet onbevoegd kan verklaren ten aanzien van de verzachtende omstandigheden
of de reden van verschoning.
Hieruit volgt dat de feitenrechter niet vermag zoals te dezen de door het onderzoeksgerecht regelmatig aangenomen verzachtende omstandigheden te verwerpen en zich onbevoegd te verklaren op de enkele grond van een eigen beoordeling van de subjectieve waarde ervan.
Bijgevolg bestaat er grond tot regeling van rechtsgebied met toepassing van artikel 526 Wetboek van Strafvordering.
Dictum
Het Hof,
Regelt het rechtsgebied.
Vernietigt het vonnis van de Correctionele Rechtbank te Ieper van 24 september 2007.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde vonnis.
Verwijst de zaak naar de Correctionele Rechtbank te Ieper, anders samengesteld.
5 februari 2008 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Mestdagh – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, eerste advocaat-generaal.
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Nr. 86
2° KAMER - 6 februari 2008

ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - STRAFRECHTELIJKE ONDERZOEKSMAATREGELEN BESCHERMING VAN DE JOURNALITIEKE BRONNEN - DRAAGWIJDTE.
De Wet van 7 april 2005 tot bescherming van de journalistieke bronnen verbiedt geen
strafrechtelijke onderzoeksmaatregelen tegen iemand die geen bescherming van de
bronnen geniet en die ervan verdacht wordt een misdrijf te hebben gepleegd door
informatie door te geven aan iemand waarvan de bronnen wel zijn beschermd. (Artt. 2 en
5 Wet 7 april 2005, zoals gewijzigd bij Wet 9 mei 2006)
(H.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.07.1466.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 24 september 2007 gewezen
door het Hof van Beroep te Luik, kamer van inbeschuldigingstelling.
De eiser voert een middel aan in een memorie waarvan een eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
Raadsheer Benoît Dejemeppe heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. FEITEN
Ten gevolge van een klacht, ingediend op 10 juli 2006 wegens schending van
het beroepsgeheim tegen onbekenden, werd op het parket te Verviers een opsporingsonderzoek geopend.
Op 22 november 2006 heeft de onderzoeksrechter, op vordering van de procureur des Konings, met toepassing van artikel 28septies van het Wetboek van
Strafvordering, de oproepgegevens doen opsporen van de mobiele diensttelefoon
van de eiser, een politieambtenaar, vanwaar of naar waar was of werd opgebeld.
Op 30 juli 2007, nadat in de zaak een gerechtelijk onderzoek lastens de eiser
was ingesteld, werd deze telefoon door de onderzoeksrechter in beslag genomen.
De voormelde ambtsverrichtingen hadden tot doel om na te gaan of de eiser artikel 458 van het Strafwetboek heeft geschonden door aan journalisten informatie te verstrekken die door het beroepsgeheim is gedekt.
Op grond van artikel 61quater van het Wetboek van Strafvordering heeft de eiser een verzoekschrift ingediend tot opheffing van het beslag, dat door de onderzoeksrechter ongegrond werd verklaard.
Het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling bevestigt de beschikking
tot weigering van de opheffing van het beslag en beslist, op grond van artikel
235bis van het voormelde wetboek, dat de voormelde onderzoeksverrichtingen
regelmatig zijn.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
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Over het middel
Eerste onderdeel
De eiser betoogt dat het arrest de artikelen 5 tot 7 schendt van de Wet van 7
april 2005 tot bescherming van de journalistieke bronnen. Hij voert aan dat deze
bepalingen alle onderzoeksmaatregelen verbieden die ertoe strekken om de gegevens betreffende de informatiebronnen van een journalist aan het licht te brengen, ook als dat onderzoek slechts betrekking heeft op een derde die ervan verdacht wordt hem onrechtmatig informatie te hebben bezorgd.
In zoverre het onderdeel de schending aanvoert van de artikelen 6 en 7 van de
voormelde wet, zonder dat het daarbij aangeeft in hoeverre het arrest deze bepalingen schendt, is het niet ontvankelijk bij gebrek aan nauwkeurigheid.
Krachtens artikel 5 van de wet, gewijzigd bij artikel 2 van deze van 9 mei
2006, mogen gegevens die betrekking hebben op de informatiebronnen van de
personen bedoeld in artikel 2, niet het voorwerp uitmaken van enige opsporingsof onderzoeksmaatregel, tenzij die gegevens kunnen voorkomen dat de in artikel
4 bedoelde misdrijven worden gepleegd, en met naleving van de daarin bepaalde
voorwaarden.
Ofschoon de wet van 7 april 2005 tot doel heeft om het journalistiek brongeheim te beschermen, heeft zij evenwel aan dat geheim geen absoluut karakter
verleend. Zo verbiedt zij geen strafrechtelijke onderzoeksmaatregelen tegen iemand die geen bescherming van de bronnen geniet en die ervan verdacht wordt
een misdrijf te hebben gepleegd door informatie door te geven aan iemand die
wel daarvan geniet.
Uit de parlementaire voorbereiding blijkt immers dat de wet weliswaar naspeuringen verbiedt bij journalisten of personen die daarmee worden gelijkgesteld, ter identificatie van wie hen informeert, maar geen enkele opsporings- of
onderzoeksmaatregel verbiedt t.a.v. derden die ervan verdacht worden op onwettige wijze informatie te hebben verstrekt aan om het even wie, ook al is die persoon journalist.
De hoedanigheid van degene die de informatie ontvangt, waarvan de onthulling een misdrijf is, vrijwaart de auteur van deze onthulling niet.
Het arrest beslist dat de bekritiseerde onderzoekshandelingen regelmatig zijn
op grond dat tegen de eiser een onderzoek is ingesteld om na te gaan of er schendingen van het beroepsgeheim zouden zijn gepleegd met behulp van zijn mobiele
telefoon en dat, ook al genoten sommige betrokkenen het recht om hun bron te
verzwijgen, hijzelf geenszins onschendbaar is.
De appelrechters verantwoorden aldus hun beslissing naar recht.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Tweede onderdeel
Aangezien de grief die de schending van artikel 235bis van het Wetboek van
Strafvordering aanvoert, volledig is afgeleid uit de vergeefs aangevoerde schending van de artikelen 5 tot 7 van de Wet van 7 april 2005 tot bescherming van de
journalistieke bronnen, kan het onderdeel niet worden aangenomen.
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Ambtshalve toezicht
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn
in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
6 februari 2008 - 2° kamer – Voorzitter: de h. de Codt, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Dejemeppe – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal – Advocaat: mr. A. Masset, Verviers.

Nr. 87
2° KAMER - 6 februari 2008

1º DAGVAARDING - GEDINGINLEIDENDE AKTE GEVOLGD DOOR VERSTEK - BETEKENING ONREGELMATIGHEID - GEVOLG - VERDERE RECHTSPLEGINGEN.
2º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.3 - RECHT OM TE WORDEN BIJGESTAAN DOOR EEN ADVOCAAT GRENZEN.
3º REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — OP CONCLUSIE —
STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN ACCIJNZEN
INBEGREPEN) - OVERSCHRIJDING VAN DE REDELIJKE TERMIJN - VERZOEK TOT VEROORDELING
MET EEN GEWONE SCHULDIGVERKLARING - WEIGERING OM EEN GEWONE SCHULDIGVERKLARING UIT
TE SPREKEN - MOTIVERING.
1º De onregelmatige betekening van de gedinginleidende akte, gevolgd door verstek voor
de eerste rechter, brengt geen nietigheid mee van de regelmatig op verzet en in hoger
beroep ingestelde rechtsplegingen.
2º Art. 6.3, c E.V.R.M., dat iedere beklaagde het recht waarborgt om te worden bijgestaan
door een advocaat, verbiedt de feitenrechter niet om een verzoek tot uitstel te verwerpen
wanneer dat dilatoir blijkt of wanneer de daartoe reeds toegekende termijnen de
daadwerkelijke uitoefening van het gewaarborgde recht mogelijk hebben gemaakt; de
noodzaak om de continuïteit van de rechtsgang te waarborgen en de berechting van de
zaak binnen een redelijke termijn mogelijk te maken, verantwoorden het niet bevelen van
de verdaging van de zaak, ondanks het ontbreken van een advocaat door toedoen van
de beklaagde1.
3º Geen enkele wettelijke bepaling verplicht de rechter ertoe om zijn weigering om een
gewone schuldigverklaring uit te spreken, bijzonder met redenen te omkleden. (Art. 149
G.W. 1994; Art. 21ter V.T.Sv.)
(V.)

1 Zie Cass., 12 okt. 1970, A.C. 1971, 141; Cass., 14 sept. 2004, A.R. P.04.0705.N, A.C. 2004, nr.
409; en zie Cass., fr. (Crim.), 20 okt. 1993, Bull.crim. 1993, p. 752-754, nr. 301.

Nr. 87 - 6.2.08

HOF VAN CASSATIE

337

ARREST (vertaling)

(A.R. P.07.1497.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen de strafrechtelijke beschikkingen van een
arrest, op 21 september 2007 gewezen door de correctionele kamer van het Hof
van Beroep te Luik.
De eiser 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 Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Over het eerste middel
1. Het middel heeft betrekking op de betekening aan een parket, op 10 februari
en 4 mei 2004, van een aan de eiser gerichte dagvaarding om te verschijnen voor
de Correctionele Rechtbank te Verviers die hem, bij vonnis van 24 november
2004, bij verstek heeft veroordeeld. Volgens de eiser diende deze betekening als
ongedaan te worden beschouwd vermits hij zijn woonst in België gekozen had.
Het middel leidt daaruit af dat het bestreden arrest artikel 40, tweede en vierde
lid van het Gerechtelijk Wetboek heeft geschonden.
2. Op verzet van de eiser heeft de correctionele rechtbank, bij vonnis van 22
juni 2005, de bij verstek gewezen beslissing teniet gedaan en bij wege van nieuwe beschikkingen uitspraak gedaan. Het arrest bevestigt deze nietigverklaring.
Overigens zegt het arrest, na te hebben vastgesteld dat de eiser een verblijfplaats
had die door de overheid was gekend, dat het verstek niet aan hem te wijten was
en ontslaat het hem zowel van de kosten van de dagvaarding die tot het verstekvonnis heeft geleid als van de kosten van het verzet daartegen.
De appelrechters kennen aldus geen enkel gevolg toe aan de betekening die
volgens het middel onregelmatig is en nemen de aangevoerde nietigheid niet
over.
3. Zoals het middel erop zinspeelt, werd de rechtspleging in hoger beroep
eveneens voorafgegaan door een aan een parket betekende dagvaarding, ook al
had de eiser woonplaats gekozen. Uit de stukken van de rechtspleging blijkt
evenwel dat het hof van beroep deze onregelmatigheid heeft bestraft in het arrest
van 27 april 2006 dat de heropening van het debat op 8 september 2006 beveelt.
Dat arrest werd aan de gekozen woonplaats van de eiser betekend, die vervolgens op de terechtzittingen is verschenen. De veroordeling steunt dus niet op de
aangevochten betekening.
4. Voor het overige, in tegenstelling tot wat de eiser aanvoert, brengt de onregelmatigheid van de betekening van de gedinginleidende akte, gevolgd door verstek voor de eerste rechter, de nietigheid niet mee van de regelmatig op verzet en
in hoger beroep ingestelde vorderingen.
Het middel kan niet worden aangenomen.
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Over het tweede middel
Eerste onderdeel
5. Artikel 6.3, c van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens
en de Fundamentele Vrijheden, dat iedere beklaagde het recht waarborgt om te
worden bijgestaan door een advocaat, verbiedt de feitenrechter niet om een verzoek tot uitstel te verwerpen wanneer dat dilatoir blijkt of wanneer de daarvoor
reeds toegekende termijnen de daadwerkelijke uitoefening van het gewaarborgde
recht mogelijk hebben gemaakt.
De noodzaak om de continuïteit van de rechtsgang te waarborgen en om de berechting van de zaak binnen een redelijke mogelijk te maken, verantwoorden dat
ondanks de afwezigheid van een advocaat, hetgeen te wijten was aan de beklaagde, de verdaging van de zaak niet was bevolen.
6. Ofschoon het verzet van de eiser was vastgesteld op de terechtzitting van de
correctionele rechtbank van 19 januari 2005, werd het onderzoek van de zaak, op
verzoek van de eiser in verzet, naar 9 februari 2005 verdaagd en vervolgens, nog
steeds op zijn verzoek, naar 25 mei 2005.
Op die dag heeft de eiser om een derde uitstel van de zaak verzocht teneinde
hem de mogelijkheid te bieden de bijstand door een advocaat te regelen. De
rechtbank heeft het uitstel geweigerd op grond dat de eiser de tijd had gekregen
die noodzakelijk is om zich door de advocaat van zijn keuze te doen bijstaan en
dat geen enkele raadsman naar de rechtbank had geschreven om zijn tussenkomst
te signaleren of om een uitstel van de zaak te verzoeken.
7. Op de conclusie waarin de eerste rechter wordt verweten dat hij aldus heeft
beslist, antwoordt het arrest dat de processen-verbaal van terechtzitting en de talrijke geschriften van de eiser aantonen dat het recht van verdediging zowel tijdens de rechtspleging op verzet als voor het hof van beroep, werd uitgeoefend.
De appelrechters omkleden hun beslissing regelmatig met redenen en schenden de verdragsbepalingen niet die door het middel worden aangevoerd, door
met name op grond van de hierboven vermelde overwegingen, het vonnis van de
correctionele rechtbank te bevestigen.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Tweede onderdeel
8. De eiser heeft geen belang bij kritiek op de vaststelling van de overschrijding van de redelijke termijn.
9. Geen enkele wettelijke bepaling verplicht de rechter ertoe om zijn weigering
om een gewone schuldigverklaring uit te spreken, bijzonder met redenen te omkleden.
Het arrest vermeldt de redenen waarom een straf wordt uitgesproken in weerwil van de conclusie waarin om een gewone schuldigverklaring wordt verzocht.
Het arrest vermeldt immers dat er grond is om met name rekening te houden met
het aanzienlijk aantal gepleegde feiten, met de ernst ervan, met de gewetenloosheid en de antisociale persoonlijkheid, die het onderzoek, zowel het voorbereidend onderzoek als dat ter zitting, bij de eiser heeft aangetoond.
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De appelrechters omkleden aldus hun beslissing regelmatig met redenen.
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.
6 februari 2008 - 2° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. de Codt, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal – Advocaat: mr. C.
Lefebvre, Brussel.

Nr. 88
2° KAMER - 6 februari 2008

1º ONDERZOEKSGERECHTEN - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - ARREST REDENGEVING - VORDERING VAN HET OPENBAAR MINISTERIE - OVERNEMEN VAN DE REDENEN.
2º BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - STRAFZAKEN - ONDERZOEKSRECHTER BURGERLIJKE PARTIJSTELLING BIJ RECHTSVORDERING - ONTVANKELIJKHEID - VOORWAARDEN.
3º BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - STRAFZAKEN - ONDERZOEKSRECHTER BURGERLIJKE PARTIJSTELLING - MATERIËLE ONBEVOEGDHEID VAN DE ONDERZOEKSRECHTER ONTVANKELIJKHEID.
1º Geen enkele wettelijke bepaling verplicht de kamer van inbeschuldigingstelling ertoe om
in haar arrest de redenen van de vordering van het openbaar ministerie weer te geven
die zij verklaart over te nemen1.
2º In strafzaken hangt de ontvankelijkheid van de burgerlijke rechtsvordering af van de
voorwaarde dat de aangevoerde schade het gevolg is van een misdrijf; daaruit volgt dat
de burgerlijke partijstelling bij rechtsvordering voor de onderzoeksrechter niet ontvankelijk
moet worden verklaard wanneer de aangevoerde feiten niet strafrechtelijk kunnen
worden omschreven; het volstaat niet om een willekeurig feit aldus te omschrijven opdat
het een misdaad of wanbedrijf zou uitmaken waardoor degene die beweert erdoor te zijn
benadeeld het recht krijgt om zich burgerlijke partij te stellen.
3º De materiële onbevoegdheid van de onderzoeksrechter leidt tot de niet-ontvankelijkheid
van de burgerlijke partijstelling.
(R. T. L.)

ARREST (vertaling)

1 Zie Cass., 26 maart 2003, A.R. P.03.0136.F., A.C. 2003, nr. 207.
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(A.R. P.07.1533.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 24 september 2007 gewezen
door het Hof van Beroep te Luik, kamer van inbeschuldigingstelling.
De eiser voert twee middelen aan in een memorie waarvan een 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
De eiser verwijt de appelrechters dat ze zijn conclusie niet hebben beantwoord.
Het middel voert de schending aan van de artikelen 127, 135 en 223 van het
Wetboek van Strafvordering. Deze bepalingen houden echter geen verband met
de verplichting om de beslissingen van de onderzoeksgerechten met redenen te
omkleden.
Geen enkele wettelijke bepaling verplicht de kamer van inbeschuldigingstelling ertoe om in haar arrest de redenen van de vordering van het openbaar ministerie weer te geven die zij verklaart over te nemen.
Het middel faalt in zoverre naar recht.
Op de conclusie van de eiser antwoordt het arrest, met overname van de vordering van het openbaar ministerie, dat de onnauwkeurigheid en de vaagheid van
de door de eiser verweten feiten het niet mogelijk maken te oordelen dat de bestanddelen van deze telastleggingen verenigd zouden zijn en dat deze feiten
blijkbaar niet gepleegd zijn volgens de vereisten inzake openbaarheid als bedoeld in artikel 444 van het Strafwetboek.
Het arrest omkleedt aldus zijn beslissing regelmatig met redenen.
Het middel mist in zoverre feitelijke grondslag.
Over het tweede middel
Het middel voert aan dat de appelrechters de niet-ontvankelijkheid van de burgerlijke partijstelling van de eiser niet wettig hebben kunnen afleiden uit het ontbreken van één of meerdere bestanddelen van het misdrijf.
Naar luid van artikel 63 van het Wetboek van Strafvordering kan hij die beweert door een misdaad of een wanbedrijf te zijn benadeeld, daarover bij de bevoegde onderzoeksrechter klacht doen en zich burgerlijke partij stellen.
De ontvankelijkheid van de burgerlijke rechtsvordering hangt af van de voorwaarde dat het aangevoerde nadeel het gevolg zou zijn van een misdrijf.
Daaruit volgt dat de burgerlijke partijstelling met een vordering voor de onderzoeksrechter niet ontvankelijk moet worden verklaard wanneer de aangevoerde
feiten niet strafrechtelijk kunnen worden omschreven. Het volstaat niet om een
willekeurig feit aldus te omschrijven dat het een misdaad of wanbedrijf zou opleveren waardoor degene die beweert erdoor te zijn benadeeld, het recht krijgt om
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zich burgerlijke partij te stellen.
In zoverre brengt de materiële onbevoegdheid van de onderzoeksrechter de
niet-ontvankelijkheid van de burgerlijke partijstelling met zich mee.
Na te hebben geoordeeld dat de voorwaarden van nauwkeurigheid en openbaarheid die met de in de klacht bedoelde wanbedrijven samengaan, ontbraken,
beslist het arrest dat de onderzoeksrechter niet bevoegd is om kennis te nemen
van de door de eiser aangegeven feiten "aanranding van de eer".
De appelrechters verklaren aldus het hoger beroep, dat de eiser heeft ingesteld
tegen de beschikking van de raadkamer die zijn burgerlijke partijstelling niet ontvankelijk verklaart, wettig ongegrond.
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.
6 februari 2008 - 2° kamer – Voorzitter: de h. de Codt, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: mevr. Bodson – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal – Advocaat: mr. P. Monville, Brussel.

Nr. 89
2° KAMER - 6 februari 2008

1º WRAKING - WRAKING VAN EEN LID VAN HET HOF VAN CASSATIE - BEHANDELING TER ZITTING
- CONCLUSIE VAN HET OPENBAAR MINISTERIE - VRAAG OM VERDAGING - ART. 1107 GER.W. TOEPASSING.
2º WRAKING - VORDERING TOT WRAKING - VORM.
3º WRAKING - VOORWAARDEN - HOF VAN CASSATIE - MAGISTRAAT DIE NIET DEELNEEMT AAN
HET ONDERZOEK VAN DE ZAAK - GEVOLG.
1º Art. 1107 Ger.W., dat elke partij in staat stelt om ter zitting te verzoeken dat de zaak
wordt verdaagd om mondeling, dan wel met een noot, te antwoorden op de schriftelijke of
mondelinge conclusie van het openbaar ministerie, is niet toepasselijk op de
wrakingsprocedure. (Artt. 828 tot 842 en 1107 Ger.W.)
2º De vordering tot wraking wordt op straffe van nietigheid ingeleid bij een ter griffie
neergelegde akte die de middelen bevat en ondertekend wordt door een advocaat die
meer dan tien jaar bij de balie is ingeschreven. (Art. 835 Ger.W.)
3º De vordering tot wraking van een lid van het Hof van Cassatie dat verklaard heeft geen
deel uit te maken van de zetel die van de zaak zal kennisnemen, heeft geen
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bestaansreden1. (Art. 828 Ger.W.)
(F. in zake de Procureur-generaal bij het Hof van Beroep te Brussel e.a. T. F.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.08.0221.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Met twee akten die op de griffie van het Hof op 4 en 5 februari 2008 zijn ingediend en waarvan een eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht,
vordert de eiser de wraking van raadsheer Benoît Dejemeppe in de zaak met het
nummer P.07.1438.F van de algemene rol.
De betrokken magistraat heeft op 5 februari 2008 de verklaring opgesteld, bedoeld in artikel 836 van het Gerechtelijk Wetboek.
Diezelfde dag nog werd een bericht van vaststelling aan de raadsman van de
eiser verstuurd.
Op de terechtzitting van 6 februari 2008 heeft afdelingsvoorzitter Jean de Codt
verslag uitgebracht, heeft advocaat-generaal Raymond Loop geconcludeerd en
werd de eiser in zijn opmerkingen gehoord.
II. BESLISSING VAN HET HOF
A. Over het verzoek om verdaging:
Artikel 1107 van het Gerechtelijk Wetboek op grond waarvan om verdaging
wordt verzocht is niet toepasselijk op de wrakingsprocedure.
B. Over het eerste verzoek:
Naar luid van artikel 835 van het Gerechtelijk Wetboek wordt de vordering tot
wraking op straffe van nietigheid ingeleid bij een ter griffie neergelegde akte die
de middelen bevat en ondertekend wordt door een advocaat die meer dan tien
jaar bij de balie is ingeschreven.
Aangezien het verzoek dat op 4 februari 2008 is ingediend, niet door een advocaat is ondertekend, is het kennelijk niet ontvankelijk.
C. Over het tweede verzoek:
Uit de verklaring van de magistraat wiens wraking wordt gevorderd, blijkt dat
hij geen deel uitmaakt van de zetel die van de zaak zal kennisnemen.
Het verzoek dat op 5 februari 2008 is ingediend heeft bijgevolg geen bestaansreden.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt de vorderingen tot wraking.
Wijst, op verzoek van de griffier, gerechtsdeurwaarder Luc Katra, Prinses Josephine Charlotteplaats 9, te Kraainem aan, om het arrest binnen de achtenveertig uren aan de partijen te betekenen.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
1 Zie Cass., 5 feb. 2003, A.R. P.03.0125.F, A.C. 2003, nr. 84.
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6 februari 2008 - 2° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. de Codt, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal – Advocaat: mr. J.-M.
Flagothier, Brussel.

Nr. 90
1° KAMER - 7 februari 2008

1º SAMENHANG - VERSCHILLENDE VORDERINGEN OF PUNTEN VAN EEN VORDERING SAMENVOEGING - BEVOEGDHEID - VOORRANGSREGELS.
2º SAMENVOEGING VAN ZAKEN - SAMENHANG - VERSCHILLENDE VORDERINGEN OF
PUNTEN VAN EEN VORDERING - BEVOEGDHEID - VOORRANGSREGELS.
3º BEVOEGDHEID EN AANLEG — BURGERLIJKE ZAKEN — BEVOEGDHEID
— ALLERLEI - SAMENHANG - VERSCHILLENDE VORDERINGEN OF PUNTEN VAN EEN VORDERING
- SAMENVOEGING - VOORRANGSREGELS.
4º RECHTBANKEN — BURGERLIJKE ZAKEN — ALLERLEI - BEVOEGDHEID SAMENHANG - VERSCHILLENDE VORDERINGEN OF PUNTEN VAN EEN VORDERING - SAMENVOEGING VOORRANGSREGELS.
5º VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE —
BURGERLIJKE ZAKEN - SAMENHANG - VERSCHILLENDE VORDERINGEN OF PUNTEN VAN EEN
VORDERING - SAMENVOEGING - BEVOEGDHEID - VOORRANGSREGELS.
6º VORDERING IN RECHTE - VERSCHILLENDE VORDERINGEN OF PUNTEN VAN EEN
VORDERING - SAMENHANG - SAMENVOEGING - BEVOEGDHEID - VOORRANGSREGELS.
7º AANHANGIG GEDING - SAMENVOEGING VAN VORDERINGEN - VERWIJZING - RECHTBANK
WAARTOE MEN ZICH EERST WENDT - VOORRANG - VOORWAARDE.
8º SAMENVOEGING VAN ZAKEN - AANHANGIG GEDING - VERWIJZING - RECHTBANK
WAARTOE MEN ZICH EERST WENDT - VOORRANG - VOORWAARDE.
9º BEVOEGDHEID EN AANLEG — BURGERLIJKE ZAKEN — ALLERLEI AANHANGIG GEDING - SAMENVOEGING VAN VORDERINGEN - VERWIJZING - RECHTBANK WAARTOE
MEN ZICH EERST WENDT - VOORRANG - VOORWAARDE.
10º RECHTBANKEN — BURGERLIJKE ZAKEN — ALLERLEI - AANHANGIG GEDING
- SAMENVOEGING VAN VORDERINGEN - VERWIJZING - RECHTBANK WAARTOE MEN ZICH EERST
WENDT - VOORRANG - VOORWAARDE.
11º VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE —
BURGERLIJKE ZAKEN - AANHANGIG GEDING - SAMENVOEGING VAN VORDERINGEN RECHTBANK WAARTOE MEN ZICH EERST WENDT - VOORRANG - VOORWAARDE.
12º VORDERING IN RECHTE - AANHANGIG GEDING - SAMENVOEGING VAN VORDERINGEN VERWIJZING - RECHTBANK WAARTOE MEN ZICH EERST WENDT - VOORRANG - VOORWAARDE.
1º, 2°, 3°, 4°, 5° en 6° Vermits artikel 566 van het Gerechtelijk Wetboek voor de
samenhang van vorderingen enkel verwijst naar de voorrangsregels bepaald in artikel
565, tweede lid, 2° tot 5° van het Gerechtelijk Wetboek en niet naar het derde lid van
artikel 565 van dit wetboek, kunnen verschillende vorderingen of verschillende punten
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van een vordering tussen twee of meer partijen, welke, afzonderlijk ingesteld, voor
verschillende rechtbanken zouden moeten worden gebracht, indien zij samenhangend
zijn, voor éénzelfde rechtbank worden samengevoegd volgens de voorrangsregels die
zijn bepaald in artikel 565, tweede lid, 2° tot 5° van het Gerechtelijk Wetboek en niet voor
de rechtbank die voor één van die vorderingen of punten van de vordering uitsluitend
bevoegd is als niet is voldaan aan de voorrangsregels die zijn bepaald in artikel 565,
tweede lid, 2° tot 5° van dit wetboek1. (Artt. 565, tweede lid, 2° tot 5° en 566 Ger.W.)
7º, 8°, 9°, 10°, 11° en 12° Artikel 565, tweede lid, 5° van het Gerechtelijk Wetboek,
waarnaar artikel 566 van dit wetboek verwijst, en dat voorziet dat de rechtbank waartoe
men zich eerst wendt voorrang heeft boven die waarvoor de zaak later wordt
aangebracht, betreft het geval dat vorderingen of punten van de vordering behoren tot de
bevoegdheid van rechtbanken van dezelfde rang; deze voorrangsregel kan niet
toegepast worden wanneer de vorderingen behoren tot de bevoegdheid van
verschillende rechtbanken. (Artt. 565, tweede lid, 5° en 566 Ger.W.)
(VERENIGING VAN MEDE-EIGENAARS VAN DE RESIDENTIE ELITE e.a. T. V. e.a.)

ARREST

(A.R. C.04.0418.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 21 mei 2004 in hoger beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brugge.
Afdelingsvoorzitter Ernest Waûters heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseressen voeren in hun verzoekschrift drie middelen aan.
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 565, 566, 591, 3°, 1068, tweede lid en 1070 van het Gerechtelijk Wetboek
(artikel 1070 gewijzigd bij de wet van 24 juni 1970).
Aangevochten beslissingen
Het bestreden vonnis beslist dat alleen de vrederechter bevoegd was om kennis te nemen van de samengevoegde vorderingen van de verweerders tegen de eiseressen en dat er
geen aanleiding bestaat om de zaak overeenkomstig artikel 1070 van het Gerechtelijk
Wetboek in eerste aanleg te beoordelen en het verwijst de zaak overeenkomstig artikel
1068, tweede lid van het Gerechtelijk Wetboek terug naar de eerste rechter op de volgende gronden uit het niet betwistte tussenvonnis van 9 oktober 1998:
Discussie kan er evenwel bestaan nopens de materiële bevoegdheid van de eerste rechter. Deze bevoegdheid is van openbare orde zodat de bevoegdheidsexceptie in elke stand
van het geding kan opgeworpen worden, zelfs ambtshalve, en ook in hoger beroep. De
materiële bevoegdheid wordt bepaald naar het onderwerp van de vordering, niet naar het
door de feitenrechter vast te stellen wettelijk onderwerp van het geschil, maar wel naar de
vordering zoals zij door de eiser is voorgedragen. Blijkens de inleidende dagvaarding van
15 september 1995 vorderen de verweerders als oorspronkelijke eiseres lastens de oorspronkelijke eerste en tweede eiseressen "hen te zien en horen verplichten over te gaan tot
de overname en de gemeenmaking van de muren die zij in bezit genomen hebben en de
grens vormen met de Residenties Normandië, Mara Vista en Estran" en hen dienvolgens
1 Zie Cass., 11 mei 1979, A.C. 1978-79, 1084.
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te veroordelen "te betalen... de som van 746.438 BEF... te verhogen met de vergoedende
intresten sedert de dag van de inbezitneming en de begroting van de overnamesommen,
zijnde 19 oktober 1990." Zij baseren zich hiervoor op de basisakten van voormelde residenties waarin aan de bouwpromotor, voormalige PVBA Van Der Meulen - Van Trier,
nadien PVBA Van Trier - Vanlaer, het "zakelijke recht van gemeenheid" werd voorbehouden aangaande de scheidingsmuren en de afsluitingsmuren tussen het gemeenschappelijk gedeelte en de aanpalende goederen en zij stellen in de dagvaarding expliciet "dat dit
zakelijk recht als een overdracht van schuldvordering erkend wordt", aan henzelf als vennoten van de inmiddels in vereffening gestelde PVBA Van Trier - Vanlaer. De verweerders vorderen derhalve lastens de eerste en de tweede eiseressen uit hoofde van een overdracht van schuldvordering hebbende als voorwerp de eventueel door de aanpalende eigenaar te betalen vergoeding voor overname van muurgemeenheid en niet uit hoofde van het
recht zelf op gemeenmaking van een mandelige muur, waardoor een bijzondere vorm van
mede-eigendom ontstaat (artikel 661 van het Burgerlijk Wetboek). Overeenkomstig artikel 591, 3° van het Gerechtelijk Wetboek neemt de vrederechter kennis, ongeacht het bedrag van de vordering, van geschillen "inzake erfdienstbaarheden en inzake de verplichtingen die de wet oplegt aan de eigenaars van aan elkaar grenzende erven": Welnu, gelet
op het voorwerp van de oorspronkelijke vordering lastens de eerste en de tweede eiseressen, dient vastgesteld dat deze vordering niet ressorteert onder de geschillen voorzien in
artikel 591, 3° van het Gerechtelijk Wetboek, derwijze dat de eerste rechter dienaangaande principieel enkel bevoegd was ingeval de vordering de 75.000 BEF niet zou overtreffen, quod non, gelet op het gevorderde bedrag van 746.438 BEF méér vergoedende intresten vanaf 10 oktober 1990. Lastens de derde tot en met de vijfde eiseressen vorderen de
verweerders hen 'te zien en horen verplichten hun medewerking te verlenen tot het opstellen en het ondertekenen van het proces-verbaal van muurovername, bij gebreke waaraan
het tussen te komen vonnis als titel zal gelden voor hun tussenkomst voor de overname
van de muren". Deze vordering wordt expliciet gesteld bij toepassing van artikel 1166 van
het Burgerlijk Wetboek om reden dat "derde, vierde en vijfde gedaagde blijkbaar opzettelijk nalaten de vordering tot overname te stellen omdat de overnamesommen uiteindelijk
toch niet aan hen maar aan verzoekers toekomen". De verweerders oefenen hiermede
m.a.w. het vorderingsrecht van de derde tot en met de vijfde eiseressen uit, een vorderingsrecht dat thans wel rechtstreeks steun vindt in het recht op gemeenmaking van een
mandelige muur (artikel 661 van het Burgerlijk Wetboek), en waarvoor de vrederechter
aldus wel materieel bevoegd was. We hebben derhalve te maken met twee verschillende
vorderingen tussen meerdere partijen die indien ze afzonderlijk zouden zijn ingesteld,
voor verschillende rechtbanken zouden moeten worden gebracht. Bovendien betreffen het
samenhangende vorderingen in de zin van artikel 30 van het Gerechtelijk Wetboek, zodat
het geenszins uitgesloten is dat toepassing moet gemaakt worden van artikel 566 van het
Gerechtelijk Wetboek en de voorrangsregels bepaald in artikel 565, 2° tot 5° van het Gerechtelijk Wetboek. Het zal derhalve aan de partijen behoren nader standpunt in te nemen
nopens de materiële bevoegdheid van de eerste rechter in het licht van de principes hierboven uiteengezet. Een ambtshalve heropening der debatten dringt zich dienvolgens op.
Deze bevoegdheidsexceptie kan enkel voor gevolg hebben dat, indien de materiële onbevoegdheid van de eerste rechter zou komen vast te staan, de rechtbank het geschil aan zich
zal moeten trekken en uitspraak doen bij toepassing van artikel 1070 van het Gerechtelijk
Wetboek.
Het bestreden vonnis beoordeelt dit eveneens op de volgende gronden uit het bestreden
vonnis: Reeds bij tussenvonnis van 9 oktober 1998 werd gesteld dat de oorspronkelijke
vordering van de verweerders in wezen een dubbele vordering inhield. Met name wordt
opzichtens de eerste en de tweede eiseressen gevorderd dat zij zouden worden verplicht
over te gaan tot overname en gemeenmaking van de scheidsmuren die zij in bezit hebben
genomen opzichtens de Res. Normandië, Mara Vista en Estran om hen tevens te veroor-
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delen tot betaling van de som van 746.438 BEF meer de vergoedende intresten vanaf de
gemeenmaking van de muren hetzij 19 oktober 1990. Anderzijds wordt opzichtens de derde tot en met de vijfde eiseressen gevorderd dat zij zouden verplicht worden hun medewerking te verlenen tot het opstellen en ondertekenen van het proces-verbaal van muurovername. Waar de vordering van de verweerders opzichtens de eerste en de tweede eiseressen gesteund was op de beweerdelijk overgedragen schuldvordering van de inmiddels
ontbonden PVBA Van Trier - Vanlaer, vordering die door deze rechtbank reeds bij tussenvonnis van 9 oktober 1998 werd geacht als niet ressorterende onder artikel 591, 3° van
het Gerechtelijk Wetboek terwijl de vordering van de geïntimeerden opzichtens de derde
tot en met de vijfde eiseressen wel werd geacht als rechtstreeks gesteund zijnde op artikel
661 van het Burgerlijk Wetboek en aldus overeenkomstig artikel 591, 3 van het Gerechtelijk Wetboek behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de vrederechter, werden de partijen door deze rechtbank uitgenodigd standpunt in te nemen nopens de toepassing van artikel 566 van het Gerechtelijk Wetboek, juncto 562, 2° tot en met 5° van het Gerechtelijk
Wetboek tot bepaling van de bevoegdheid van de eerste rechter om kennis te nemen van
deze samengevoegde vorderingen. Beide partijen hebben dienaangaande uitvoerig besloten na het tussenvonnis van 9 oktober 1998. De beweringen van de verweerders dat ook
hun vordering opzichtens de eerste en de tweede eiseressen zouden vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de eerste rechter bij toepassing van artikel 591, 3° van het Gerechtelijk Wetboek en de beweringen van de eiseressen dat de zijdelingse vordering van de geïntimeerden opzichtens de derde tot en met de vijfde eiseressen in wezen geen zijdelingse
vordering zou zijn en aldus overeenkomstig artikel 591, 1° van het Gerechtelijk Wetboek,
doordat deze het bedrag van 75.000 BEF overtrof, zou behoren tot de algemene bevoegdheid van de rechtbank van eerste aanleg, zijn in wezen niet meer relevant. Deze rechtbank
heeft bij tussenvonnis van 9 oktober 1998 reeds gestatueerd dat de vordering van de verweerders in wezen tweeledig was, en dat de vordering opzichtens de eerste en de tweede
eiseressen niet doch de vordering opzichtens de derde tot en met de vijfde eiseressen wel
behoorde tot de exclusieve bevoegdheid van de vrederechter overeenkomstig artikel 591,
3° van het Gerechtelijk Wetboek. Wel merken de verweerders terecht op dat terzake toepassing dient te worden gemaakt van artikel 562, 5°, eerste en tweede lid van het Gerechtelijk Wetboek om te besluiten dat de eerste rechter terzake wel bevoegd was. Immers behoorde één van de twee vorderingen tot de exclusieve bevoegdheid van de vrederechter
overeenkomstig artikel 591, 3° van het Gerechtelijk Wetboek, zoals reeds geoordeeld bij
tussenvonnis van 9 oktober 1998, zodat alleen de vrederechter bevoegd was om kennis te
nemen van de samengevoegde vorderingen, ingevolge zijn exclusieve bevoegdheid betreffende één der twee samengevoegde vorderingen. Tevens was de vrederechter de eerste
rechter tot wie de (verweerders) zich hadden gewend, zodat ook om deze redenen kan
worden besloten tot de bevoegdheid van de eerste rechter. Er bestaat derhalve geen aanleiding om de zaak overeenkomstig artikel 1070 van het Gerechtelijk Wetboek vooralsnog in
eerste aanleg te beoordelen.
Grieven
Eerste onderdeel
Verschillende vorderingen of verschillende punten van een vordering tussen twee of
meer partijen, welke, afzonderlijk ingesteld, voor verschillende rechtbanken zouden moeten worden gebracht, kunnen, indien zij samenhangend zijn, krachtens artikel 566, eerste
lid van het Gerechtelijk Wetboek, voor dezelfde rechtbank samengevoegd worden met inachtneming van de voorrang bepaald in artikel 565, tweede lid, 2° tot 5° van het Gerechtelijk Wetboek.
Het artikel 566, eerste lid van het Gerechtelijk Wetboek verwijst uitsluitend naar de regels van artikel 565, tweede lid, 2° tot 5° van het Gerechtelijk Wetboek. De andere regels
uit artikel 565 van het Gerechtelijk Wetboek kunnen niet bij analogie worden toegepast in
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geval van samenhang.
Het bestreden vonnis stelt vast dat de vordering van de verweerders tegen de eerste en
de tweede eiseressen niet behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de vrederechter en
dat de vordering van de verweerders tegen de derde, de vierde en de vijfde eiseressen wel
behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de vrederechter ingevolge het artikel 591, 3°
van het Gerechtelijk Wetboek en de appelrechters stelden in het niet bestreden tussenvonnis van 9 oktober 1998 vast dat zij te maken hebben met twee verschillende maar samenhangende vorderingen tussen meerdere partijen die indien ze afzonderlijk zouden zijn ingesteld, van verschillende rechtbanken zouden moeten worden gebracht. Het bestreden
vonnis beslist op die gronden dat terzake dient toepassing gemaakt van artikel 565, 5°,
eerste en tweede lid van het Gerechtelijk Wetboek om te besluiten dat de eerste rechter
alzo wel bevoegd was vermits één van de twee vorderingen behoorde tot de exclusieve
bevoegdheid van de vrederechter overeenkomstig artikel 591, 3° van het Gerechtelijk
Wetboek zodat alleen de vrederechter bevoegd was om kennis te nemen van de samengevoegde vorderingen ingevolge zijn exclusieve bevoegdheid betreffende één der twee samengevoegde vorderingen.
Wanneer een van de vorderingen uitsluitend tot de bevoegdheid van een bepaalde
rechtbank behoort, is alleen deze bevoegd om van de gezamenlijke vorderingen kennis te
nemen ingevolge artikel 565, derde lid van het Gerechtelijk Wetboek en niet ingevolge artikel 565, 5°, tweede lid van het Gerechtelijk Wetboek zoals ten onrechte beslist in het bestreden vonnis (schending van artikel 565, derde lid van het Gerechtelijk Wetboek).
De verwijzing ingevolge samenhang geschiedt krachtens artikel 566, eerste lid van het
Gerechtelijk Wetboek uitsluitend volgens de voorrang bepaald in artikel 565, tweede lid,
2° tot 5°, zodat het bestreden vonnis ten onrechte beslist heeft dat alleen de vrederechter
bevoegd was om kennis te nemen van de samenhangende vorderingen ingevolge de regel
van voorrang die voorkomt in artikel 565, derde lid van het Gerechtelijk Wetboek vermits
deze regel niet van toepassing is indien de vorderingen samenhangend zijn (schending van
de artikelen 565, tweede lid, 2° tot 5°, 565, derde lid, 566, eerste lid en 591, 3° van het
Gerechtelijk Wetboek). Op die gronden kon het bestreden vonnis niet wettelijk beslissen
dat er geen aanleiding was om de zaak overeenkomstig artikel 1070 van het Gerechtelijk
Wetboek vooralsnog in eerste aanleg te beoordelen (schending van artikel 1070 van het
Gerechtelijk Wetboek) en kon het bestreden vonnis niet wettelijk beslissen om de zaak
overeenkomstig artikel 1068 van het Gerechtelijk Wetboek terug naar de eerste rechter,
zijnde de vrederechter, te verwijzen (schending van artikel 1068 van het Gerechtelijk
Wetboek).
Tweede onderdeel
Verschillende vorderingen of verschillende punten van een vordering tussen twee of
meer partijen, welke, afzonderlijk ingesteld, voor verschillende rechtbanken zouden moeten worden gebracht, kunnen, indien zij samenhangend zijn, krachtens artikel 566, eerste
lid van het Gerechtelijk Wetboek, voor dezelfde rechtbank samengevoegd worden met inachtneming van de voorrang bepaald in artikel 565, tweede lid, 2° tot 5° van het Gerechtelijk Wetboek.
Het bestreden vonnis stelt vast dat de vordering van de verweerders tegen de eerste en
de tweede eiseressen niet behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de vrederechter en
dat de vordering van de verweerders tegen de derde, de vierde en de vijfde eiseressen wel
behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de vrederechter ingevolge artikel 591, 3° van
het Gerechtelijk Wetboek en de appelrechters stelden in het niet bestreden tussenvonnis
van 9 oktober 1998 vast dat zij te maken hebben met twee verschillende maar samenhangende vorderingen tussen meerdere partijen die indien ze afzonderlijk zouden zijn ingesteld, van verschillende rechtbanken zouden moeten worden gebracht. Het bestreden von-
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nis beslist op die grond dat terzake dient toepassing gemaakt van artikel 565, 5°, om te besluiten dat de eerste rechter terzake wel bevoegd was vermits de vrederechter de eerste
rechter was tot wie de verweerders zich hadden gewend zodat om deze reden tot de bevoegdheid van de eerste rechter werd besloten.
Het artikel 565, tweede lid, 5° van het Gerechtelijk Wetboek onderstelt dat het gaat om
rechtbanken van dezelfde rang en onderstelt dat de ene rechtbank later geadieerd wordt
dan de andere rechtbank in welk geval de rechtbank waartoe men zich het eerste wendt,
voorrang heeft boven de later geadieerde rechtbank.
Het bestreden vonnis heeft dan ook ten onrechte besloten tot de bevoegdheid van vrederechter omdat hij de eerste was tot wie de verweerders zich hadden gewend nu de vordering van de verweerders tegen de eerste en de tweede eiseressen en de vordering van de
verweerders tegen de derde, de vierde en de vijfde eiseressen in eerste aanleg tegelijkertijd voor dezelfde vrederechter werden aangebracht zodat de regel van voorrang van artikel 565, tweede lid, 5° van het Gerechtelijk Wetboek niet van toepassing is (schending
van de artikelen 565, tweede lid, 5° en 566 van het Gerechtelijk Wetboek). Op die gronden kon het bestreden vonnis niet wettelijk beslissen dat er geen aanleiding was om de
zaak overeenkomstig artikel 1070 van het Gerechtelijk Wetboek vooralsnog in eerste aanleg te beoordelen (schending van artikel 1070 van het Gerechtelijk Wetboek) en kon het
bestreden vonnis niet wettelijk beslissen om de zaak overeenkomstig artikel 1068 van het
Gerechtelijk Wetboek terug naar de eerste rechter te verwijzen (schending van artikel
1068 van het Gerechtelijk Wetboek).
(...)

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
Eerste onderdeel
1. Krachtens artikel 566 van het Gerechtelijk Wetboek, kunnen verschillende
vorderingen of verschillende punten van een vordering tussen twee of meer partijen, welke, afzonderlijk ingesteld, voor verschillende rechtbanken zouden moeten worden gebracht, indien zij samenhangend zijn, voor dezelfde rechtbank samengevoegd worden met inachtneming van de voorrang bepaald in artikel 565,
tweede lid, 2° tot 5° van dit wetboek;
Artikel 565, tweede lid van het Gerechtelijk Wetboek, bepaalt dat, in geval van
aanhangigheid, de verwijzing van de samengevoegde vorderingen geschiedt naar
de volgende voorrang:
- de rechtbank die over de zaak een ander vonnis heeft gewezen dan een beschikking van inwendige orde, heeft altijd voorrang;
- de rechtbank van eerste aanleg heeft voorrang boven de andere rechtbanken;
- de arbeidsrechtbank heeft voorrang boven de rechtbank van koophandel;
- de arbeidsrechtbank en de rechtbank van koophandel hebben voorrang boven
de vrederechter;
- de vrederechter heeft voorrang boven de politierechtbank;
- de rechtbank waartoe men zich het eerst wendt, heeft voorrang boven die
waarvoor de zaak later wordt aangebracht.
2. Het derde lid van voormeld artikel 565 bepaalt dat in het geval dat een van
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de vorderingen tot de uitsluitende bevoegdheid van een bepaalde rechtbank behoort, alleen deze bevoegd is om van de gezamenlijke vorderingen kennis te nemen.
Voormeld artikel 566 verwijst voor de samenhang van vorderingen echter enkel naar de regels van voorrang bepaald in artikel 565, tweede lid, 2° tot 5° van
het Gerechtelijk Wetboek en niet naar het derde lid van artikel 565 van dit wetboek.
Aldus kunnen verschillende vorderingen of verschillende punten van een vordering tussen twee of meer partijen, welke, afzonderlijk ingesteld, voor verschillende rechtbanken zouden moeten worden gebracht, indien zij samenhangend
zijn, voor eenzelfde rechtbank worden samengevoegd volgens de voorrangregels
die zijn bepaald in artikel 565, tweede lid, 2° tot 5° van het Gerechtelijk Wetboek en niet voor de rechtbank die voor een van de vorderingen of punten van de
vordering uitsluitend bevoegd is als niet is voldaan aan de voorrangregels die
zijn bepaald in artikel 565, tweede lid, 2° tot 5° van dit wetboek.
3. Het bestreden vonnis oordeelt dat:
- reeds bij tussenvonnis van 9 oktober 1988 werd gesteld dat de oorspronkelijke vordering van de verweerders in wezen een dubbele vordering inhield;
- de vordering van de verweerders tegen de eerste twee eiseressen steunt op de
beweerdelijk overgedragen schuldvordering van de inmiddels ontbonden PVBA
Van Trier-Vanlaer en dat in voormeld tussenvonnis die vordering reeds werd geacht niet te vallen onder artikel 591, 3° van het Gerechtelijk Wetboek;
- de vordering van de verweerders tegen de derde tot en met de vijfde eisers in
voormeld tussenvonnis reeds werd geacht te behoren tot de exclusieve bevoegdheid van de vrederechter;
- toepassing dient te worden gemaakt van "art. 562 - 5° eerste en tweede lid
van het Gerechtelijk Wetboek";
- alleen de vrederechter bevoegd was om van de samenhangende vorderingen
kennis te nemen ingevolge zijn uitsluitende bevoegdheid om van een van de samenhangende vorderingen kennis te nemen.
Het bestreden vonnis beslist op grond van die redenen dat:
- er geen aanleiding bestaat om de zaak overeenkomstig artikel 1070 van het
Gerechtelijk Wetboek vooralsnog in eerste aanleg te beoordelen;
- het hoger beroep van de eiseressen ongegrond is;
- het incidenteel beroep van de verweerders gedeeltelijk gegrond is;
- de beslissing nopens de kosten in eerste aanleg werd aangehouden;
- de zaak overeenkomstig artikel 1068, tweede lid van het Gerechtelijk Wetboek terug wordt verwezen naar de eerste rechter om verder te worden gehandeld als naar recht.
Het bestreden vonnis verantwoordt aldus zijn beslissing niet naar recht.
Het onderdeel is gegrond.
Tweede onderdeel
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4. Het artikel 565, tweede lid van het Gerechtelijk Wetboek, waarnaar artikel
566 van dit wetboek verwijst, betreft het geval dat vorderingen of punten van de
vordering behoren tot de bevoegdheid van rechtbanken van dezelfde rang.
5. Het bestreden vonnis stelt vast, zoals aangegeven in voormeld randnummer
3, dat de vorderingen van de verweerders, eensdeels, tegen de eerste twee eiseressen en, anderdeels, tegen de derde tot en met de vijfde eiseressen, behoren tot
de bevoegdheid van verschillende rechtbanken.
Het bestreden vonnis dat in die omstandigheden toepassing maakt van de artikelen 566 en 565, tweede lid, 5° van het Gerechtelijk Wetboek, verantwoordt
zijn beslissing niet naar recht.
Het onderdeel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde vonnis.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
over.
Verwijst de zaak naar de Rechtbank van Eerste Aanleg te Veurne.
7 februari 2008 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever: de h. Waûters – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandewal, advocaat-generaal –
Advocaat: mr. Houtekier.

Nr. 91
1° KAMER - 7 februari 2008

1º EUROPESE UNIE — PREJUDICIELE GESCHILLEN - GESCHIL OMTRENT DE
UITLEGGING VAN DE VERORDENING NR. 40/94 VAN DE RAAD VAN 20 DECEMBER 1993 INZAKE HET
GEMEENSCHAPSMERK - GESCHIL OPGEWORPEN IN EEN BIJ HET HOF VAN CASSATIE AANHANGIGE
ZAAK - VERPLICHTING TOT HET STELLEN VAN EEN PREJUDICIËLE VRAAG.
2º MERKEN — EUROPEES RECHT - PREJUDICIËLE GESCHILLEN - GESCHIL OMTRENT DE
UITLEGGING VAN DE VERORDENING NR. 40/94 VAN DE RAAD VAN 20 DECEMBER 1993 INZAKE HET
GEMEENSCHAPSMERK - GESCHIL OPGEWORPEN IN EEN BIJ HET HOF VAN CASSATIE AANHANGIGE
ZAAK - VERPLICHTING TOT HET STELLEN VAN EEN PREJUDICIËLE VRAAG.
1º en 2° Wanneer vragen omtrent de uitlegging van de artikelen 9.1.a) en 9.2.d) van de
Verordening nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het
Gemeenschapsmerk opgeworpen worden voor het Hof van cassatie, dient het Hof,
alvorens uitspraak te doen, deze vragen aan het Hof van Justitie van de Europese
Gemeenschappen te stellen met het oog op de uitlegging van voormelde artikelen. (Art.
177 E.E.G.-Verdrag)
(UDV NORTH AMERICA INC, vennootschap naar Amerikaans recht T. BRANDTRADERS nv)
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ARREST

(A.R. C.04.0432.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 23 september 2003 gewezen
door het Hof van Beroep te Brussel.
Voorzitter Ivan Verougstraete heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 9, meer bepaald: 9.1.a) en 9.2.d) van de Verordening (E.G.) nr. 40/94 van de
Raad van 20 december 1993 inzake het Gemeenschapsmerk (PB.L 11, 14 januari 1994)
(hierna: Verordening (E.G.) nr. 40/94);
- de artikelen 93 en 95 van de Wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en
de voorlichting en bescherming van de consument;
- artikel 12 van de wet van 5 mei 1872 houdende herziening van het Wetboek van
Koophandel betreffende het pand en de commissie, ingevoegd in het Wetboek van Koophandel (Boek I, Titel VII. Commissiecontract);
- artikel 1138, 2° van het Gerechtelijk Wetboek;
- het algemeen rechtsbeginsel van de autonomie der procespartijen, ook beschikkingsbeginsel genaamd.
Aangevochten beslissing
Het bestreden arrest vernietigt het vonnis a quo, verklaart de vordering van de eiseres
ongegrond, zegt voor recht dat de verweerster geen gebruik heeft gemaakt van het kwestieuze teken in de zin van artikel 9.1.a) en 9.2.d) Verordening (E.G.) nr. 40/94, op grond
van onder meer de volgende overwegingen:
"20. De daden die kunnen gerelateerd worden aan (verweersters) activiteit op het territorium waar het merk (van de eiseres) bescherming geniet en die enige relevantie kunnen
vertonen in het licht van beweerd gebruik van het merk zijn de volgende:
- op de website die (de verweerster) beheert werden goederen te koop aangeboden;
- de verkoopovereenkomst werd gesloten op de maatschappelijke zetel van (de verweerster);
- (de verweerster) heeft facturen uitgereikt;
- de goederen werden onder beheer van de logistieke partner van (de verweerster) gelost in de haven van Felixtowe.
Deze laatste handeling kan evenwel in geen enkel opzicht een gebruik van het merk inhouden.
21. Uit het door (de verweerster) overgelegde stuk 'General terms and conditions' genaamd - te vertalen als 'Algemene Voorwaarden' - blijkt dat (de) website (van de verweerster) uitsluitend fungeert als een ontmoetingsplaats voor kopers en verkopers van goederen, die voor elkaar anoniem blijven.
(De verweerster) wordt zelf niet betrokken in de uitvoering van de transacties en om die
reden houdt ze geen toezicht en draagt ze geen enkele aansprakelijkheid voor welk aspect
dan ook van de transactie.
De door haar verleende diensten bestaan uit het verlenen van toegang tot de website en
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in beginsel aanvaardt ze geen enkele aansprakelijkheid voor de uitkomst van het gebeuren
op de website.
(...)
De verkoper stemt er automatisch in toe dat (de verweerster) in eigen naam voor diens
rekening een overeenkomst sluit met de koper, zonder enige aansprakelijkheid voor haarzelf als tussenpersoon.
(...)
24. De vermelding in handelsdocumenten van het merk door een verbonden partij gelieerd aan een verhandeling van goederen waarvoor het merk werd verkregen, geldt als een
gebruik in het economisch verkeer.
(...)
(De verweerster) heeft het teken evenwel niet gebruikt als belanghebbende bij een verhandeling van goederen waarin zij zelf verbonden partij was, aangezien ze optrad voor rekening van een derde, in dit geval de verkoper.
Zij heeft aldus geen gebruik gemaakt van het teken in de zin van artikel 9.1.a) en 9.2.d)
(Verordening (E.G.) nr. 40/94)" (zie aangevochten arrest, p. 11-13).
Grieven
1. Artikel 9 Verordening (E.G.) nr. 40/94 bepaalt onder lid 1, litt. a) en lid 2, litt. d):
9.1. Het Gemeenschapsmerk geeft de houder een uitsluitend recht. Dit recht staat de
houder toe iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van
een teken in het economisch verkeer te verbieden:
a) dat gelijk is aan het Gemeenschapsmerk en gebruikt wordt voor dezelfde waren of
diensten als die waarvoor het merk ingeschreven is;
9.2. Met name kan krachtens lid 1 worden verboden:
d) het gebruik van het teken in stukken voor zakelijk gebruik en in advertenties.
2. Uit de bewoordingen van het bestreden arrest blijkt dat de appelrechters vaststellen,
minstens, dat partijen hierover akkoord gaan of niet betwisten:
- dat de eiseres titularis is van het Gemeenschapsmerk Smirnoff Ice krachtens de inschrijving onder nummer 001540913 van haar aanvraag voor alcoholhoudende dranken
(zie aangevochten arrest, p. 6, nr. 11.);
- dat de verweerster optreedt als handelstussenpersoon (ibidem, p. 9, nr. 17, tweede
streepje);
- dat in de bevestigingsbrief van de verweerster aan de verkoper, Hillyard Trading, de
merknaam Smirnoff Ice wel wordt vermeld (ibidem, p. 13, nr. 23, al. 2);
- dat de verweerster in eigen naam optreedt maar voor rekening van de verkoper, Hillyard Trading (idem);
- dat in de facturen van de verweerster, die ter uitvoering van de verkoopovereenkomst
tussen verweerster in eigen naam aan de koper, Checkprice, werden uitgereikt, kwestieuze
merknaam eveneens wordt vermeld (ibidem, p. 11, nr. 20, derde streepje; p. 10, nr. 19,
par. 3; p. 8, nr. 14, in fine; p. 13, nr. 23, in fine);
- dat deze beide vermeldingen zijn verricht ter onderscheiding van, d.i. "voor" dezelfde
waren als die waarvoor het kwestieuze merk is ingeschreven, met name alcoholhoudende
dranken (ibidem, p. 7, nr. 12, in fine, nr. 14, al. 1, p. 8, nr. 15, a1. 2; p. 9, nr. 16, al. 1).
3. Met verwerping van het verweer van de verweerster beslissen de appelrechters wettig dat te dezen het merk wordt gebruikt in het economisch verkeer (de vermelding in handelsdocumenten) op het territorium van de Gemeenschap (ibidem, p. 13, nr. 24, al. 1-2).
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4. Anders dan het bestreden arrest met schending van gezegd artikel 9, lid 1, litt. a) en
lid 2, litt. d) oordeelt, volgt uit het feit dat de verweerster optreedt voor rekening van een
derde, in dit geval de verkoper,
(1) noch dat de verweerster het teken niet heeft gebruikt als belanghebbende bij een
verhandeling van goederen waarin ze zelf verbonden partij was;
(2) noch dat de verweerster geen gebruik heeft gemaakt van het teken in de zin van
voormeld artikel 9, lid 1., litt. a) en lid 2, litt. d);
(ibidem, p. 13, nr. 24, in fine).
5. Immers, voor de toepassing van artikel 9.1.a) en 9.2.d) Verordening (E.G.) nr. 40/94
is het niet vereist dat de kwestieuze derde, in casu verweerster,
(1) voor eigen rekening optreedt
en/of
(2) het teken gebruikt als belanghebbende bij een verhandeling van goederen waarin hij
zelf verbonden partij is,
opdat hij het teken zou gebruiken in de zin van die verordeningsbepaling (wanneer de
andere, thans niet in betwisting zijnde voorwaarden, vervuld zijn, meer bepaald: gebruik
in het economisch verkeer; zie hoger nr. 3).
Artikel 9.1.a) en 9.2.d) Verordening (E.G.) nr. 40/94 stelt voor het gebruik van het teken in de zin van die bepaling geen andere voorwaarden dan deze welke de tekst opsomt
en die thans niet in betwisting zijn (idem).
Artikel 9.1.Verordening (E.G.) nr. 40/94 vermeldt uitdrukkelijk het begrip "iedere derde" en voert met betrekking tot de hoedanigheid van die derde geen enkele beperking
en/of voorwaarde in opdat die derde het teken zou gebruiken in de zin van lid 1, litt. a) en
lid 2, litt. d) van gezegd artikel.
Voormeld artikel 9, lid 1., litt. a), gebruikt bovendien het begrip "waren" en niet "eigen
waren". Hieruit blijkt ook dat de kwestieuze derde geen eigenaar van de goederen dient te
zijn opdat hij het teken zou gebruiken in de zin van die bepaling (cfr. naar analogie: Omnisport-arrest van 7 november 1988 van het Benelux Gerechtshof met betrekking tot artikel 13.A. van de Eenvormige Beneluxwet van 19 maart 1962 op de merken).
Een handelstussenpersoon, i.c. de verweerster, die in eigen naam en voor rekening van
een derde optreedt, valt bijgevolg onder het toepassingsgebied van voormeld artikel 9, lid
1, litt. a) en lid 2, litt. d). Hij kan gekwalificeerd worden als een derde die het teken gebruikt in de zin van die bepaling (wanneer de andere thans niet in betwisting zijnde voorwaarden vervuld zijn; zie hoger nr. 3).
Het feit dat de verweerster voor rekening van een derde (de verkoper) optreedt en zelfs
indien zou worden aangenomen dat zij niet optreedt als belanghebbende bij een verhandeling van goederen waarin zij zelf verbonden partij is, staat er niet aan in de weg dat de
verweerster te dezen het teken heeft gebruikt in de zin van gezegd artikel 9, lid 1, litt. a)
en lid 2, litt. d), temeer nu het bestreden arrest beslist dat het merk werd gebruikt in het
economisch verkeer (de vermelding in handelsdocumenten) op het territorium van de Gemeenschap (zie hoger nr. 3). De andersluidende beslissing van de appelrechters is niet
wettig verantwoord en schendt artikel 9.1.a) en 9.2.d) Verordening (E.G.) nr. 40/94.
De aangevochten beslissing o.m. gesteund op volgende overwegingen: "(De verweerster) heeft het teken evenwel niet gebruikt als belanghebbende bij een verhandeling van
goederen waarin zij zelf verbonden partij was, aangezien ze optrad voor rekening van een
derde, in dit geval de verkoper." en "(De verweerster) heeft aldus geen gebruik gemaakt
van het teken in de fin van artikel 9.1.a) en 9.2.d) van de merkenverordening",
(1) beperkt onwettig het recht van de eiseres, houdster van het merk, om op grond van
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voormeld artikel 9, lid 1, litt. a) en lid 2, litt. d), het gebruik van het teken aan de verweerster te verbieden
en
(2) voegt onwettig aan gezegd artikel 9, lid 1, litt. a) en lid 2, litt. d), voorwaarden toe
die deze verordeningsbepaling niet bevat met name dat, opdat hij het teken zou gebruiken
in de zin van die bepaling, de derde, in casu verweerster, optreedt voor eigen rekening
en/of het teken gebruikt als belanghebbende bij een verhandeling van goederen waarin hij
zelf verbonden partij is.
6. Voor zoveel als nodig en indien het Hof van oordeel zou zijn dat te dezen een prejudiciële vraag, waaromtrent de beslissing noodzakelijk is voor het wijzen van het arrest,
dient opgeworpen betreffende de uitlegging van de Verordening (E.G.) nr. 40/94, past het
om het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen te verzoeken, bij wijze van
prejudiciële beslissing, uitspraak te doen over de volgende vragen:
Dient artikel 9, meer bepaald: 9.1.a) en 9.2.d), Verordening (E.G.) nr. 40/94 van de
Raad van 20 december 1993 inzake het Gemeenschapsmerk als volgt uitgelegd te worden:
a) is het voor het gebruik van het teken in de zin van die respectieve verordeningsbepalingen vereist dat de kwestieuze derde het teken gebruikt voor eigen rekening?
b) is het voor het gebruik van het teken in de zin van die respectieve verordeningsbepalingen vereist dat de kwestieuze derde het teken gebruikt als belanghebbende bij een verhandeling van goederen waarin hij zelf verbonden partij is?
c) valt een handelstussenpersoon, die optreedt in eigen naam doch voor andermans rekening, onder het toepassingsgebied van voormelde verordeningsbepalingen, met andere
woorden: kan hij gekwalificeerd worden als een derde die het teken gebruikt in de zin van
voormelde verordeningsbepalingen?
d) impliceert het feit, wanneer een handelstussenpersoon optreedt in eigen naam, dat hij
optreedt voor rekening van een derde, dan dat hij het teken niet als belanghebbende bij
een verhandeling van goederen waarin hij zelf verbonden partij was gebruikt?
e) valt een derde die het teken niet gebruikt als belanghebbende bij een verhandeling
van goederen waarin hij zelf verbonden partij was, aangezien hij optrad voor rekening van
een (andere) derde, onder het toepassingsgebied van voormelde verordenings-bepalingen?
7. In ondergeschikte orde
7.1. Uit de bewoordingen van het bestreden arrest blijkt dat de appelrechters vaststellen, minstens, dat partijen hierover akkoord gaan of niet betwisten, dat de verweerster als
handelstussenpersoon, te weten commissionair, in eigen naam en voor rekening van de
verkoper (Hillyard Trading) de verkoopovereenkomst sloot met de koper (Checkprice) en
aan de koper de kwestieuze factuur heeft uitgereikt ten belope van de verkoopprijs, vermeerderd met het commissieloon van verweerster (zie aangevochten arrest, p. 8, nr. 14, in
fine en p. 13, nr. 23; conclusie in hoger beroep van de verweerster, gedateerd op 9 augustus 2002, p. 8, nr. 3, al. 1).
Bijgevolg erkende de verweerster impliciet doch zeker dat zij te dezen bij de verhandeling van de goederen verbonden en belanghebbende partij was nu zij optrad in eigen naam
en een commissieloon ontving. Hieromtrent was er tussen partijen geen betwisting.
7.2. Met haar betoog naar luid waarvan haar in haar hoedanigheid van handelstussenpersoon, commissionair, geen merkinbreuk kan worden toegerekend om reden dat zij
geen titel verwierf over de betrokken goederen, voerde de verweerster niet aan dat zij
geen "belanghebbende en verbonden partij bij de verhandeling van goederen" was (ibidem, nr. 2-3).
Nu de appelrechters echter oordelen dat de verweerster het teken niet heeft gebruikt als
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belanghebbende bij een verhandeling van goederen waarin zij zelf verbonden partij was,
aangezien zij optrad voor rekening van een derde, werpen zij bijgevolg ambtshalve een
door partijen uitgesloten betwisting, die niet van openbare orde is, op en schenden zij het
algemeen rechtsbeginsel van autonomie der procespartijen (ook beschikkingsbeginsel genaamd en art. 1138, 2° Ger. W.). Door op die onwettige grond te beslissen dat verweerster
aldus geen gebruik heeft gemaakt van het teken in de zin van artikel 9.1.a) en 9.2.d) Verordening (E.G.) nr. 40/94, schenden zij ook deze bepaling.
7.3. Commissionair is hij die op zijn eigen naam of onder een maatschappelijke naam
handelt voor rekening van een opdrachtgever (zie artikel 12 van de wet van 5 mei 1872
houdende herziening van het Wetboek van Koophandel betreffende het pand en de commissie, ingevoegd in het Wetboek van Koophandel (Boek I, Titel VII. Commissiecontract)). Hieruit volgt dat de commissionair, voor de handelingen die hij in zijn eigen naam
heeft gesteld (zoals in casu de verweerster voor o.m. de kwestieuze verkoopovereenkomst
en factuur), persoonlijk verbonden is en ook tegenover derden in het kader van een buitencontractuele relatie aansprakelijk kan gesteld worden.
Door onder meer te oordelen dat de verweerster het teken niet heeft gebruikt als belanghebbende bij een verhandeling van goederen waarin zelf verbonden partij was, aangezien
zij optrad voor rekening van een derde, terwijl, met betrekking tot de verhandeling der
goederen, de verweerster als commissionair tegen een commissieloon in eigen naam o.m.
de verkoopovereenkomst sloot en de factuur uitreikte en bijgevolg wel belanghebbende en
verbonden partij was, verlenen de appelrechters minstens aan de commissie niet de gevolgen die deze wettelijk heeft (schending van artikel 12 van de wet van 5 mei 1872 houdende herziening van het Wetboek van Koophandel betreffende het pand en de commissie,
ingevoegd in het Wetboek van Koophandel (Boek I, Titel VII. Commissiecontract). Door
op die onwettige grond te beslissen dat de verweerster aldus geen gebruik heeft gemaakt
van het teken in de zin van artikel 9.1.a) en 9.2.d) Verordening (E G.) nr. 40/94, schenden
zij ook deze bepaling.
8. De overige overwegingen van het aangevochten arrest vormen evenmin een wettige
verantwoording voor de bestreden beslissing. De overwegingen van de randnummers 21
en 22 van het arrest hebben betrekking op het gebruik van het teken op de website van
verweerster en de beoordeling van het gebruik in de zin van artikel 9.2. b) Verordening
(E.G.) nr. 40/94, die niet het voorwerp is van onderhavige voorziening (zie aangevochten
arrest, p. 11-12).
Besluit
De aangevochten beslissing, die de vordering van de eiseres ongegrond verklaart en
voor recht zegt dat de verweerster geen gebruik heeft gemaakt van het teken in de zin van
artikel 9.1.a) en 9.2.d) Verordening (E.G.) nr. 40/94, op grond van de in het middel bestreden overwegingen en onder meer: "De verweerster heeft het teken evenwel niet gebruikt als belanghebbende bij een verhandeling van goederen waarin zij zelf verbonden
partij was aangezien ze optrad voor rekening van een derde in dit geval de verkoper", is
niet naar recht verantwoord.
a) In hoofdorde:
Voor de toepassing van artikel 9.1.a) en 9.2.d) Verordening (E.G.) nr. 40/94 is immers
niet vereist dat de kwestieuze derde, in casu de verweerster, (1) voor eigen rekening optreedt en/of (2) het teken gebruikt als belanghebbende bij een verhandeling van goederen
waarin hij zelf verbonden partij is, opdat hij het teken zou gebruiken in de zin van die bepaling (en de andere thans niet in betwisting zijnde voorwaarden vervuld zijn; zie hoger
nr. 3).
Bijgevolg beperken de appelrechters onwettig het recht van de eiseres, houdster van het
merk, om op grond van voormeld artikel 9, lid 1., litt. a) en lid 2, litt. d), het gebruik van
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het teken aan de verweerster te verbieden en voegen zij onwettig aan deze bepaling een
voorwaarde toe die deze niet bevat met name dat, opdat hij het teken zou gebruiken in de
zin van die bepaling, de derde, in casu de verweerster, optreedt voor eigen rekening en/of
het teken gebruikt als belanghebbende bij een verhandeling van goederen waarin hij zelf
verbonden partij is (schending van artikel 9, meer bepaald: 9.1.a) en 9.2.d), Verordening
(E.G.) nr. 40/94).
(zie hoger nr. 5)
Voor zoveel als nodig en indien het Hof van oordeel zou zijn dat te dezen een prejudiciële vraag, waaromtrent de beslissing noodzakelijk is voor het wijzen van het arrest, wordt
opgeworpen betreffende de uitlegging van de Verordening (E.G.) nr. 40/94, past het om
het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen te verzoeken, bij wijze van prejudiciële beslissing, uitspraak te doen over voormelde vragen (zie hoger nr. 6).
b) In ondergeschikte orde:
Te dezen volgt immers uit de vaststelling van de appelrechters, en werd minstens niet
betwist dat de verweerster bij de verhandeling van de goederen een verbonden en belanghebbende partij was nu zij optrad in eigen naam en een commissieloon ontving (zie hoger
nr. 7.1.).
Bijgevolg werpen de appelrechters ambtshalve een door partijen uitgesloten betwisting
die niet van openbare orde is op, met name dat de verweerster het teken niet heeft gebruikt als belanghebbende bij een verhandeling van goederen waarin zij zelf verbonden
partij was, en schenden zij het algemeen rechtsbeginsel van autonomie der procespartijen
(ook beschikkingsbeginsel genaamd en art. 1138, 2° Ger.W.). Door op die onwettige
grond te beslissen dat de verweerster aldus geen gebruik heeft gemaakt van het teken in
de zin van artikel 9.1.a) en 9.2.d) Verordening (E.G.) nr. 40/94, schenden zij ook deze bepaling (zie hoger nr. 7.2.).
Met betrekking tot de verhandeling der goederen, sloot de verweerster, als commissionair tegen een commissieloon in eigen naam, de verkoopovereenkomst en reikte zij de
factuur uit zodat zij wel degelijk belanghebbende en verbonden partij was. Door anders te
oordelen verleent de aangevochten beslissing minstens aan de commissie niet de gevolgen
die deze wettelijk heeft (schending artikel 12 van de wet van 5 mei 1872 houdende herziening van het Wetboek van Koophandel betreffende het pand en de commissie, ingevoegd
in het Wetboek van Koophandel (Boek I, Titel VII. Commissiecontract). Door op die onwettige grond te beslissen dat de verweerster aldus geen gebruik heeft gemaakt van het teken in de zin van artikel 9.1.a) en 9.2.d) Verordening (E.G.) nr. 40/94, schenden zij ook
deze bepaling (zie hoger nr. 7.3.)
c) Door de oorspronkelijke vordering van de eiseres op grond van die onwettige beslissing af te wijzen, schenden de appelrechters ook de artikelen 93 en 95 van de Wet van 14
juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument (cfr. Arbitragehof, nr. 2/2002, 9 januari 2002, B.S. 19 maart 2002).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1. Krachtens artikel 9.1.a) van de Verordening 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het Gemeenschapsmerk, geeft het gemeenschapsmerk de
houder een uitsluitend recht, dat hem toestaat iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken in het economisch verkeer te verbieden dat gelijk is aan het gemeenschapsmerk en gebruikt wordt voor
dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven.
Luidens artikel 9.2.d) van deze Verordening, kan met name, krachtens voor-

Nr. 91 - 7.2.08

HOF VAN CASSATIE

357

meld artikel 9.1, het gebruik van het teken in stukken voor zakelijk gebruik en in
advertenties worden verboden.
2. De appelrechters stellen vast dat:
- door de gerechtsdeurwaarder werd vastgesteld dat de website van de verweerster een aanbod van Smirnoff Ice bevatte, die de douanestatus T1 vermeldt;
- de verweerster een bevestigingsbrief stuurde aan de verkoper waarin de
merknaam wordt vermeld;
- de verweerster in deze brief bevestigt dat zij in eigen naam optreedt, maar
voor rekening van de verkoper;
- in de facturen die ter uitvoering van de verkoopovereenkomst door de verweerster uitgereikt werden, de merknaam eveneens vermeld is;
- het voormeld gebruik van het merk zich situeert op het territorium van de
Gemeenschap.
3. De appelrechters oordelen vervolgens dat:
- de vermelding in de handelsdocumenten van het merk door een verbonden
partij, gelieerd aan een verhandeling van goederen waarvoor het merk werd verkregen, geldt als een gebruik in het economisch verkeer;
- de verweerster het teken evenwel niet gebruikt als belanghebbende bij een
verhandeling van goederen waarin zij zelf verbonden partij was, aangezien ze
optrad voor rekening van een derde, te weten de verkoper;
- de verweerster aldus geen gebruik heeft gemaakt van het teken in de zin van
artikel 9.1.a) en 9.2.d) van de Verordening 40/94 inzake het Gemeenschapsmerk.
4. Het onderdeel verwijt het arrest dat, niettegenstaande voormelde vaststellingen, het beslist dat er geen gebruik is van het teken in de zin van artikel 9.1.a) en
9.2.d) van de Verordening 40/94, op grond dat de verweerster "het teken niet
heeft gebruikt als belanghebbende bij een verhandeling van goederen waarin zijzelf verbonden partij was, aangezien zij optrad voor rekening van een derde".
Het middel verwijt het arrest dat het aldus de artikelen 9.1.a) en 9.2.d) van de
Verordening 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het Gemeenschaps-merk schendt.
Het voert daartoe aan dat het voor de toepassing van deze artikelen niet vereist
is dat de derde, in de zin van artikel 9.1 a) van de Verordening, voor eigen rekening optreedt en/of het teken gebruikt als belanghebbende bij een verhandeling
van goederen waarin hij zelf verbonden partij is.
5. Het Hof dient, alvorens uitspraak te doen, aan het Hof van Justitie van de
Europese Gemeenschappen de in het dictum van dit arrest geformuleerde prejudiciële vragen te stellen met het oog op de uitlegging van bovengenoemde artikelen.
Dictum
Het Hof,
Houdt iedere nadere uitspraak aan tot het Hof van Justitie van de Europese Ge-
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meenschappen zal hebben geantwoord op de volgende prejudiciële vragen:
1) Is het voor het gebruik van het teken in de zin van de artikelen 9.1. a) en
9.2.d) van de Verordening 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het
Gemeenschapsmerk vereist dat de derde, bedoeld in artikel 9.1.a) van de Verordening:
a) het teken gebruikt voor eigen rekening?
b) het teken gebruikt als belanghebbende bij een verhandeling van goederen
waarin hijzelf verbonden partij is?
2) Kan een handelstussenpersoon, die optreedt in eigen naam, maar niet voor
eigen rekening, gekwalificeerd worden als een derde die het teken gebruikt in de
zin van de voormelde bepalingen?
7 februari 2008 - 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Verougstraete, voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Maes,
Draps en Oosterbosch.

Nr. 92
1° KAMER - 7 februari 2008

1º RECHTBANKEN — BURGERLIJKE ZAKEN — ALGEMEEN - POLITIERECHTBANK
- VOETBALWET - ADMINISTRATIEVE SANCTIE - UITSTEL VAN TENUITVOERLEGGING - MOGELIJKHEID.
2º SPORT - VOETBALWEDSTRIJD - VEILIGHEID - INBREUK - ADMINISTRATIEVE SANCTIE - UITSTEL
VAN TENUITVOERLEGGING - MOGELIJKHEID.
1º en 2° De administratieve sancties waarin de Voetbalwet voorziet, kunnen noch door de
bevoegde ambtenaar, en bijgevolg noch door de politierechter in graad van beroep,
uitgesproken worden met uitstel van tenuitvoerlegging bij ontstentenis van enige
wetsbepaling die daarin voorziet. (Artt. 22, 23 en 24 Wet 21 dec. 1998)
(BELGISCHE STAAT - Minister van Binnenlandse Zaken T. M.)

ARREST

(A.R. C.05.0233.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 27 april 2004 in hoger beroep gewezen door de Politierechtbank te Hasselt, afdeling Beringen.
Afdelingsvoorzitter Robert Boes heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wetsbepalingen
- de artikelen 22, 23, 24, 29, 31 en 37 van de Wet van 21 december 1998 betreffende de
veiligheid bij voetbalwedstrijden, met dien verstande:
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- artikel 22: voor zijn wijziging bij wet van 10 maart 2003 (B. S. 31 maart 2003);
- artikel 24: zoals gewijzigd bij wet van 26 juni 2000 (B. S. 29 juli 2000, met ingang
van 1 januari 2002) en dus voor zijn wijziging bij wet van 10 maart 2003 (B. S. 31 maart
2003);
- artikel 29: voor zijn wijziging bij wet van 10 maart 2003 (B. S. 31 maart 2003);
- artikel 31: voor zijn wijziging bij wet van 10 maart 2003 (B. S. 21 maart 2003);
- artikel 37: zoals gewijzigd bij wet van 26 juni 2000 (B. S. 29 juli 2000, met ingang
van 1 januari 2002).
- artikel 8 van de wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie, met dien verstande: §1 zoals gewijzigd bij wet van 9 januari 1991, bij wet van 11
juli 1994, bij wet van 10 februari 1994 en bij wet van 17 april 2002; §2 zoals gewijzigd
bij wet van 11 juli 1994; §4 werd opgeheven bij wet van 4 augustus 1986;
- voor zoveel als nodig: de artikelen 8, 9 en 601ter, inzonderheid enig lid, 3° van het
Gerechtelijk wetboek.
Aangevochten beslissingen
De achtste kamer van de Politierechtbank van het arrondissement Hasselt, afdeling Beringen, burgerlijke afdeling, verklaart in het thans bestreden vonnis van 27 april 2004 het
hoger beroep van de verweerder ontvankelijk en deels gegrond, hervormt de bestreden administratieve beslissing van 24 maart 2003 van de Algemene Directie Veiligheids- en Preventiebeleid - Voetbalcel - FOD Binnenlandse Zaken, zegt dat de inbreuk op artikel 23
(lees: de artikelen 22 en 23; zie de motivering van het vonnis) van de wet van 21 december 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden bewezen is gebleven en bevestigt de bestreden beslissing in die mate: "veroordeelt (de verweerder) tot een administratieve geldboete van zevenhonderd (lees: zevenhonderdvijftig; zie de motivering van het
vonnis) (750) euro met uitstel voor de duur van 3 jaar en een stadionverbod voor de duur
van zes maanden". De politierechtbank legt de kosten van het geding ten laste van de eiser.
De politierechtbank steunt haar beslissing op de vaststellingen dat (1) de administratieve beslissing van 24 maart 2003 van de Algemene Directie Veiligheids- en Preventiebeleid - Voetbalcel - FOD Binnenlandse Zaken, verweerder veroordeelde tot een administratieve geldboete van 750 euro en een administratief stadionverbod van 18 maanden, (2) de
overtreding op de artikelen 22 en 23 van de genoemde voetbalwet voldoende vaststaand
was en de feiten door de bestreden beslissing terecht bewezen werden verklaard, en (3) bij
het bepalen van de sanctie rekening moest worden gehouden met alle omstandigheden
waarin de feiten zich hebben voorgedaan en een uitstel voor de geldboete van 750 euro
kon toegekend worden gedurende drie jaar en een stadionverbod van zes maanden voldoende beteugelend was om de verweerder de ernst van de feiten te doen inzien, in de
hoop dat de verweerder zal beseffen dat ook een supporter niet alleen rechten heeft maar
ook de verplichting heeft om de voetbalwet na te leven.
Grieven
De politierechtbank overwoog dat uit de vaststellingen van de verbalisanten bleek dat
de verweerder deel uitmaakte van een groep van een 400-tal supporters van K.V. Mechelen die zich op het speelveld begaf om hun ongenoegen te uiten ten opzichte van het clubbestuur op de hoofdtribune en dat een kleine groep supporters, waarvan de verweerder
deel uitmaakte, zich dadelijk naar het bezoekervak begaf om aldaar de supporters van de
bezoekende ploeg SK Beveren uit te dagen.
De politierechtbank stelde lastens de verweerder een inbreuk vast op de artikelen 22 en
23 van de Wet van 21 december 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden
(vonnis p. 2, in het midden).
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Overeenkomstig artikel 22 van deze wet kan eenieder die (behoudens wettelijk voorschrift, overheidsbevel of andere uitdrukkelijke en voorafgaande toelating of gerechtvaardigde reden waaruit het geoorloofd karakter blijkt) bepaalde zones van het stadion betreedt of poogt te betreden zonder in het bezit te zijn van een geldig toegangsbewijs voor
die zone of die plaatsen betreedt of poogt te betreden die voor het publiek niet toegankelijk zijn, één of meer sancties oplopen als bepaald in artikel 24. Als plaatsen die voor het
publiek niet toegankelijk zijn worden beschouwd, onder meer het speelveld.
Overeenkomstig artikel 23 van dezelfde wet kon een ieder die, alleen of in groep, door
zijn gedrag het verloop van een (inter)nationale voetbalwedstrijd verstoort door het aanzetten tot slagen en verwondingen, haat of woede ten opzichte van één of meer personen
die zich in het stadion bevinden, één of meer sancties oplopen als bepaald in artikel 24.
Te dezen vormen noch de inbreuken op het voorschrift van artikel 22, noch de inbreuken op het voorschrift van artikel 23 van de genoemde Voetbalwet, een strafrechtelijk gesanctioneerde inbreuk.
Deze inbreuken kunnen gesanctioneerd worden overeenkomstig artikel 24 van dezelfde
wet, waarvan het eerste lid, voor zijn wijziging bij wet van 10 maart 2003, bepaalde:
"Overeenkomstig de procedure bepaald in Titel IV kan in geval van overtreding van de
artikelen 20, 21, 22 en 23 een administratieve geldboete van 10.000 tot 200.000 BEF en
een administratief stadion verbod voor een duur van drie maanden tot vijf jaar worden opgelegd, of één van deze sancties alleen".
Naar luid van het tweede lid van artikel 29 van dezelfde wet van 21 december 1998
dient de administratieve sanctie in verhouding te staan tot de ernst van de feiten die haar
verantwoorden, en in verhouding tot de eventuele herhaling, terwijl overeenkomstig het
derde lid van deze bepaling, eveneens zoals van kracht voor zijn wijziging bij wet van 10
maart 2003, de vaststelling van meerdere samenlopende inbreuken op de genoemde artikelen het voorwerp zal uitmaken van één enkele administratieve geldboete en één enkel
administratief stadionverbod, of van één van deze sancties, in verhouding tot de ernst van
het geheel van de feiten.
Overeenkomstig artikel 37 van dezelfde wet van 21 december 1998 kunnen, indien er
verzachtende omstandigheden zijn, de administratieve geldboetes, bepaald in de artikelen
18 en 24 worden verminderd tot beneden hun minimum, zonder dat zij ooit lager kunnen
zijn dan 10.000 BEF (thans 250 euro) voor een sanctie op basis van artikel 18, of lager
dan 5.000 BEF (thans 125 euro) voor een sanctie op basis van artikel 24.
Tegen de administratieve beslissing van de in artikel 26 van genoemde wet van 21 december 1998 bedoelde ambtenaar kan overeenkomstig artikel 31 van de genoemde wet
van 21 december 1998 beroep worden aangetekend bij de politierechtbank, die dienaangaande bevoegd wordt verklaard door artikel 601ter, enig lid, 3° van het Gerechtelijk
Wetboek. De politierechtbank bezat derhalve de volstrekte bevoegdheid, bedoeld bij de
artikelen 8 en 9 van het Gerechtelijk Wetboek, dienaangaande uitspraak te doen, wat inhoudt dat niets van wat onder de beoordeling van de administratie valt, aan de controle
van de rechter mag ontsnappen.
Uit geen enkele bepaling blijkt dat het uitstel van de tenuitvoerlegging van de administratieve sanctie, zoals deze ten aanzien van strafrechtelijke veroordelingen geregeld
wordt in artikel 8 van de wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en
de probatie, toepasselijk zou kunnen zijn ten aanzien van administratieve sancties, zoals
deze bedoeld in artikel 24 van de genoemde wet van 21 december 1998, temeer daar de te
dezen aan de verweerder ten laste gelegde inbreuken geen strafrechtelijk gesanctioneerde
misdrijven opleveren.
De politierechtbank bezat derhalve niet de mogelijkheid de administratieve sanctie, bestaande in een administratieve geldboete en een administratief stadionverbod, geheel of
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gedeeltelijk gepaard te laten gaan met een uitstel van de tenuitvoerlegging.
De politierechtbank miskende aldus alle in dit middel genoemde wetsbepalingen.

III. BESLISSING VAN HET HOF
1. Artikel 24 van de Wet van 21 december 1998 betreffende de veiligheid bij
voetbalwedstrijden voorziet in de mogelijkheid om, in geval van overtreding van
onder meer de artikelen 22 en 23, een administratieve geldboete en/of een administratief stadionverbod op te leggen, dit overeenkomstig de in de navolgende artikelen bepaalde administratieve rechtspleging met mogelijkheid tot hoger beroep bij de politierechtbank.
2. Noch de bevoegde ambtenaar, en bijgevolg noch de politierechter, kunnen
in het raam van deze rechtspleging, bij ontstentenis van enige wetsbepaling, een
uitstel van tenuitvoerlegging van de administratieve sanctie uitspreken.
3. De politierechter die in het onderhavige geval de overtreding door de verweerder van de artikelen 22 en 23 van de vermelde wet bewezen verklaart en
hem, benevens een stadionverbod voor de duur van zes maanden, een geldboete
oplegt van 750,00 euro met uitstel van tenuitvoerlegging voor de duur van drie
jaar, verantwoordt zijn beslissing niet naar recht.
Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis in zoverre dit sancties oplegt aan de verweerder en uitspraak doet over de kosten.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde vonnis.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de Politierechtbank te Tongeren.
7 februari 2008 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever: de h. Boes – Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal – Advocaat:
mr. Geinger.

Nr. 93
1° KAMER - 7 februari 2008

1º BENELUX — VERDRAGSBEPALINGEN - BENELUX TEKENINGEN EN MODELLENWET ART. 6, TWEEDE LID - MODEL OF TEKENING ONTWORPEN IN OPDRACHT - AUTEURSRECHTELIJKE
BESCHERMING - VOORWAARDEN - ONTWERP MET HET OOG OP HET GEBRUIK IN HANDEL EN
NIJVERHEID - BEGRIP.
2º TEKENINGEN EN MODELLEN - BENELUX TEKENINGEN EN MODELLENWET - ART. 6,
TWEEDE LID - MODEL OF TEKENING ONTWORPEN IN OPDRACHT - AUTEURSRECHTELIJKE
BESCHERMING - VOORWAARDEN - ONTWERP MET HET OOG OP HET GEBRUIK IN HANDEL EN
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- BEGRIP.

1º en 2° De opdrachtgever wordt niet beschouwd als de ontwerper van een tekening of
model, in de zin van artikel 6, tweede lid van de B.T.M.W., als een model of tekening in
opdracht wordt ontworpen, met het oog op gebruik in handel of nijverheid, zonder dat een
voortbrengsel waarin dit model of deze tekening is belichaamd, het voorwerp is van
verhandeling door de opdrachtgever; een model dat is belichaamd in een voortbrengsel
dat door de ontwerper wordt verhuurd voor eenmalig gebruik en niet is ontworpen met
het oog op vervaardiging of verhandeling ervan door de opdrachtgever, wordt niet
beschouwd als een model ontworpen met het oog op het gebruik in handel en nijverheid1.
(Art. 6, tweede lid Benelux Tekeningen en Modellenwet)
(ELECTROLUX HOME PRODUCTS B.V., vennootschap naar Nederlands recht T. SOFAM c.v.b.a.)

ARREST

(A.R. C.05.0371.N)

I RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 2 maart 2005 gewezen door
het Hof van Beroep te Brussel.
Het Hof heeft op 1 juni 20062 een prejudiciële vraag gesteld aan het BeneluxGerechtshof. Het Benelux-Gerechtshof heeft die vraag op 22 juni 2007 beantwoord.
De verweerster heeft na het arrest van het Benelux-Gerechtshof opmerkingen
neergelegd.
Voorzitter Ivan Verougstraete heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft mondelinge opmerkingen gemaakt.

II. FEITEN
Uit het verzoekschrift blijken de volgende gegevens:
De verweerster is een beheersmaatschappij die houdster is van de auteursrechten van haar vennoten. Bij toetreding doen de leden afstand van al hun auteursrechten in haar voordeel.
Didier De Kempeneer is vennoot van de verweerster. Hij is een designer die
zijn beroep uitoefent onder de benaming “Conceptor’s Office & Services”, afgekort “COS”.
De eiseres verdeelt elektrische huishoudapparaten onder de merken AEG,
Electrolux en Zanussi.
Voor de periode van 1996 tot 1998 heeft De Kempeneer elk jaar een stand verwezenlijkt voor de eiseres voor de beurs Batibouw. Voor de beurs van 1998
maakte De Kempeneer op 17 december 1997 een offerte. Als totale huurprijs
(“prix total de location”) werd een bedrag van 6.986.500 BEF, thans 173.190,81
euro, exclusief BTW, opgegeven. De eiseres aanvaardde deze offerte.
De beursstand werd uitgevoerd en De Kempeneer factureerde het bedrag van
1 Benelux Hof, 22 juni 2007, nr. A 2006/13, www.courbeneluxhof.be., met concl. van plv. adv.-gen.
DUBRULLE.
2 A.C. 2006, nr. 305.

Nr. 93 - 7.2.08

HOF VAN CASSATIE

363

6.986.500 BEF, vermeerderd met de BTW, wat door de eiseres volledig werd
voldaan. Dit bedrag omvat een bedrag van 5.752.890 BEF aan uitvoeringskosten,
die De Kempeneer aan zijn onderaannemers betaalde.
Voor haar deelname aan de beurs Batibouw van 1999 deed de eiseres geen beroep op De Kempeneer. De verweerster meende evenwel dat de eiseres in 1999
een stand heeft laten maken die zeer sterk geleek op de stand die in 1998 door
De Kempeneer werd gemaakt, minstens wat de onderdelen Electrolux en Zanussi
betrof.
De verweerster stelde de eiseres in gebreke bij brief van 28 juli 1999. De eiseres zou een inbreuk hebben gepleegd op de rechten van De Kempeneer door de
stand minstens gedeeltelijk te reproduceren of te laten reproduceren zonder zijn
voorafgaande toestemming. Zij vorderde hiervoor een schadevergoeding.
De eiseres betwistte die vordering bij brief van 21 september 1999, stellende
dat de stand niet van auteursrechtelijke bescherming kan genieten nu hij niet voldoet aan de vereiste van een “duidelijke kunstzinnig karakter” bedoeld in artikel
21, 1°, van de Eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen en modellen. In latere
briefwisseling bleven de partijen op hun standpunt.

III. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 6.2 en 23 van de Eenvormige Beneluxwet van 25 oktober 1966 inzake tekeningen en modellen, goedgekeurd bij wet van 1 december 1970 (hierna: BTMW) (artikel 23 zoals van toepassing vóór zijn wijziging bij (protocol) 20 juni 2002, goedgekeurd
bij wet van 13 maart 2003).
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest, dat het vonnis a quo hervormt, veroordeelt de eiseres tot betaling
van een schadevergoeding van 27.500,00 euro wegens schending van het auteursrecht van
de verweerster op een beursstand en steunt zijn beslissing dat de verweerster en niet de eiseres houder is van het auteursrecht op volgende motieven:
“Terecht voert (de eiseres) aan dat een beursstand een product is met een utilitair karakter. Een beursstand wordt niet gecreëerd uit louter artistieke overwegingen. De bedoeling
is dat de beursdeelnemer deze stand gebruikt om zichzelf en zijn producten voor te stellen
aan het publiek en om potentiële klanten te lokken.
(De eiseres) heeft een beursstand besteld bij de heer De Kempeneer. De overeenkomst
tussen partijen heeft betrekking op een beursstand en niet op de plannen voor een beursstand.
Evenmin doet het argument van (de verweerster) dat een beursstand uniek is en slechts
eenmalig wordt gebruikt, hieraan afbreuk. De beursstand blijft een product om te worden
gebruikt in de handel, ook al gaat het maar om een eenmalig gebruik.
De voorgaande overwegingen betekenen dat de beursstand zowel van de bescherming
onder de BTMW als van de bescherming onder de auteurswet kan genieten.
(De verweerster) stelt dat zij houder is van het auteursrecht terwijl (de eiseres) aanvoert
dat zij de titularis van dit recht is.
(De eiseres) steunt op de artikelen 6.2 en 23 van de BTMW.
Artikel 23 BTMW schrijft voor dat, wanneer een tekening of model met een duidelijk
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kunstzinnig karakter onder de omstandigheden als bedoeld in artikel 6 BTMW werd ontworpen, het auteursrecht inzake bedoelde tekening of model toekomt aan degene die overeenkomstig het in dat artikel bepaalde als de ontwerper wordt beschouwd.
Artikel 6.2 BTMW bepaalt dat, indien een tekening of model op bestelling is ontworpen, degene die de bestelling heeft gedaan, behoudens andersluidend beding, als ontwerper wordt beschouwd, mits de bestelling is gedaan met het oog op een gebruik in de handel of nijverheid van het voortbrengsel waarin de tekening of model is belichaamd.
(De eiseres) meent dat zij als ontwerper in de zin van artikel 6.2 BTMW moet worden
beschouwd omdat zij de beursstand besteld heeft bij de heer De Kempeneer. Als ontwerper meent zij dan ook de houder te zijn van het auteursrecht.
(De verweerster) betwist niet dat de beursstand werd vervaardigd op bestelling van (de
eiseres). Zij roept evenwel in dat de heer De Kempeneer de beursstand slechts verhuurd
heeft aan (de eiseres). Volgens (de verweerster) was het de bedoeling van partijen dat de
beursstand slechts éénmaal zou worden gebruikt voor de korte periode van Batibouw
1998. Na het einde van de beurs zou de heer De Kempeneer de stand hebben gedemonteerd en zou hij, zoals gebruikelijk, de bestanddelen die herbruikbaar zijn voor andere
standen hebben bewaard terwijl hij de typische bestanddelen die niet meer herbruikbaar
zijn, zou hebben vernietigd. (De eiseres) zou geenszins eigenaar zijn geworden van de
beursstand.
(De eiseres) betwist ten onrechte deze kwalificatie.
De offerte van 17 december 1997 spreekt duidelijk van ‘prix total de location’ (totale
huurprijs). De vermelding in de aanhef van de offerte ‘Voici l'offre de prix pour la construction du stand (...) pour Batibouw 1998’ (Hierbij de prijsofferte voor de bouw van de
stand (...) voor Batibouw 1998) doet hieraan geen afbreuk. Het gaat om een globale en
forfaitaire prijs voor het ter beschikking stellen van een afgewerkte beursstand voor Batibouw 1998 waarin zowel de montage als de demontage zijn begrepen.
(De verweerster) dient derhalve te worden bijgetreden in haar standpunt dat de beursstand enkel verhuurd werd aan (de eiseres).
(De eiseres) betoogt dat het voor de toepassing van artikel 6.2 BTMW niet ter zake doet
of de bestelling wordt gedaan in het kader van een aanneming, koop of huur. Het zou voldoende zijn vast te stellen dat de heer De Kempeneer op bestelling van (de eiseres) en
voor haar rekening een stand heeft gebouwd waarvoor zij een prijs heeft betaald.
Deze zienswijze wordt terecht door (de verweerster) verworpen.
De beursstand werd verhuurd voor het gebruik tijdens de korte periode van Batibouw
1998. Het was niet de bedoeling dat (de eiseres) deze beursstand nadien opnieuw zou gebruiken. De afspraak tussen partijen was een eenmalig gebruik.
Dergelijke hypothese wordt niet bedoeld in artikel 6.2 BTMW. Dit artikel moet zo worden geïnterpreteerd dat de persoon in wiens opdracht een tekening of een model wordt
ontworpen, enkel als ontwerper ervan kan worden beschouwd indien de tekening of het
model ontworpen is met het oog op de vervaardiging en vervolgens verhandeling ervan
door de opdrachtgever.
Een model ontworpen met het oog op een eenmalig en tijdelijk gebruik, zoals het voorliggend geval, ook al situeert dit gebruik zich in de commerciële sector, beantwoordt niet
aan deze vereiste.
(De eiseres) kan derhalve niet als ontwerper van de beursstand worden beschouwd, zodat het auteursrecht op de beursstand toekomt aan (de verweerster)”.
Grieven
Artikel 23 (oud) van de Eenvormige Beneluxwet van 25 oktober 1966 inzake tekenin-
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gen en modellen bepaalt het volgende:
“Wanneer een tekening of model met een duidelijk kunstzinnig karakter onder de omstandigheden als bedoeld in artikel 6 werd ontworpen, komt het auteursrecht inzake bedoelde tekening of model toe aan degene die overeenkomstig het in dat artikel bepaalde
als de ontwerper wordt beschouwd”.
Artikel 6.2 van de Eenvormige Beneluxwet van 25 oktober 1966 inzake tekeningen en
modellen bepaalt het volgende:
“Indien een tekening of model op bestelling is ontworpen, wordt, behoudens andersluidend beding, degene die de bestelling heeft gedaan als ontwerper beschouwd, mits de bestelling is gedaan met het oog op een gebruik in handel of nijverheid van het voortbrengsel waarin de tekening of het model is belichaamd”.
Om als ontwerper of desgevallend houder van het auteursrecht te worden beschouwd is
derhalve vereist dat een tekening of model op bestelling is ontworpen en dat de bestelling
is gedaan met het oog op een gebruik in handel of nijverheid van het voortbrengsel waarin
de tekening of het model is belichaamd.
De omstandigheid dat het voortbrengsel waarin de tekening of het model is belichaamd,
voor een eenmalig gebruik wordt verhuurd door diegene die op bestelling heeft ontworpen
aan diegene die de bestelling heeft gedaan, verhindert niet dat deze laatste in toepassing
van artikel 6.2 en van artikel 23 (oud) als ontwerper respectievelijk als houder van het auteursrecht wordt beschouwd.
Het bestreden arrest, door anders te beslissen, schendt de artikelen 6.2 en 23 (oud) van
de Eenvormige Beneluxwet van 25 oktober 1966 inzake tekeningen en modellen, goedgekeurd bij wet van 1 december 1970.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1. Het bestreden arrest oordeelt dat:
- de beursstand zowel van de auteursrechtelijke bescherming kan genieten als
van de bescherming onder de Eenvormige Beneluxwet inzake Tekeningen of
Modellen (hierna BTMW);
- de beursstand een model is met een duidelijk kunstzinnig karakter;
- de beursstand van de auteursrechtelijke bescherming kan genieten en dat “of
er al dan niet een depot is geweest, niet bepalend (is) om de toepassing van de
BTMW uit te sluiten”.
Die beslissingen worden niet bekritiseerd.
2. De eiseres voert aan dat zij een bescherming kan genieten als ontwerper of
desgevallend als houder van het auteursrecht en steunt hiervoor op de artikelen
6.2 en 23 van de BTMW en leidt hieruit af dat De Kempeneer of de verweerster
geen rechten konden laten gelden.
3. Het Benelux-Gerechtshof heeft in zijn arrest van 22 juni 2007 voor recht gezegd dat de opdrachtgever niet beschouwd wordt als de ontwerper van een tekening of model, in de zin van artikel 6, tweede lid, van de BTMW, als een model
of tekening in opdracht wordt ontworpen, met het oog op gebruik in handel of
nijverheid, zonder dat een voortbrengsel waarin dit model of deze tekening is belichaamd, het voorwerp is van verhandeling door de opdrachtgever.
Een model dat is belichaamd in een voortbrengsel dat door de ontwerper wordt
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verhuurd voor eenmalig gebruik en niet is ontworpen met het oog op vervaardiging of verhandeling ervan door de opdrachtgever, wordt niet beschouwd als een
model ontworpen met het oog op gebruik in handel en nijverheid.
4. Het middel gaat uit van de stelling dat de opdrachtgever van een model, dat
is belichaamd in een voortbrengsel dat door de ontwerper voor eenmalig gebruik
wordt verhuurd aan degene die de bestelling heeft gedaan, in toepassing van artikel 6, tweede lid, van de BTMW als ontwerper moet worden beschouwd.
Het middel faalt naar recht.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.
7 februari 2008 - 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Verougstraete, voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Van
Ommeslaghe en Geinger.

Nr. 94
1° KAMER - 7 februari 2008

PENSIOEN — ALLERLEI - OVERHEIDSPENSIOEN - ONVERSCHULDIGDE BETALING TERUGVORDERING - VERJARINGSTERMIJN - BEOORDELING DOOR DE RECHTER.
Dat het bestuur het recht heeft om de betaling van het pensioen voor een kalenderjaar te
schorsen of te verminderen en om een reeds uitbetaald pensioen terug te vorderen
indien in dat jaar de inkomsten voortvloeiend uit de uitoefening van een beroepsactiviteit
de toegelaten cumulatiegrens overschrijden, belet niet dat de rechter, die over de
terugvordering van een onverschuldigd betaald overheidspensioen moet oordelen, voor
een bepaald kwartaal van een kalenderjaar de verjaring vaststelt en voor de overige
maanden van het jaar de terugvordering van het pensioen gegrond verklaart. (Art. 59, §1,
eerste lid en §2 Wet 24 dec. 1976; Art. 4, §1, 1° en §4, eerste en tweede lid Wet 5 april
1994)
(PENSIOENDIENST VOOR DE OVERHEIDSSECTOR T. D.)

ARREST

(A.R. C.06.0175.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 4 oktober 2005 gewezen door
het Hof van Beroep te Gent.
Afdelingsvoorzitter Robert Boes heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
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Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht en maakt er deel van uit.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1. Krachtens artikel 59, §1, eerste lid van de wet van 24 december 1976 betreffende de budgettaire voorstellen 1976-1977, blijven de sommen die inzake pensioenen ten onrechte uitbetaald werden door de in artikel 58 van die wet vermelde
machten en organismen verworven door hen die ze hebben ontvangen, als de terugbetaling niet gevraagd werd binnen een termijn van zes maanden te rekenen
vanaf de eerste dag van de maand gedurende welke de uitbetaling is geschied.
Krachtens artikel 59, §2 van diezelfde wet, wordt de in §1 vastgestelde termijn
tot vijf jaar opgevoerd, wanneer de onverschuldigde sommen werden verkregen
door bedrieglijke handelingen of door valse of welbewust onvolledige verklaringen. Dit geldt eveneens ten aanzien van sommen die ten onrechte werden uitbetaald wegens het niet-afleggen door de schuldenaar, van een verklaring die is
voorgeschreven door een wets- of verordenende bepaling of die volgt uit een
vroeger aangegane verbintenis.
2. Die wetsbepaling legt de verjaringstermijn vast voor de terugvordering van
de sommen die inzake overheidspensioenen onverschuldigd werden uitbetaald.
3. Krachtens het te dezen toepasselijke artikel 4, §1, 1° van de Wet van 5 april
1994 houdende regeling van de cumulatie van pensioenen van de openbare sector met inkomsten voortvloeiend uit de uitoefening van een beroepsactiviteit of
met een vervangingsinkomen, mag de persoon die een rustpensioen geniet of een
overlevingspensioen met een rustpensioen cumuleert, na voorafgaande verklaring een beroepsactiviteit uitoefenen die onder de toepassing valt van de wetgeving op de arbeidsovereenkomsten of van een soortgelijk wettelijk of reglementair statuut, voor zover de bruto beroepsinkomsten 287.760 BEF niet overschrijden.
Luidens artikel 4, §4, eerste lid van de voornoemde wet van 5 april 1994,
wordt indien voor een bepaald kalenderjaar de inkomsten voortvloeiend uit de
uitoefening van een beroepsactiviteit met ten minste 15 procent de in de §§1 en 2
van die wetsbepaling vastgestelde bedragen overschrijden, de betaling van een
pensioen geschorst voor datzelfde jaar.
Luidens artikel 4, §4, tweede lid van diezelfde wet wordt, indien voor een bepaald kalenderjaar de in de §§1 en 2 van die wetsbepaling bedoelde inkomsten
met minder dan 15 procent de in deze bepalingen vastgestelde bedragen overschrijden, voor datzelfde jaar het pensioen verminderd naar rata van het percentage waarmee de inkomsten de in de §§1 en 2 van die wetsbepaling bedoelde bedragen overschrijden.
4. Het bepaalde in artikel 4 van de voornoemde wet van 5 april 1994 geeft het
bestuur het recht om de betaling van het pensioen voor een kalenderjaar te schorsen of te verminderen en om een reeds uitbetaald pensioen terug te vorderen indien in dat jaar de inkomsten voortvloeiend uit de uitoefening van een beroepsactiviteit de toegelaten cumulatiegrens overschrijden.
Die wetsbepaling, die niet de termijn regelt waarbinnen de sommen die inzake
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pensioenen ten onrechte werden betaald, moeten worden teruggevorderd, belet
niet dat de rechter die over de terugvordering van een onverschuldigd betaald
pensioen moet oordelen, voor een bepaald kwartaal van een kalenderjaar de verjaring vaststelt en voor de overige maanden van het jaar de terugvordering van
het pensioen gegrond verklaart.
5. Het middel dat geheel berust op de onjuiste rechtsopvatting dat de in het
middel geciteerde wetsbepalingen tot gevolg hebben dat de rechter het al dan
niet intreden van de verjaring van een onverschuldigd betaald pensioen slechts
kan vaststellen voor een volledig kalenderjaar, faalt naar recht.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
7 februari 2008 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever: de h. Boes – Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal – Advocaat:
mr. Claeys Boúúaert.

Nr. 95
1° KAMER - 7 februari 2008

1º RECHTBANKEN — ALGEMEEN - VERZUIM MEER DAN ZES MAANDEN DE ZAAK TE
BERECHTEN - VERZOEK VAN DE PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BEROEP - ONTTREKKING
AAN DE RECHTER - BEOORDELINGSCRITERIA.
2º VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE — ALGEMEEN VERZUIM MEER DAN ZES MAANDEN DE ZAAK TE BERECHTEN - VERZOEK VAN DE PROCUREURGENERAAL BIJ HET HOF VAN BEROEP - ONTTREKKING AAN DE RECHTER - BEOORDELINGSCRITERIA.
3º RECHTBANKEN — ALGEMEEN - ONTTREKKING AAN DE RECHTER - VERZUIM MEER DAN
ZES MAANDEN DE ZAAK TE BERECHTEN - TERMIJN VAN ZES MAANDEN - GERECHTELIJK VERLOF GEVOLG.
4º VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE — ALGEMEEN ONTTREKKING AAN DE RECHTER - VERZUIM MEER DAN ZES MAANDEN DE ZAAK TE BERECHTEN TERMIJN VAN ZES MAANDEN - GERECHTELIJK VERLOF - GEVOLG.
1º en 2° Op verzoek van de procureur-generaal bij het hof van beroep onttrekt het Hof van
Cassatie de zaak aan de rechter in het belang van een goede rechtsbedeling, wanneer
het vaststelt dat uit de verklaring van de voorzitter van de rechtbank blijkt dat de
betrokken magistraat ontlast werd van de meeste van de normale opdrachten die op een
magistraat rusten maar er desondanks niet in slaagt projecten af te leveren binnen de
normale tijdsgrenzen, en de rechter zelf geen uitlegging geeft aan de vertraging die zou
kunnen wettigen dat hij de zaak meer dan zes maand in beraad hield. (Artt. 648, 4° en
652 Ger.W.)
3º en 4° De termijn van zes maanden gedurende dewelke de rechter verzuimt de zaak te
berechten, die dient verstreken te zijn alvorens de procureur-generaal bij het hof van
beroep kan vorderen dat de zaak hem wordt onttrokken, wordt niet geschorst tijdens het
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gerechtelijk verlof1. (Artt. 648, 4° en 652 Ger.W.)
(Procureur-generaal bij het Hof van Beroep te Gent T. C. e.a.)

ARREST

(A.R. C.08.0019.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De verzoeker heeft op 15 januari 2008 een verzoek neergelegd tot onttrekking
van de zaak met notitienummer BG/64.97.471-01-St toebedeeld aan de 15e kamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brugge, wegens verzuim van meer
dan zes maanden om de zaak te berechten.
De rechter, de niet-verzoekende partijen en de korpschef werden op 15 januari
2008 uitgenodigd om hun opmerkingen in te dienen.
Op 22 januari 2008 heeft de griffie van het Hof de opmerkingen ontvangen
van de voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brugge.
Op 23 januari 2008 heeft de griffie van het Hof de opmerkingen van de partijen in het geding ontvangen.
Rechter Verstraete heeft een memorie neergelegd op 23 januari 2008.
Voorzitter Ivan Verougstraete heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1. Krachtens artikel 648, 4° van het Gerechtelijk Wetboek kan een vordering
tot onttrekking van de zaak aan de rechter worden ingesteld wanneer de rechter
gedurende meer dan zes maanden verzuimt de zaak te berechten die hij in beraad
heeft genomen.
2. Het verzoekschrift is gebaseerd op de omstandigheid dat de zaak op 19 juni
2007 in beraad werd genomen en dat er sindsdien geen uitspraak volgde.
3. De termijn van zes maand bedoeld in artikel 648, 4° van het Gerechtelijk
Wetboek wordt niet geschorst door de gerechtelijke vakantie. De termijn van zes
maanden was dus verstreken.
4. Uit de verklaring van de voorzitter van de rechtbank blijkt dat de betrokken
magistraat ontlast werd van de meeste van de normale opdrachten die op een magistraat rusten maar er desondanks niet in slaagt projecten af te leveren binnen de
normale tijdsgrenzen.
De rechter zelf geeft geen uitlegging aan de vertraging die zou kunnen wettigen dat hij die zaak meer dan zes maand in beraad hield.
5. Uit die omstandigheden blijkt dat rechter Verstraete reeds meer dan zes
maanden verzuimd heeft de zaak te berechten die hij in beraad heeft genomen en
dat er hiervoor geen afdoende reden bestaat.
6. De beslissing over het geschil mag in het belang van een goede rechtsbede1 Cass., 17 jan. 2008, A.R. C.O7.O631.N, www.cass.be.
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ling niet langer uitblijven.
Dictum
Het Hof,
Onttrekt de zaak nummer BG/64.97.471-01-St van de Rechtbank van Eerste
Aanleg te Brugge aan rechter Verstraete.
Verwijst de zaak naar de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brugge, anders samengesteld.
Laat de kosten ten laste van de Belgische Staat.
7 februari 2008 - 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Verougstraete, voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. L.
Verbeke, Brugge, R. Verstraeten, Brussel en De Baets.

Nr. 96
1° KAMER - 8 februari 2008

1º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — DAAD — FOUT ADMINISTRATIEVE OVERHEID - MISKENNING VAN GRONDWETS- OF WETSREGELS ONOVERKOMELIJKE DWALING - GEVOLG.
2º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — DAAD — FOUT ADMINISTRATIEVE OVERHEID - ONOVERKOMELIJKE RECHTSDWALING - VOORWAARDE RECHTVAARDIGINGSGROND - VASTSTELLING DOOR DE BODEMRECHTER - TOETSING VAN HET HOF.
3º CASSATIE — BEVOEGDHEID VAN HET HOF — ALGEMEEN ADMINISTRATIEVE OVERHEID - AANSPRAKELIJKHEID - ONOVERKOMELIJKE RECHTSDWALING RECHTVAARDIGINGSGROND - VASTSTELLING DOOR DE BODEMRECHTER - TOETSING VAN HET HOF.
1º Wanneer een dwaling onoverkomelijk is, komt de aansprakelijkheid van een
administratieve overheid die grondwets- of wetsregels heeft miskend die haar verplichten
iets niet te doen of iets op een bepaalde manier wel te doen, niet in het gedrang 1. (Artt.
1147, 1148 en 1382 B.W.)
2º en 3° De dwaling omtrent het recht kan, wegens bepaalde omstandigheden, door de
rechter als onoverkomelijk worden beschouwd, mits eruit kan worden afgeleid dat de
administratieve overheid heeft gehandeld zoals elk redelijke en voorzichtige persoon zou
hebben gedaan; de bodemrechter stelt die omstandigheden op onaantastbare wijze vast,
waarbij het Hof echter nagaat of hij daaruit naar recht heeft kunnen afleiden dat er sprake
was van een rechtvaardigingsgrond.
(V. T. O.C.M.W. te THUIN)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.07.0131.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 19 oktober 2006 gewezen
1 Cass., 23 juni 2005, A.R. C.04.0160.F, A.C. 2005, nr. 372.
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door het Hof van Beroep te Bergen.
Raadsheer Didier Batselé heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek;
- algemeen rechtsbeginsel, met name vastgelegd in de artikelen 1147 en 1148 van het
Burgerlijk Wetboek en 71 van het Strafwetboek, volgens hetwelk de dwaling een rechtvaardigingsgrond vormt wanneer zij onoverkomelijk is;
- de artikelen 1147 en 1148 van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 71 van het Strafwetboek;
- artikel 159 van de Grondwet.
Aangevochten beslissingen
Het arrest beslist dat de verweerder, die op onregelmatige wijze eisers ambt heeft beëindigd, geen enkele fout heeft begaan die zijn aansprakelijkheid jegens laatstgenoemde
in het gedrang kan brengen.
Het verantwoordt die beslissing op grond van al zijn redenen die geacht worden hier integraal te zijn weergegeven en meer bepaald op grond van de onderstaande overweging,
in hoofdzaak:
"Wanneer een aansprakelijkheidsvordering geldig aanhangig is gemaakt bij een gerecht
van de rechterlijke orde gegrond op de machtsoverschrijding doordat de administratieve
overheid grondwettelijke of wettelijke regels heeft miskend die haar verplichten iets niet
te doen of iets op een bepaalde manier wel te doen en de machtsoverschrijding ertoe heeft
geleid dat de administratieve handeling door de Raad van State werd vernietigd, is de
vaststelling, door laatstgenoemde, van de machtsoverschrijding bindend voor dat gerecht;
bijgevolg moet dat gerecht, behoudens onoverkomelijke dwaling of een andere grond tot
vrijstelling van aansprakelijkheid, noodzakelijkerwijs beslissen dat de administratieve
overheid, die de vernietigde handeling heeft gesteld, een fout heeft begaan, en, voor zover
het oorzakelijk verband tussen de machtsoverschrijding en de schade bewezen is, het herstel ervan bevelen (...); (de verweerder) voert precies aan dat hij een onoverkomelijke
dwaling heeft begaan; in die context dienen de volgende gegevens in aanmerking te worden genomen: 1. de beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van 6 januari
1992 (...) die (de eiser) tot O.C.M.W.-secretaris heeft aangesteld en hem een proeftijd van
een jaar heeft opgelegd, is definitief geworden aangezien er bij gebrek aan administratief
beroep binnen de wettelijke termijn; 2. dat geldt ook voor de beslissing van de raad voor
maatschappelijk welzijn van 14 juni 1993 (...) die de proeftijd die (de eiser) moet doorlopen met zes maanden verlengt; 3. een vorige beslissing met hetzelfde voorwerp werd door
de provinciegouverneur geschorst (...); dat optreden van de toezichthoudende overheid
was geenszins ingegeven door de onwettigheid van de beslissing dat (de verweerder lees: de eiser) een proeftijd diende te doorlopen, maar enkel door het feit dat de raad voor
maatschappelijk welzijn in dit geval beslist had de proeftijd te verlengen zonder dat hij het
verslag van de stagecommissie had afgewacht; 4. uit geen enkel van de in het debat overgelegde stukken blijkt dat (de eiser) in de periode waarin hij het ambt van O.C.M.W.-secretaris uitoefende, op enigerlei ogenblik geprotesteerd zou hebben tegen de beslissing dat
hij na (afloop van) het aanwervingsexamen een proeftijd diende te doorlopen; in de hierboven beschreven omstandigheden kon iedere normaal zorgvuldige en voorzichtige administratieve overheid terecht ervan uitgaan dat zij wel degelijk hoorde rekening te houden
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met de definitief geworden beslissingen dat (de eiser) tot secretaris van het O.C.M.W.
werd aangesteld, dat hij daartoe een proeftijd moest doorlopen en dat die proeftijd met zes
maanden werd verlengd; iedere normaal zorgvuldige en voorzichtige administratieve
overheid kon even terecht ervan uitgaan dat zij rekening moest houden met de omstandigheid dat (de eiser) zijn ambt als stagiair uitoefende en rekening moest houden met de twee
opeenvolgende verslagen die de stagecommissie in dit geval had neergelegd; het was niet
duidelijk dat de beslissing om (eisers) ambt te beëindigen onwettig was, aangezien de vorige definitief geworden beslissingen niet langer voor beroep vatbaar waren, aangezien het
statuut van het O.C.M.W.-personeel voorzag in een proeftijd van ten minste één jaar (...),
en aangezien geen enkele bepaling van de organieke O.C.M.W.-wet en het uitvoeringsbesluit ervan verbiedt dat de O.C.M.W.-secretaris bij zijn aanwerving een proeftijd moet
doorlopen; bijgevolg beroept (de verweerder) zich terecht op een onoverkomelijke dwaling m.b.t. de onwettigheid van de beslissing om (eisers) ambt te beëindigen, namelijk een
onwettigheid wegens het feit dat hij bij zijn aanwerving als secretaris van het O.C.M.W.
een proeftijd moest doorlopen".
Grieven
Eerste onderdeel
Voor de toepassing van de artikelen 1382 e.v. van het Burgerlijk Wetboek, levert de
miskenning van een rechtsnorm die een administratieve overheid verplicht iets niet te
doen of iets op een bepaalde manier wel te doen, op zich een fout op, ongeacht elke overweging van onvoorzichtigheid of onzorgvuldigheid. Hieruit volgt dat, ingeval de onwettigheid van een administratieve handeling eerder door de Raad van State is vastgesteld, de
fout daaruit noodzakelijkerwijs volgt, met als enig voorbehoud dat degene die de handeling heeft gesteld zich kan beroepen op een onoverkomelijke dwaling of op enige andere
grond tot ontheffing van aansprakelijkheid.
Om onoverkomelijk te zijn, moet de dwaling alle kenmerken van overmacht vertonen,
die inhoudt dat het volstrekt onmogelijk was de wet correct te interpreteren. Aldus onderscheidt de onoverkomelijke dwaling zich van de verschoonbare dwaling die een personeelslid van de administratie die zich in dezelfde omstandigheden bevindt, eveneens zou
hebben begaan.
In deze zaak wijst het bestreden arrest erop dat de verweerder grondwettelijke of wettelijke regels heeft miskend die hem verplichten iets niet te doen of iets op een bepaalde
manier wel te doen en dat de machtsoverschrijding ertoe heeft geleid dat de administratieve handeling door de Raad van State werd vernietigd. Het stelt echter een onoverkomelijke dwaling vast bij de verweerder en oordeelt daartoe "dat iedere normaal zorgvuldige en
voorzichtige administratieve overheid terecht ervan kon uitgaan dat zij wel degelijk hoorde rekening te houden met de definitief geworden beslissingen dat (de eiser) tot secretaris
van het O.C.M.W. werd aangesteld, dat hij daartoe een proeftijd moest doorlopen en dat
die proeftijd met zes maanden werd verlengd; dat iedere normaal zorgvuldige en voorzichtige administratieve overheid even terecht ervan kon uitgaan dat zij rekening moest
houden met de omstandigheid dat (de eiser) zijn ambt als stagiair uitoefende en de twee
opeenvolgende verslagen die de stagecommissie in dit geval had neergelegd niet kon negeren; dat het de onwettigheid van de beslissing om (eisers) ambt te beëindigen niet manifest was, aangezien de vorige definitief geworden beslissingen niet langer voor beroep
vatbaar waren, aangezien het statuut van het O.C.M.W.-personeel voorzag in een proeftijd
van ten minste één jaar (...), en aangezien geen enkele bepaling van de organieke
O.C.M.W.-wet en het uitvoeringsbesluit ervan verbiedt dat de O.C.M.W.-secretaris bij
zijn aanwerving een proeftijd moet doorlopen".
Uit die omstandigheden alleen heeft het bestreden arrest niet naar recht kunnen afleiden
dat er sprake is van een onoverkomelijke dwaling waardoor verweerders aansprakelijk-
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heid niet in het gedrang komt.
Bijgevolg verantwoordt het arrest niet naar recht zijn beslissing dat de verweerder, die
op onregelmatige wijze eisers ambt heeft beëindigd, geen enkele fout heeft begaan die
zijn aansprakelijkheid jegens laatstgenoemde in het gedrang kan brengen (schending van
alle in de aanhef van het middel aangewezen wetsbepalingen met uitzondering van artikel
159 van de Grondwet).
(...)

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste onderdeel
Wanneer een dwaling onoverkomelijk is, komt de aansprakelijkheid van een
administratieve overheid die grondwettelijke of wettelijke regels heeft miskend
die haar verplichten iets niet te doen of iets op een bepaalde manier wel te doen,
niet in het gedrang.
De dwaling omtrent het recht kan, wegens bepaalde omstandigheden, door de
rechter als onoverkomelijk worden beschouwd, mits uit die omstandigheden kan
worden afgeleid dat de administratieve overheid heeft gehandeld zoals elk redelijke en voorzichtige persoon zou hebben gedaan.
De bodemrechter stelt op onaantastbare wijze de omstandigheden vast waarop
hij zijn beslissing grondt. Daarbij gaat het Hof echter na of hij daaruit naar recht
heeft kunnen afleiden dat er sprake was van een rechtvaardigingsgrond.
Het arrest baseert zich op de onderstaande beoordelingsgegevens:
1. het definitief karakter, bij gebrek aan een administratief beroep tegen de beslissingen van de raad van de verweerder van 6 januari 1992 en 14 juni 1993,
waarvan de eerste een proeftijd van één jaar oplegt en de tweede die proeftijd
met zes maanden verlengt;
2. de motivering van de schorsing door de provinciegouverneur van een vorige
beslissing m.b.t. tot de verlenging van eisers proeftijd;
3. de omstandigheid dat de eiser niet heeft geprotesteerd tegen verweerders beslissing dat hij na de aanwervingsexamens een proeftijd moest doorlopen;
4. de omstandigheid dat het statuut van het personeel van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn voorziet in een proeftijd en dat "geen enkele
bepaling van de organieke O.C.M.W.-wet en het uitvoeringsbesluit ervan verbiedt dat de O.C.M.W.-secretaris bij zijn aanwerving een proeftijd moet doorlopen".
Uit die omstandigheden heeft het arrest naar recht kunnen afleiden dat er sprake is van een onoverkomelijke dwaling waardoor de aansprakelijkheid van de
verweerder niet in het gedrang komt.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
(...)
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
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Veroordeelt de eiser in de kosten.
8 februari 2008 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Batselé – Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal –
Advocaten: mrs. Mahieu en Simont.

Nr. 97
1° KAMER - 8 februari 2008

HUWELIJK - AMBTENAAR VAN DE BURGERLIJKE STAND - HUWELIJKSVOLTREKKING - WEIGERING VOORWAARDE.
Het arrest dat, op grond van verscheidene getuigenverklaringen, zegt dat de partijen
blijkbaar daadwerkelijk samenwonen, en niet ontkent dat zij een behandeling voor
medisch begeleide voortplanting waren gestart, kan niet naar recht beslissen dat de
ambtenaar van de burgerlijke stand het recht had te weigeren het huwelijk te voltrekken
omdat dat de intentie van een partij kennelijk niet gericht was op de totstandbrenging van
een duurzame levensgemeenschap met een andere partij, maar enkel op het verkrijgen
van een verblijfsrechtelijk voordeel. (Artt. 146bis en 167, eerste lid B.W.)
(R. e.a. T. AMBTENAAR VAN DE BURGERLIJKE STAND TE ANDERLECHT)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.07.0419.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 10 mei 2007 gewezen door
het Hof van Beroep te Brussel.
Afdelingsvoorzitter Claude Parmentier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eisers voeren een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 22 en 149 van de Grondwet;
- de artikelen 8 en 12 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 146bis, 167 en 1349 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Met bevestiging van de beslissing van de eerste rechter beschikt het bestreden arrest afwijzend op de vordering van de eisers die ertoe strekt de verweerder te doen veroordelen
om hen te huwen.
Het bestreden arrest steunt op de onderstaande redenen:
"4. De (eiser) heeft nooit betwist dat hij sinds zijn aankomst in België in juli 2004, daar
onwettig verbleef. Hij zegt dat hij in 2002 clandestien in Europa is binnengekomen en nadien twee jaar onwettig in Frankrijk heeft verbleven. Op 19 april 2005 heeft het gemeen-
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tebestuur van Anderlecht hem een bevel om het grondgebied te verlaten ter kennis gebracht, nadat hij zich voor het eerst had aangemeld op het bureau huwelijken. Hij geeft
toe dat hij tegen die maatregel geen enkel beroep heeft ingesteld. Voorts preciseert hij in
conclusie, dat 'het verkrijgen van een verblijfsvergunning ten gevolge van het huwelijk
niet het enige doel van het huwelijk is'. Het onwettige verblijf van een van de partijen is
de eerste omstandigheid waarop de ambtenaar van de burgerlijke stand moet letten en die
hem ertoe moet aanzetten na te gaan of het huwelijk met oprechte bedoelingen wordt aangegaan.
5. Uit het verhoor van elk der partijen blijkt dat hun eerste ontmoeting helemaal niet
toevallig was, maar werd geregeld door kennissen, namelijk mevrouw Z. die (de eiser)
sinds zijn aankomst in België huisvestte, en een zekere H., de buurvrouw van (de eiseres).
(...) Uit de laatste verklaring (van de eiseres) moet worden afgeleid dat de eerste ontmoeting tussen de huwelijkskandidaten door tussenpersonen werd geregeld, dat zij niet toevallig is gebeurd en dat zij een huwelijk tussen hen beoogde.
6. (...) Toen de partijen elkaar dan, begin augustus 2004 in de hierboven omschreven
omstandigheden, ontmoetten, zeggen zij dat zij op het einde van dezelfde maand zijn gaan
samenwonen.
7. (De eiseres) maakt gewag van een zware depressie nadat zij van haar man werd gescheiden en zegt dat zij daar nog steeds onder lijdt. (...) Uit die toestand blijkt dat (de eiseres), al vóór haar ontmoeting met (de eiser), tekenen van zwakte, ja zelfs van kwetsbaarheid vertoont en dat mevrouw Z. en de eerder genoemde H. daarvan op de hoogte zijn. Uit
de verklaringen (van de eiser) blijkt trouwens dat hij de naam van de arts (van de eiseres)
niet kent, dat hij meent dat zij 'een beetje' ziek is, ook al had zij een zeer zware depressie
en moest zij daardoor een maand in het ziekenhuis verblijven, dat hij het aantal geneesmiddelen die zij sinds hun eerste ontmoeting is blijven nemen, fout inschat en dat hij verklaart dat zij altijd haar geneesmiddelen bij zich heeft, zelfs als ze naar buiten gaat, ook al
verklaart zij dat ze die altijd thuis laat.
8. Tal van andere afwijkende gegevens blijken uit de lectuur van de verklaringen van
elk van de partijen, of het nu gaat om de verklaringen aan de politie of de diensten van de
burgerlijke stand te Anderlecht. Ze hebben met name betrekking op de volgende punten: de verloving (...), - de datum van die plechtigheid die door ieder van hen, nu eens als een
verloving, dan weer als een religieus huwelijk wordt beschouwd, waarvan niemand zich
de juiste datum herinnert, - het feit of er al dan niet een feest is na het burgerlijk huwelijk,
- (eisers) activiteiten in Frankrijk, - de studierichting van de zoon van (de eiseres), waarvan (de eiser) onmogelijk kan zeggen welke die is.
Hoewel de partijen, volgens verscheidene getuigenverklaringen die zij overleggen,
sinds eind augustus 2004 blijkbaar daadwerkelijk samenwonen, blijkt uit het geheel van
hierboven weergegeven omstandigheden dat de intentie van één van de huwelijkskandidaten, namelijk (de eiser), kennelijk niet is gericht op de totstandbrenging van een duurzame
levensgemeenschap, maar enkel op het verkrijgen van een verblijfsrechtelijk voordeel dat
is verbonden aan de staat van gehuwde.
Grieven
(...)
Tweede onderdeel
Artikel 167, eerste lid van het Burgerlijk Wetboek luidt als volgt: "De ambtenaar van
de burgerlijke stand weigert het huwelijk te voltrekken wanneer blijkt dat niet is voldaan
aan de hoedanigheden en voorwaarden vereist om een huwelijk te mogen aangaan (...)".
Onder het opschrift " hoedanigheden en voorwaarden vereist om een huwelijk te mogen
aangaan" vermeldt artikel 146bis van dat wetboek: "er is geen huwelijk wanneer, ondanks
de gegeven formele toestemmingen tot het huwelijk, uit een geheel van omstandigheden
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blijkt dat de intentie van minstens één van de echtgenoten kennelijk niet is gericht op het
tot stand brengen van een duurzame levensgemeenschap, maar enkel op het bekomen van
een verblijfsrechtelijk voordeel dat is verbonden aan de staat van gehuwde".
Wanneer de twee huwelijkskandidaten daadwerkelijk en op duurzame wijze samenwonen en bovendien een behandeling voor medisch begeleide voortplanting zijn gestart, mag
de ambtenaar van de burgerlijke stand niet weigeren het huwelijk te voltrekken, want uit
die omstandigheden blijkt noodzakelijkerwijs dat het verkrijgen van een verblijfsrechtelijk voordeel voor een van hen niet kan worden vermoed het enige doel van het huwelijk
te zijn.
Het bestreden arrest neemt aan dat "de partijen, volgens verscheidene getuigenverklaringen die zij overleggen, sinds eind augustus 2004 blijkbaar daadwerkelijk
samenwonen". Bovendien ontkent het niet de bewering van de eisers dat zij een behandeling voor medisch begeleide voortplanting zijn gestart.
Bijgevolg kon het bestreden arrest niet naar recht beslissen dat de intentie van de eiser
niet gericht was op de totstandbrenging van een duurzame levensgemeenschap met de eiseres en beslissen dat de ambtenaar van de burgerlijke stand het recht had te weigeren het
huwelijk van de eisers te voltrekken (schending van de artikelen 146bis en 167, eerste lid
van het Burgerlijk Wetboek).
(...)

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Tweede onderdeel
Artikel 146bis van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat er geen huwelijk is
wanneer, ondanks de gegeven formele toestemmingen tot het huwelijk, uit een
geheel van omstandigheden blijkt dat de intentie van minstens één van de echtgenoten kennelijk niet is gericht op het tot stand brengen van een duurzame levensgemeenschap, maar enkel op het verkrijgen van een verblijfsrechtelijk voordeel dat is verbonden aan de staat van gehuwde.
Luidens artikel 167, eerste lid van dat wetboek weigert de ambtenaar van de
burgerlijke stand het huwelijk te voltrekken wanneer blijkt dat niet is voldaan
aan de hoedanigheden en voorwaarden vereist om een huwelijk te mogen aangaan, of indien hij van oordeel is dat de voltrekking in strijd is met de beginselen
van de openbare orde.
Het arrest vermeldt dat de eisers, op grond van verscheidene getuigenverklaringen, "daadwerkelijk blijken samen te wonen sinds eind augustus 2004". Het
ontkent niet dat, zoals de eisers in conclusie aanvoerden, zij, sinds juli 2005, een
behandeling voor medisch begeleide voortplanting waren gestart.
Derhalve heeft het arrest niet naar recht kunnen beslissen dat de intentie van de
eiser kennelijk niet gericht was op de totstandbrenging van een duurzame levensgemeenschap met de eiseres, maar enkel op het verkrijgen van een verblijfsrechtelijk voordeel en, bijgevolg, dat de verweerder het recht had te weigeren het huwelijk van de eisers te voltrekken.
Het onderdeel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
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Vernietigt het bestreden arrest.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
over.
Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Bergen.
8 februari 2008 - 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal – Advocaten:
mrs. Kirkpatrick en De Bruyn.

Nr. 98
1° KAMER - 8 februari 2008

INKOMSTENBELASTINGEN — AANSLAGPROCEDURE — AANSLAGBILJET INKOHIERING OP EEN VERKEERDE BENAMING - VERSTUREN VAN HET AANSLAGBILJET AAN DE
BELASTINGSCHULDIGE - GEVOLG.
Het arrest beslist naar recht dat het aanslagbiljet dat is toegestuurd aan de
belastingschuldige, die niet degene is ten name van wie de belasting verkeerdelijk werd
ingekohierd, regelmatig is wanneer het op grond van zijn vaststellingen oordeelt dat het
geenszins bewezen is dat de vergissing bij de inkohiering die enkel de benaming betrof
de belastingschuldige zou hebben geschaad. (Artt. 133 en 136 K.B. Uitvoering W.I.B.
1992)
(LA PETITE PROPRIETE TERRIENNE DU PAYS DE HUY c.v.b.a. T. BELGISCHE STAAT - Minister van Financiën)

ARREST (vertaling)

(A.R. F.06.0069.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 9 november 2005 gewezen
door het Hof van Beroep te Luik.
Afdelingsvoorzitter Claude Parmentier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 133, eerste lid en 136 van het koninklijk besluit van 27 augustus 1993 tot
uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992.
Aangevochten beslissingen
Bij het bestreden arrest stelt het hof van beroep, met verwijzing naar de vaststellingen
van de eerste rechter, in hoofdzaak, vast dat de eiseres een coöperatie huisvestingsmaatschappij is die erkend is door de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Société régionale wallonne du Logement", een instelling van openbaar nut, met ze-
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tel te Charleroi die de toezichthoudende overheid van de eiseres is; dat laatstgenoemde
haar aangifte in de vennootschapsbelasting voor het aanslagjaar 1995 niet binnen de wettelijke termijn heeft ingediend; dat de administratie bij brief van 21 september 1995, aan
de "s.c.r.l. Société régionale wallonne du Logement" (sic) maar aan de maatschappelijke
zetel van de eiseres een kennisgeving van ambtshalve aanslag in de vennootschapsbelasting heeft gestuurd; dat die brief het nationaal nummer van de eiseres vermeldde; dat de
eiseres, hoewel die brief aan een andere vennootschap was geadresseerd, die kennisgeving
van ambtshalve aanslag heeft beantwoord bij brief van 19 oktober 1995; dat de administratie op 12 juli 1995 aan de maatschappelijke zetel van de eiseres een aanslagbiljet in de
vennootschapsbelasting voor het aanslagjaar 1995 heeft gestuurd (artikel 862.407.199 van
het kohier van de stad Hoei), dat was opgemaakt ten name van de "s.c.r.l. Société régionale wallonne du Logement" (sic), maar weer met vermelding van het nationaal nummer
van de eiseres; dat die aanslag werd ingekohierd ten name van voornoemde Société régionale wallonne du Logement; dat de ontvanger van de belastingen van Luik 6 op 9 januari
1998 een bevel tot betaling van 7.712.640 frank heeft doen betekenen aan de eiseres, ditmaal met vermelding van haar juiste benaming "s.c. la Petite Propriété Terrienne de Huy";
dat de eiseres in januari 1998, haar aangifte in de vennootschapsbelasting voor het aanslagjaar 1995, die zij had ingevuld op het door de administratie opgemaakte formulier met
een adresklever ten name van de Société régionale wallonne du Logement, te laat heeft ingediend; dat de eiseres op 12 februari 1998 de gewestelijk directeur te Luik heeft aangeschreven met het verzoek haar op grond van artikel 376 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, wegens materiële vergissing, te ontheffen van die aanslag voor het
aanslagjaar 1995; dat de directeur bij beslissing van 8 april 1998 dat verzoekschrift, als
bezwaarschrift, niet-ontvankelijk heeft verklaard omdat het te laat was ingediend, en het,
als verzoek tot ambtshalve ontheffing, niet-gegrond heeft verklaard.
Vervolgens heeft het hof van beroep kennis genomen van de conclusie waarin de eiseres, in hoofdzaak, aanvoerde dat de litigieuze aanslag vastgesteld werd ten name van een
andere vennootschap en dat het bezwaarschrift van de eiseres, op grond daarvan, wegens
gebrek aan belang niet-ontvankelijk verklaard moest worden, waardoor de daden van tenuitvoerlegging die tegen de eiseres zijn begonnen niet geldig zijn.
En ten slotte bevestigt het hof van beroep, bij het bestreden arrest, de beslissing van de
eerste rechter "dat (het ten name van s.c.r.l. Société régionale wallonne du Logement opgemaakte aanslagbiljet volstrekt geldig was" jegens de eiseres en beslist, op grond daarvan, dat het bezwaarschrift van (de eiseres) van 12 februari 1998 laattijdig en dus niet ontvankelijk was.
Het arrest grondt die beslissing op de redenen van de eerste rechter en op zijn eigen redenen.
Volgens de redenen van de eerste rechter " is de benaming van de belastingschuldige
die op het kohier en op het aanslagbiljet voorkomt (s.c.r.l. Société régionale wallonne du
Logement) niet helemaal juist" en "kan ze worden beschouwd als enigszins onduidelijk.
Er wordt echter eenparig aangenomen (...) dat vergissingen in het aanslagbiljet het pas
nietig maken als ze de belastingschuldige hebben geschaad. Blijkens de dossiergegevens
kon de inkohiering van de belasting ten name van de c.v.b.a. Société régionale wallonne
du Logement, maar met het adres en het nationaal nummer [dat overeenstemt met het
btw-nummer] van (de eiseres)geen verwarring doen ontstaan (...). Zowel het antwoord
van de (eiseres), op haar firmapapier, van 19 oktober 1995, op de kennisgeving van
ambtshalve aanslag van 21 september 1995 (...) als haar verzoek tot ambtshalve ontheffing, dat zij, onder haar eigen benaming, op 12 februari 1998, gestuurd heeft aan de gewestelijk directeur der directe belastingen te Luik (...) nemen alle twijfel weg over het feit
dat zij er zich volstrekt van bewust was dat zowel het bericht van ambtshalve aanslag als
het litigieuze aanslagbiljet wel degelijk op haar betrekking hadden (...) en niet op haar
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'moedervennootschap' of 'toezichthoudende overheid'. Ze wijst immers nergens die overheid aan als de echte belastingschuldige maar zij bestempelt haar veeleer als de verantwoordelijke voor de mankementen en vertragingen die haar worden verweten. Daaruit
moet dus worden afgeleid dat er geen enkele verwarring mogelijk was, dat de aanslag
goed is vastgesteld zoals hij is vastgesteld en dat het aanslagbiljet regelmatig werd verstuurd op naam van de betrokken belastingschuldige, zijnde de (eiseres").
Met overneming van de redenen van de eerste rechter voegt het bestreden arrest daaraan toe: "onterecht houdt zij (de eiseres) staande dat er tussen haar en de toezichthoudende vennootschap verwarring zou zijn geweest toen zij antwoordde op het bericht van
ambtshalve aanslag dat dezelfde benaming droeg als die welke zowel op het aanslagbiljet,
als op de niet tijdig ingekomen aangifte voorkwam. Het is geenszins bewezen dat de vergissing die enkel de benaming betrof de (eiseres) zou hebben geschaad. Aan de hand van
de gegevens op het aanslagbiljet kon de (eiseres) perfect binnen de wettelijke termijn een
voorziening instellen. Er mag niet uit het oog worden verloren dat het nationaal nummer
van (de eiseres) wel degelijk op het uitgereikte aanslagbiljet vermeld stond en dat het, net
als de overige stukken, aan haar maatschappelijke zetel werd toegestuurd. In die omstandigheden kan (de eiseres) niet aanvoeren dat er een verwarring tussen de vennootschappen
was ontstaan. Zij heeft het aanslagbiljet trouwens niet aan de toezichthoudende vennootschap doorgestuurd".
Grieven
Artikel 133, eerste lid van het besluit tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen, dat uitgevaardigd is ter uitvoering van artikel 300, §1 van dat wetboek, luidt
als volgt: "de aanslagen worden op naam van de betrokken belastingschuldigen ten kohiere gebracht". Volgens artikel 136 van dat besluit "(wordt) zodra de kohieren uitvoerbaar verklaard zijn (...) aan de betrokken belastingschuldigen een aanslagbiljet gezonden".
In dit geval blijkt uit de vaststellingen van de bodemrechters dat de litigieuze aanslag
niet is ingekohierd ten name van de eiseres, "Petite Propriété Terrienne du Pays de Huy"
maar wel ten name van een andere coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,"Société régionale wallonne du Logement" genaamd, en dat het aan het adres van
de eiseres toegezonden aanslagbiljet op dezelfde wijze de naam vermeldt van degene die
de ingekohierde belasting verschuldigd is.
Daaruit volgt dat die aanslag niet kan worden aangemerkt als zijnde rechtsgeldig vastgesteld ten laste van de eiseres en dat het kohier jegens haar evenmin een uitvoerbare titel
kan vormen, ook al besefte de eiseres, gelet op de aard van de door de bodemrechters vermelde gegevens (nationaal nummer en adres die voorkwamen op het aanslagbiljet en op
de kennisgeving van de ambtshalve aanslag die de inkohiering voorafgingen; antwoord
van de eiseres op dat bericht van ambtshalve aanslag; benaming die door de administratie
wordt vermeld op het aangifteformulier dat de eiseres te laat heeft ingevuld) wel degelijk
dat de administratie de bedoeling had ten hare laste een aanslag in te kohieren. Artikel 133
van het besluit tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 is immers een bepaling van openbare orde.
Zoals de eiseres zelf staande hield in de hierboven aangehaalde passage van haar conclusie, had het feit dat de aanslag ten name van een derde was ingekohierd en dat de administratie bijgevolg geen titel tegen de eiseres had, weliswaar tot gevolg dat het door de eiseres ingediende bezwaarschrift, los van de bezwaartermijn, niet-ontvankelijk was wegens
gebrek aan belang, maar, doordat het bestreden arrest de niet-ontvankelijkheid van het bezwaarschrift grondt op de onwettige overweging dat de litigieuze aanslag geldig was ingekohierd ten laste van de eiseres, heeft het een beslissing genomen die de geldigheid van de
titel van de verweerder bekrachtigt en kan de verweerder met die beslissing de tenuitvoerlegging vervolgen, ten laste van de eiseres, van de vermeende titel, wat het belang van de
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eiseres rechtvaardigt om de vernietiging te vorderen van die beslissing die de artikelen
133, eerste lid en 136 van het besluit tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen schendt.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Artikel 133, eerste lid van het koninklijk besluit van 27 augustus 1993 tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 bepaalt dat de aanslagen op naam van de betrokken belastingschuldigen ten kohiere worden gebracht.
Luidens artikel 136 van dat koninklijk besluit wordt, zodra de kohieren uitvoerbaar verklaard zijn, aan de betrokken belastingschuldigen een aanslagbiljet
gezonden.
Door de administratie begane vergissingen in het aanslagbiljet hebben slechts
de nietigheid ervan tot gevolg wanneer ze de belastingschuldige hebben benadeeld.
Met verwijzing naar de redenen van de eerste rechter wijst het arrest weliswaar
erop dat de litigieuze belasting ten name van de c.v.b.a. Société régionale wallonne du Logement, en niet ten name van de eiseres is ingekohierd.
Het stelt evenwel vast, enerzijds, dat het aanslagbiljet het nationaal nummer
van de eiseres vermeldde, dat overeenstemde met haar individueel identificatienummer bij de btw, en naar haar zetel werd gezonden en dat, anderzijds, de eiseres zelf heeft geantwoord op de kennisgeving van de ambtshalve aanslag die op
haar betrekking had en aan de gewestelijk directeur der directe belastingen een
verzoek tot ambtshalve ontheffing van de aanslag heeft gestuurd.
Het oordeelt dat "de objectieve dossiergegevens aantonen dat [de eiseres] wel
degelijk wist dat de litigieuze aanslag op haar betrekking had" en "dat het geenszins bewezen is dat de vergissing die enkel de benaming betrof [de eiseres] zou
hebben geschaad.
Aldus verantwoordt het arrest naar recht zijn beslissing dat het aanslagbiljet regelmatig was.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.
8 februari 2008 - 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal – Advocaten:
mrs. Kirkpatrick en T'Kint.
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Nr. 99
1° KAMER - 8 februari 2008

VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE — BURGERLIJKE
ZAKEN - GEWETTIGDE VERDENKING - PARTIJ DIE HAAR AMBT OP DE RECHTBANK UITOEFENT GEVOLG.
De betrekkingen tussen een magistraat en zijn ambtgenoten van hetzelfde gerecht zijn een
omstandigheid die bij de partijen en bij derden een gewettigde verdenking kan doen
ontstaan over de onpartijdigheid van de rechters die uitspraak moeten doen; de
bekommernis om die verdenking te voorkomen, rechtvaardigt dat de zaak aan dat
gerecht wordt onttrokken1. (Art. 659 Ger.W.)
(G. T. D.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.07.0592.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Bij een met redenen omklede akte, die door mr. Julien Pierre en mr. Frédéric
Copine, advocaten bij de balie van Luik is ondertekend en die op 29 november
2007 ter griffie van het Hof is neergelegd, vraagt de verzoeker dat de zaak, ingeschreven op de algemene rol van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Aarlen onder nummer 06/176/A, tegen mevrouw D., rechter in die rechtbank, wegens gewettigde verdenking aan dat gerecht wordt onttrokken.
Bij arrest van 14 december 2007 heeft het Hof beslist dat het verzoekschrift
niet kennelijk niet-ontvankelijk is.
De nominatim aangeduide voorzitter en leden van de Rechtbank van Eerste
Aanleg te Aarlen hebben op de uitgifte van het arrest van 14 december 2007 de
bij artikel 656, vierde lid, 1°, b) van het Gerechtelijk Wetboek voorgeschreven
verklaring gesteld.
De niet-verzoekende partij en de verzoeker hebben de griffie van het Hof conclusies gestuurd die aldaar respectievelijk op 11 en 16 januari 2008 zijn ontvangen.
Voorzitter Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Philippe de Koster heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
De hoofdvordering
De omstandigheid dat de verzoeker de vastlegging van de conclusietermijnen
en van een pleitdatum heeft gevorderd voor de Rechtbank van Eerste Aanleg te
Aarlen, ontneemt hem niet het recht te vorderen dat de zaak wegens gewettigde
verdenking aan dat gerecht wordt onttrokken.
De verzoeker voert aan dat de niet-verzoekende partij het ambt van rechter in
de Rechtbank van Eerste Aanleg te Aarlen uitoefent.
1 Zie Cass., 15 maart 2001, A.R. C.01.0051.F, A.C. 2001, nr. 138.
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Gelet op de nauwe banden tussen een magistraat en zijn ambtgenoten van hetzelfde gerecht, kan die omstandigheid bij de partijen en bij derden een gewettigde verdenking doen ontstaan over de strikte onpartijdigheid van de rechters die
uitspraak moeten doen.
De bekommernis om die verdenking te voorkomen, rechtvaardigt dat de zaak
wordt onttrokken aan de Rechtbank van Eerste Aanleg te Aarlen.
Het verzoek is gegrond.
De tegenvordering
In haar conclusie vordert de niet-verzoekende partij in ondergeschikte orde dat
wordt bevolen dat elk geschil waar zij de verzoeker als tegenpartij zou kunnen
hebben, aan de Rechtbank van Eerste Aanleg te Aarlen wordt onttrokken.
De niet-verzoekende partij gewaagt niet van enig ander geschil dat thans voor
dat gerecht aanhangig zou zijn.
Het Hof is niet bevoegd om de onttrekking van zaken te bevelen aan een rechtbank wanneer die zaken niet bij die rechtbank aanhangig zijn.
Dictum
Het Hof,
Beveelt dat de zaak nummer 06/176/A, ingeschreven op de algemene rol van
de Rechtbank van Eerste Aanleg te Aarlen, aan die rechtbank wordt onttrokken.
Verwijst de zaak naar de Rechtbank van Eerste Aanleg te Namen.
Verwerpt de tegenvordering.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
over.
8 februari 2008 - 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Storck, voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. de Koster, advocaat-generaal met opdracht – Advocaten:
mrs. J. Pierre,, Luik en F. Copine, Luik.

Nr. 100
3° KAMER - 11 februari 2008

1º WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN — WERKING IN DE
TIJD EN IN DE RUIMTE - SCHULDVORDERING - WETTELIJKE RENTE - GEWIJZIGDE
GRONDSLAG VOOR DE BEREKENING VAN DE RENTE - GEVOLG.
2º LOON — BESCHERMING - LOON - VERSCHULDIGDE RENTE - NIEUWE WET DIE EEN
GEWIJZIGDE GRONDSLAG VOOR DE BEREKENING VAN DE RENTE INVOERT - TOEPASSING.
1º en 2° Indien een schuldvordering onder vigeur van de vroegere wet is ontstaan, doet de
toepassing van een latere wet, die de grondslag bepaalt van de door de schuldenaar
wegens laattijdige betaling verschuldigde wettelijke rente, op de lopende rente vanaf de
inwerkingtreding van de nieuwe wet, geen afbreuk aan reeds onherroepelijk vastgestelde
rechten. (Art. 10 Loonbeschermingswet 12 april 1965, zoals gewijzigd door art. 82 wet 26
juni 2002 betreffende de sluiting van de ondernemingen; Algemeen rechtsbeginsel van
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de niet-retroactiviteit van de wet)
(INTEGRATED NETWORK SOLUTIONS nv T. D.)

ARREST

(A.R. S.07.0053.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 15 september 2006 gewezen
door het Arbeidshof te Brussel.
Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Ria Mortier heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert in haar verzoekschrift drie middelen aan.
1. Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1134, 1315, 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 870 en 1017, eerste lid van het Gerechtelijk Wetboek;
- de artikelen 20, 1°, 32, 3° en 39, §1 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten.
Aangevochten beslissingen
In de bestreden beslissing verklaart het arbeidshof het (...) hoofdberoep van de verweerder gedeeltelijk gegrond en het incidenteel beroep van de eiseres ongegrond. Het arbeidshof hervormt het vonnis van de arbeidsrechtbank van 18 december 2003 en verklaart, opnieuw recht doende, de oorspronkelijke vordering van de verweerder ontvankelijk en gedeeltelijk gegrond. Het arbeidshof beslist dat de eiseres, door een essentieel bestanddeel
van de arbeidsovereenkomst eenzijdig op een belangrijke wijze te wijzigen, de arbeidsovereenkomst op onregelmatige wijze beëindigde. Het arbeidshof steunt die beslissing op
de volgende motieven:
"Uit de samenlezing van (verweerders) stukken 3,4 en 5 is volgens het (arbeids)hof bewezen dat (de eiseres) op 7 november 2002 aan (de verweerder) bevestigde dat hij niet
langer de bedongen arbeidsprestaties diende te leveren en dat hij de informatie en de dossiers van zijn klanten diende over te dragen aan andere werknemers, wat overigens gebeurde tijdens vergaderingen te Waver op 12, 19 en 21 november 2002.
Tevens is aan de hand van drie overeenstemmende getuigenverklaringen bewezen dat
(de eiseres) op 7 november 2002 's ochtends het kantoor van (de verweerder) liet ontruimen door een werknemer J. S..
Deze getuigenverklaringen worden niet ontkracht door de tegenstrijdige verklaringen
van J. S. en T.N. (stukken 27 en 28 (van de eiseres)) eveneens werknemers van (de eiseres) met betrekking tot de verhuis van (verweerders) bureau op 4 december 2002 volgens
de ene en op 5 december 2002 volgens de andere...
(De eiseres) beweert, doch bewijst helemaal niet dat de (verweerder) na 7 november
2002 nog arbeidsprestaties voor haar leverde, behoudens de hem opgelegde overdracht
van kennis en dossiers tijdens drie genoemde vergaderingen van 7, 12 en 21 november
2002.
(De eiseres) beroept zich daartoe op telefonische contacten van de (verweerder) met
klanten, doch uit haar stukken 7, 23, 24, 25 en 26 blijkt dat (de verweerder) in december
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leveranciers en/of klanten contacteerde, doch niet in de periode tussen 7 en 29 november.
Vermits er geen concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst was bedongen, kan aan
(de verweerder) niet verweten worden dat hij nadat hij impliciet ontslag door (de eiseres)
vaststelde (29 november 2002) sommige klanten gecontacteerd heeft.
Het feit dat (de verweerder) na 7 november 2002 tot 28 november 2002 nog arbeidsprestaties voor (de eiseres) geleverd heeft, bewijst (de eiseres) niet, hoewel dit bewijs gemakkelijk zou kunnen geleverd worden aan de hand van zijn telefoonrekeningen, onkostennota's, verklaringen van klanten, collega's, e-mails enz....
Dit bewijs wordt ook niet geleverd door de verlofaanvraag die (de verweerder) op 25
november 2002 (al dan niet voorgeprogrammeerd) ten bewarende titel heeft verzonden.
Het (arbeids)hof besluit dat uit het geheel van de door partijen neergelegde stukken bewezen is dat (de eiseres) op 7 november 2002 aan (de verweerder) liet weten dat zij hem
vrijstelde van verdere arbeidsprestaties tijdens de opzegtermijn, behoudens overdracht van
kennis en dossiers, dat zij op 7 december 2002 zijn kantoor ontruimde en dat zij ná 25 november 2002 plots schriftelijk liet weten dat hij de zes maanden opzegtermijn volledig
diende te presteren.
Gelet op het feit dat (de verweerder) het overeengekomen werk niet langer kon uitvoeren daar zijn kantoor was ontruimd en hij al zijn informatie, tekeningen én klantendossiers
diende over te dragen aan andere werknemers, stelde (de verweerder) met zijn brief van
29 november 2002 terecht dat (de eiseres) contractbreuk pleegde en dat zij de verderzetting van de bedongen arbeid onmogelijk maakte.
(De eiseres) wijzigde een essentieel bestanddeel van de overeenkomst door (de verweerder) vanaf 7 november 2002 niet langer (het bedongen) werk te verschaffen. Tijdens
de opzegtermijn blijft een arbeidsovereenkomst bestaan en dienen partijen hun respectievelijke verplichtingen na te komen. Ook tijdens de opzegtermijn dient de werknemer derhalve te worden tewerkgesteld zoals voorheen (Cass. 4.9.78, TSR 79, 230)
Door (de verweerder) vanaf 7 november 2002 te verplichten zijn kennis en zijn dossiers
over te dragen ontnam (de eiseres) hem het bedongen werk. Door deze essentiële definitieve wijziging van een essentieel bestanddeel van de overeenkomst beëindigde (de eiseres) de overeenkomst onrechtmatig, zoals (de verweerder) na enige redelijke bedenktijd
terecht vaststelde op 29 november 2002, zodat de overeenkomst als beëindigd dient te
worden beschouwd vanaf dit tijdstip (Cass. 7. 6. 93, J.T.T. 93, 353)".
Het arbeidshof beslist dat de eiseres als opzeggingsvergoeding een bedrag van
22.468,76 euro, vermeerderd met wettelijke en gerechtelijke interest, is verschuldigd.
Het arbeidshof beslist tevens dat de oorspronkelijke door de eiseres ingestelde tegenvordering tot het verkrijgen van een vergoeding wegens tergend en roekeloos geding ongegrond is.
Het arbeidshof veroordeelt de eiseres tot betaling van de kosten van beide instanties.
Grieven
1.1. Eerste onderdeel
1.1.1. Uit de artikelen 1134 van het Burgerlijk Wetboek, 20, 1°, 32, 3° en 39 van de wet
van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten (hieronder afgekort als de Arbeidsovereenkomstenwet) volgt dat de partij die eenzijdig een van de essentiële bestanddelen
van de arbeidsovereenkomst in belangrijke mate wijzigt, de arbeidsovereenkomst onmiddellijk op onregelmatige wijze beëindigt.
Wanneer een partij voor de rechtbank inroept dat zijn wederpartij door een essentieel
bestanddeel van de arbeidsovereenkomst eenzijdig op belangrijke wijze te wijzigen, impliciet overging tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst, zijn de gemeenrechtelijke,
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in de artikelen 1315 van het Burgerlijk Wetboek en 870 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalde, bewijslastregels van toepassing.
Artikel 1315 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat hij die de uitvoering van een verbintenis vordert, het bestaan daarvan moet bewijzen en dat omgekeerd hij die beweert bevrijd te zijn, het bewijs moet leveren van de betaling of van het feit dat het tenietgaan van
de verbintenis heeft teweeggebracht. Artikel 870 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt
dat iedere partij het bewijs moet leveren van de feiten die zij aanvoert. De artikelen 1315
van het Burgerlijk Wetboek en 870 van het Gerechtelijk Wetboek zijn de uitdrukking van
het adagium "actori probatio incubit" (de eiser draagt de bewijslast).
Op grond van de artikelen 1315 van het Burgerlijk Wetboek en 870 van het Gerechtelijk Wetboek moet de partij die zich als de eiser beroept op een ontslag dat haar is gegeven, het bewijs leveren van de omstandigheid dat de andere partij eenzijdig de arbeidsovereenkomst heeft beëindigd. De partij die zich beroept op de impliciete onregelmatige
beëindiging van de arbeidsovereenkomst voortvloeiende uit een belangrijke, eenzijdige
wijziging van een essentieel bestanddeel van die overeenkomst door de tegenpartij, dient
dus te bewijzen dat de tegenpartij eenzijdig op een belangrijke wijze een essentieel bestanddeel van de arbeidsovereenkomst heeft gewijzigd.
1.1.2. Uit de vaststellingen van het arbeidshof in het bestreden arrest en de stukken
waarop uw Hof acht kan slaan, blijkt dat de verweerder zich beriep op de impliciete, onregelmatige beëindiging van zijn arbeidsovereenkomst door de eiseres, voortvloeiende uit
de eenzijdige vrijstelling van prestaties (of met andere woorden het niet verschaffen van
de bedongen arbeid) tijdens de lopende opzeggingstermijn.
Het arbeidshof overweegt in het bestreden arrest dat "(de eiseres) beweert, doch helemaal niet bewijst dat de (verweerder) na 7 november 2002 nog arbeidsprestaties voor haar
leverde, behoudens de hem opgelegde overdracht van kennis en dossiers tijdens drie genoemde vergaderingen van 7, 12 en 21 november 2002" en dat "het feit dat (de verweerder) na 7 november 2002 tot 28 november 2002 nog arbeidsprestaties voor (de eiseres)
heeft geleverd, (de eiseres) niet bewijst, hoewel dit bewijs gemakkelijk zou kunnen geleverd worden aan de hand van zijn telefoonrekeningen, onkostennota's, verklaringen van
klanten, collega's, e-mails enz....".
Uit die overwegingen blijkt dat het arbeidshof van oordeel is dat het aan de eiseres toekomt te bewijzen dat de verweerder na 7 november 2002 nog arbeidsprestaties voor haar
heeft verricht. Het arbeidshof doet aldus de bewijslast op de eiseres rusten.
Aangezien de verweerder aanvoerde dat de eiseres door hem tijdens de lopende opzeggingstermijn eenzijdig vrij te stellen van prestaties (of met andere woorden door de bedongen arbeid niet te verschaffen), impliciet overging tot ontslag, komt het met toepassing
van de in de artikelen 1315 van het Burgerlijk Wetboek en 870 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalde gemeenrechtelijke bewijslastregels aan hemzelf toe te bewijzen dat de eiseres hem tijdens de lopende opzeggingstermijn eenzijdig vrijstelde van prestaties (of met
andere woorden de bedongen arbeid niet meer verschafte). Met zijn beslissing dat het aan
de eiseres toekomt te bewijzen dat de verweerder na 7 november 2002 nog arbeidsprestaties voor haar heeft verricht, legt het arbeidshof de bewijslast niet wettig op de eiseres.
Conclusie
Het arbeidshof schendt, door de bewijslast op de eiseres te doen rusten, de artikelen
1315 van het Burgerlijk Wetboek en 870 van het Gerechtelijk Wetboek. Het arbeidshof
beslist niet wettig dat de eiseres, door een essentieel bestanddeel van de arbeidsovereenkomst eenzijdig op een belangrijke wijze te wijzigen, de arbeidsovereenkomst op onregelmatige wijze beëindigde (schending van de artikelen 1134, 20, 1°, 32, 3° van de wet van 3
juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten) en veroordeelt de eiseres dan ook niet
wettig tot betaling aan de verweerder van een bedrag van 22.468,76 euro als opzeggings-
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vergoeding, vermeerderd met wettelijke en gerechtelijke interest (schending van artikel
39, §1 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten). Het arbeidshof
beslist dienvolgens evenmin wettig dat de oorspronkelijke door de eiseres ingestelde tegenvordering tot het verkrijgen van een vergoeding wegens tergend en roekeloos geding
ongegrond is (schending van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek) en
veroordeelt de eiseres niet wettig tot betaling van de kosten van beide instanties (schending van artikel 1017, eerste lid van het Gerechtelijk Wetboek).
1.2. Tweede onderdeel
1.2.1. Uit de artikelen 1134 van het Burgerlijk Wetboek, 20, 1°, 32, 3° en 39 van de wet
van 3 juli 1978 op de arbeidsovereenkomsten (hieronder afgekort als Arbeidsovereenkomstenwet) volgt dat de partij die eenzijdig een van de essentiële bestanddelen van de arbeidsovereenkomst in belangrijke mate wijzigt, de arbeidsovereenkomst onmiddellijk op
onregelmatige wijze beëindigt.
Opdat een eenzijdige wijziging van de arbeidsovereenkomst kan gelijkgesteld worden
met een onregelmatige beëindiging van die arbeidsovereenkomst, dient sprake te zijn van
een wijziging van die overeenkomst.
Met "wijziging" wordt bedoeld: de wil de arbeidsovereenkomst (op een essentieel punt)
niet meer na te leven en dus als beëindigd te beschouwen onder de voorwaarden waarin
zij is overeengekomen.
Het Hof kan nagaan of de feitenrechter op grond van de door hem gedane feitelijke
vaststellingen wettig heeft kunnen besluiten tot het al dan niet bestaan van een wijziging
van de arbeidsovereenkomst.
Artikel 20, 1° van de Arbeidsovereenkomstenwet bepaalt dat de werkgever verplicht is
de werknemer te doen arbeiden op de wijze, tijd en plaats zoals is overeengekomen.
Het eigenlijke voorwerp van de arbeidsovereenkomst bestaat in het (doen) verrichten
van arbeid. De werkgever verschaft de werknemer arbeid. Geen arbeid doen verrichten,
maakt een tekortkoming van de werkgever aan zijn in artikel 20, 1° van de Arbeidsovereenkomstenwet opgelegde verplichting het bedongen werk te verschaffen uit die op zich
(d.w.z. zonder de wil tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst vast te stellen) niet het
einde van de overeenkomst met zich meebrengt. Die contractuele tekortkoming kan niet
beschouwd worden als een "wijziging" van de arbeidsovereenkomst, in de zin van een
blijk van de vaste wil de arbeidsovereenkomst niet meer te aanvaarden zoals zij werd
overeengekomen.
1.2.2. Het arbeidshof overweegt in het bestreden arrest dat "uit de samenlezing van
(verweerders) stukken 3,4 en 5 is volgens het hof bewezen dat (de eiseres) op 7 november
2002 aan (de verweerder) bevestigde dat hij niet langer de bedongen arbeidsprestaties
diende te leveren en dat hij de informatie en de dossiers van zijn klanten diende over te
dragen aan andere werknemers, wat overigens gebeurde tijdens vergaderingen te Waver
op 12, 19 en 21 november 2002" en dat "uit het geheel van de door partijen neergelegde
stukken bewezen is dat (de eiseres) op 7 november 2002 aan (de verweerder) liet weten
dat zij hem vrijstelde van verdere arbeidsprestaties tijdens de opzegtermijn, behoudens
overdracht van kennis en dossiers, dat zij op 7 december 2002 zijn kantoor ontruimde en
dat zij ná 25 november 2002 plots schriftelijk liet weten dat hij de zes maanden opzegtermijn volledig diende te presteren".
Het arbeidshof overweegt tevens dat "gelet op het feit dat (de verweerder) het overeengekomen werk niet langer kon uitvoeren daar zijn kantoor was ontruimd en hij al zijn informatie, tekeningen én klantendossiers diende over te dragen aan andere werknemers,
(de verweerder) met zijn brief dd. 29 november 2002 terecht stelde dat (de eiseres) contractbreuk pleegde en dat zij de verderzetting van de bedongen arbeid onmogelijk
maakte".
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Het arbeidshof overweegt vervolgens dat de eiseres een essentieel bestanddeel van de
overeenkomst wijzigde door de verweerder vanaf 7 november 2002 niet langer (het bedongen) werk te verschaffen, dat de eiseres, door de verweerder vanaf 7 november 2002
te verplichten zijn kennis en zijn dossiers over te dragen, hem het bedongen werk ontnam
en dat "(de eiseres) door deze essentiële definitieve wijziging van een essentieel bestanddeel van de overeenkomst de overeenkomst onrechtmatig beëindigde (...)".
Uit de hierboven weergegeven in het bestreden arrest voorkomende overwegingen en
vaststellingen blijkt dat het arbeidshof van oordeel is dat het vanaf 7 november 2002 niet
langer verschaffen (of m.a.w. ontnemen) van (het bedongen) werk door de eiseres (tijdens
de opzeggingstermijn), een wijziging van (een essentieel bestanddeel van) de arbeidsovereenkomst uitmaakt.
Het niet langer verschaffen van het bedongen werk door de werkgever (tijdens de lopende opzeggingstermijn) maakt slechts een tekortkoming van de werkgever uit en kan
niet beschouwd worden als een "wijziging" van de arbeidsovereenkomst.
Conclusie
Het arbeidshof kan uit het feit dat de eiseres vanaf 7 november 2002 de verweerder niet
langer het bedongen werk verschafte en hem dus vrijstelde van arbeidsprestaties tijdens de
opzeggingstermijn, niet wettig afleiden dat de eiseres (een essentieel bestanddeel van) de
overeenkomst wijzigde en beslist aldus niet wettig dat de eiseres de arbeidsovereenkomst
onrechtmatig beëindigde (schending van de artikelen 1134 (van het Burgerlijk Wetboek),
20, 1° en 32, 3° van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten). Het
arbeidshof veroordeelt de eiseres dan ook niet wettig tot betaling aan de verweerder van
een bedrag van 22.468,76 euro als opzeggingsvergoeding, vermeerderd met wettelijke en
gerechtelijke interest (schending van artikel 39, §1 van de wet van 3 juli 1978 betreffende
de arbeidsovereenkomsten). Het arbeidshof beslist dienvolgens evenmin wettig dat de
oorspronkelijke door de eiseres ingestelde tegenvordering tot het verkrijgen van een vergoeding wegens tergend en roekeloos geding ongegrond is (schending van de artikelen
1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek) en veroordeelt de eiseres niet wettig tot betaling van de kosten van beide instanties (schending van artikel 1017, eerste lid van het Gerechtelijk Wetboek).
2. Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1134, 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 20, 1° en 3°, 32, 3° en 39, §1 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de
arbeidsovereenkomsten;
- artikel 38 van het koninklijk besluit van 30 maart 1967 tot bepaling van de algemene
uitvoeringsmodaliteiten van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de werk-nemers.
Aangevochten beslissingen
In de bestreden beslissing verklaart het arbeidshof het hoger beroep van de verweerder
gedeeltelijk gegrond en het incidenteel beroep van de eiseres ongegrond. Het arbeidshof
hervormt het vonnis van de arbeidsrechtbank van 18 december 2003 en verklaart, opnieuw recht doende, de oorspronkelijke vordering van de verweerder ontvankelijk en gedeeltelijk gegrond. Het arbeidshof verklaart de oorspronkelijke tegenvordering van de eiseres ontvankelijk, maar slechts gedeeltelijk gegrond. Het arbeidshof beslist dat de eiseres, door een essentieel bestanddeel van de arbeidsovereenkomst eenzijdig op een belangrijke wijze te wijzigen, de arbeidsovereenkomst op onregelmatige wijze beëindigde en
stelt het einde van de arbeidsovereenkomst vast op 29 november 2002. De beslissing van
het arbeidshof dat de arbeidsovereenkomst als beëindigd dient te worden beschouwd van-
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af 29 november 2002 is gesteund op het volgende motief:
"Door (de verweerder) vanaf 7 november 2002 te verplichten zijn kennis en zijn dossiers over te dragen ontnam (de eiseres) hem het bedongen werk. Door deze essentiële definitieve wijziging van een essentieel bestanddeel van de overeenkomst beëindigde (de eiseres) de overeenkomst onrechtmatig, zoals (de verweerder) na enige redelijke bedenktijd
terecht vaststelde op 29 november 2002, zodat de overeenkomst als beëindigd dient te
worden beschouwd vanaf dit tijdstip (Cass. 7.6.93, J.T.T. 93, 353)".
Het arbeidshof beslist dat de eiseres het loon, de oudejaarspremie en de vakantiegelden
die zij aan de verweerder betaalde voor de periode tot en met 27 november 2002 is verschuldigd. Die beslissing is gesteund op het volgende motief:
"Vermits de arbeidsovereenkomst werd beëindigd op 29 november 2002 is (de eiseres)
het loon, de eindejaarspremie en de vakantiegelden die zij aan (de verweerder) betaalde
voor de periode tot en met 27 november 2002 verschuldigd. Deze werden correct berekend en betaald".
Het arbeidshof beslist dat de eiseres slechts aanspraak kan maken op een bedrag van
805,00 euro als schadevergoeding voor het gebruik door de verweerder van bedrijfsvoorwerpen na het einde van de arbeidsovereenkomst. Die beslissing is gesteund op de volgende motieven:
"Vermits de arbeidsovereenkomst een einde nam op 29 november 2002, gebruikte (de
verweerder) de bedrijfsgoederen gsm, pc, wagen en tankkaart zonder recht noch titel ten
onrechte verder tot 22 december 2002.
(De verweerder) betwist cijfermatig niet de door (de eiseres) volgens het (arbeids)hof in
alle redelijkheid en billijkheid begrote schadevergoeding uit deze hoofde ten belope van
805,00 euro netto".
Grieven
1. Uit de artikelen 1134 van het Burgerlijk Wetboek, 20, 10, 32, 3° en 39 van de wet
van 3 juli 1978 op de arbeidsovereenkomsten (hieronder afgekort als Arbeidsovereenkomstenwet) volgt dat de partij die eenzijdig een van de essentiële bestanddelen van de
arbeidsovereenkomst in belangrijke mate wijzigt, de arbeidsovereenkomst onmiddellijk
op onregelmatige wijze beëindigt.
Het impliciet ontslag voortvloeiende uit een belangrijke, eenzijdige wijziging van een
essentieel bestanddeel van de arbeidsovereenkomst, heeft de onmiddellijke, dadelijke beëindiging van de arbeidsovereenkomst tot gevolg.
De kennisgeving door de ontslaggevende partij van haar wil tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst aan de andere partij beëindigt onmiddellijk de arbeidsovereen-komst.
Het is niet vereist dat die andere partij van het ontslag al kennis heeft gekregen of zelfs
maar heeft kunnen krijgen.
Heeft men te maken met een belangrijke, eenzijdige wijziging van een essentieel bestanddeel van de arbeidsovereenkomst, dan is de wijziging zelf de uiting (of met andere
woorden de kennisgeving) van de wil tot beëindiging.
Aangezien de arbeidsovereenkomst een einde neemt op het ogenblik van de kennisgeving door de ontslaggevende partij van haar wil tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst en, ingeval wordt ingeroepen dat een partij door een essentieel bestanddeel van de
arbeidsovereenkomst eenzijdig op een belangrijke wijze te wijzigen impliciet is overgegaan tot ontslag, de wijziging zelf de uiting (of met andere woorden de kennisgeving) van
de wil tot beëindiging uitmaakt, neemt de arbeidsovereenkomst werkelijk een einde op het
ogenblik dat de wijziging wordt doorgevoerd.
2. Het arbeidshof overweegt op de twaalfde bladzijde van het bestreden arrest dat "(de
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eiseres) door deze essentiële definitieve wijziging van een essentieel bestanddeel van de
overeenkomst de overeenkomst onrechtmatig beëindigde, zoals (de verweerder) na enige
redelijke bedenktijd terecht vaststelde op 29 november 2002, zodat de overeenkomst als
beëindigd dient te worden beschouwd vanaf dit tijdstip (Cass. 7. 6. 93, J.T.T. 93, 353)".
Op de dertiende bladzijde van het bestreden arrest stelt het arbeidshof vast dat de arbeidsovereenkomst een einde nam op 29 november 2002.
Het arbeidshof is aldus van oordeel dat de arbeidsovereenkomst een einde nam op het
ogenblik waarop de verweerder de impliciete, onregelmatige beëindiging van die overeenkomst door de eiseres vaststelde, zijnde 29 november 2002.
Zoals hierboven reeds uiteengezet, neemt, ingeval wordt ingeroepen dat een partij door
een essentieel bestanddeel van de arbeidsovereenkomst eenzijdig op een belangrijke wijze
te wijzigen impliciet is overgegaan tot ontslag, de arbeidsovereenkomst evenwel werkelijk een einde op het ogenblik dat de wijziging werd doorgevoerd.
Uit de door het arbeidshof in het bestreden arrest gemaakte overwegingen en gedane
vaststellingen blijkt dat het arbeidshof van oordeel is dat de wijziging op 7 november
2002 werd doorgevoerd.
Aangezien de arbeidsovereenkomst reeds werkelijk een einde nam op het ogenblik
waarop de wijziging werd doorgevoerd, zijnde volgens de vaststellingen van het arbeidshof 7 november 2002, beslist het arbeidshof niet wettig (...) dat de arbeidsovereenkomst
pas een einde nam op het ogenblik waarop de verweerder de impliciete, onregelmatige beëindiging van de arbeidsovereenkomst door de eiseres vaststelde, zijnde 29 november
2002.
3.1. Het arbeidshof is van oordeel dat "vermits de arbeidsovereenkomst werd beëindigd
op 29 november 2002 (de eiseres) het loon, de eindejaarspremie en de vakantiegelden die
zij aan (de verweerder) betaalde voor de periode tot en met 27 november 2002 is verschuldigd".
De beslissing van het arbeidshof dat de eiseres het loon, de eindejaarspremie en de vakantiegelden die zij aan de verweerder betaalde voor de periode tot en met 27 november
2002 is verschuldigd, is aldus gesteund op de beslissing van het arbeidshof dat de arbeidsovereenkomst werd beëindigd op 29 november 2002. Aangezien die laatste beslissing niet
wettig is, is ook de eerstgenoemde beslissing niet naar recht verantwoord.
Krachtens artikel 20, 3° van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeids-overeenkomsten is de werkgever inderdaad maar gehouden tot betaling van loon en krachtens artikel
38 van het koninklijk besluit van 30 maart 1967 tot bepaling van de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de werkgevers enkel gehouden tot betaling van vakantiegeld zolang de arbeidsovereenkomst duurt en niet voor
enige periode na het ogenblik waarop aan de arbeidsovereenkomst effectief een einde
kwam. Door anders te beslissen schendt het arbeidshof die bepalingen.
3.2. Het arbeidshof overweegt tevens dat "vermits de arbeidsovereenkomst een einde
nam op 29 november 2002, (de verweerder) de bedrijfsgoederen gsm, pc, wagen en tankkaart zonder recht noch titel ten onrechte verder gebruikte tot 22 december 2002" en dat
"(de verweerder) cijfermatig niet de door (de eiseres) volgens het (arbeids)hof in alle redelijkheid en billijkheid begrote schadevergoeding uit deze hoofde ten belope van 805,00
euro netto betwist". Het arbeidshof veroordeelt op grond van die overwegingen de verweerder tot betaling aan de eiseres van een nettobedrag van 805,00 euro als schadevergoeding voor het gebruik van de bedrijfsvoorwerpen na het einde van de arbeidsovereenkomst.
De beslissing van het arbeidshof dat de eiseres slechts aanspraak kan maken op een bedrag van 805,00 euro als schadevergoeding voor het gebruik van de bedrijfsvoorwerpen
na het einde van de arbeidsovereenkomst, is aldus (mede) gesteund op de beslissing van
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het arbeidshof dat de arbeidsovereenkomst een einde nam op 29 november 2002.
Uit de door de eiseres in hoger beroep regelmatig ter griffie van het arbeidshof neergelegde conclusies blijkt dat:
- de eiseres in hoofdorde, namelijk voor zover het arbeidshof van oordeel zou zijn dat
de verweerder op 28 november 2002 de arbeidsovereenkomst onregelmatig beëindigde,
de veroordeling van de verweerder tot betaling van een nettobedrag van 805,00 euro als
schadevergoeding voor het verder gebruik van bedrijfsvoorwerpen na het einde van de arbeidsovereenkomst vorderde (zie o.m. blz. 25, onder punt 2 t.e.m. blz. 26, bovenaan, en
blz 28, onder "in hoofdorde", "aangaande de tegenvordering", tweede alinea, van de regelmatig ter griffie van het arbeidshof op 1 maart 2006 ontvangen conclusie van de eiseres,
"Aanvullende en synthesebesluiten" genaamd);
- de eiseres in ondergeschikte orde, namelijk voor zover het arbeidshof de oorspronkelijke vordering van de verweerder ontvankelijk en gegrond zou verklaren en aldus van
oordeel zou zijn dat aan de arbeidsovereenkomst ingevolge impliciet ontslag uitgaande
van de eiseres een einde kwam op 7 november 2002, de veroordeling van de verweerder
tot betaling van een bedrag van 1.395,00 euro als schadevergoeding voor het verder gebruik van bedrijfsvoorwerpen na het einde van de arbeidsovereenkomst vorderde (zie onder meer blz. 22, onder punt a.8 tot en met blz. 23, bovenaan, en blz. 28, onder "in meer
ondergeschikte orde", eerste alinea, van de regelmatig ter griffie van het arbeidshof op 1
maart 2006 ontvangen conclusie van de eiseres, "Aanvullende en synthesebesluiten" genaamd).
De eiseres vorderde aldus, ervan uitgaande dat de arbeidsovereenkomst een einde nam
op 28 november 2002, als schadevergoeding voor het verder gebruik van bedrijfsvoorwerpen na het einde van de overeenkomst een bedrag van 805,00 euro, terwijl zij, ervan uitgaande dat de arbeidsovereenkomst reeds een einde nam op 7 november 2002, als schadevergoeding een bedrag van 1.395,00 euro vorderde.
Aangezien het arbeidshof niet wettig van oordeel is dat de arbeidsovereenkomst een
einde nam op 29 november 2002, veroordeelt het niet wettig de verweerder slechts tot betaling aan de eiseres van een bedrag van 805,00 euro als schadevergoeding voor het verder gebruik van bedrijfsvoorwerpen na het einde van de arbeidsovereenkomst, zijnde 29
november 2002. Aangezien, zoals hierboven toegelicht, de arbeidsovereenkomst reeds een
einde nam op het ogenblik waarop de wijziging door de eiseres werd doorgevoerd, zijnde
volgens de vaststellingen van het arbeidshof 7 november 2002, dient de schadevergoeding
voor het verder gebruik van de bedrijfsvoorwerpen na het einde van de arbeidsovereenkomst de periode te dekken vanaf 7 november 2002 (zijnde het ogenblik waarop volgens
de vaststellingen van het arbeidshof de wijziging werd doorgevoerd) en dus niet slechts
vanaf 29 november 2002 (zijnde het ogenblik waarop volgens de vaststellingen van het
arbeidshof de verweerder de impliciete, onregelmatige beëindiging van de arbeidsovereenkomst door de eiseres vaststelde).
Krachtens de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek heeft wie schade lijdt
door de fout van een derde inderdaad recht op integrale schadevergoeding. Door de eiseres vergoeding te ontzeggen voor de periode tussen 7 en 29 november 2002, schendt het
arbeidshof die bepalingen.
Conclusie
Het arbeidshof beslist niet wettig dat de arbeidsovereenkomst een einde nam op 29 november 2002 (schending van de artikelen 1134 van het Burgerlijk Wetboek, 20, 1°, 32, 3°
en 39 van de wet van 3 juli 1978 op de arbeidsovereenkomsten). Het arbeidshof beslist
dienvolgens evenmin wettig dat de eiseres het loon, de oudejaarspremie en de vakantiegelden die zij aan de verweerder betaalde voor de periode tot en met 27 november 2002 is
verschuldigd (schending van de artikelen 20, 3° van de wet van 3 juli 1978 betreffende de
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arbeidsovereenkomsten en 38 van het koninklijk besluit van 30 maart 1967 tot bepaling
van de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie
van de werknemers) en dat de eiseres slechts aanspraak kan maken op een bedrag van
805,00 euro als schadevergoeding voor het gebruik door de verweerder van bedrijfsvoorwerpen na het einde van de arbeidsovereenkomst (schending van de artikelen 1382 en
1383 van het Burgerlijk Wetboek).
3. Derde middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 2 van het Burgerlijk Wetboek;
- het algemeen rechtsbeginsel betreffende het verbod van terugwerkende kracht, zoals
neergelegd in artikel 2 van het Burgerlijk Wetboek;
- het algemeen rechtsbeginsel overeenkomstig welk een nieuwe wet in beginsel onmiddellijke werking heeft;
- de artikelen 108 en 159 van de gecoördineerde Grondwet van 17 februari 1994
- de artikelen 81, 82 en 90, §1 van de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van
de ondernemingen;
- de artikelen 1 en 2 van het koninklijk besluit van 3 juli 2005 betreffende de inwerkingtreding van de artikelen 81 en 82 van de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting
van de ondernemingen;
- de artikelen 2, eerste lid, 1°, 3bis, zoals ingevoegd bij artikel 81 van de wet van 26
juni 2002 betreffende de sluiting van de ondernemingen, 10, zowel in de versie van toepassing vóór als in die van toepassing na de vervanging ervan bij artikel 82 van de wet
van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de ondernemingen, en 23, 1° van de wet van
12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers;
- de artikelen 270, 272 en 273 van het Wetboek van inkomstenbelastingen (1992), gecoördineerd bij koninklijk besluit van 10 april 1992 en bekrachtigd bij wet van 12 juni
1992;
- artikel 23, §1 van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders.
Aangevochten beslissing
In de bestreden beslissing verklaart het arbeidshof het hoger beroep van de verweerder
gedeeltelijk gegrond en het incidenteel beroep van de eiseres ongegrond. Het arbeidshof
hervormt het vonnis van de arbeidsrechtbank van 18 december 2003 en verklaart, opnieuw recht doende, de oorspronkelijke vordering van de verweerder ontvankelijk en gedeeltelijk gegrond. Het arbeidshof beslist dat vanaf 29 november 2002 tot 30 juni 2005
wettelijke en gerechtelijke interest op het nettobedrag van de opzeggingsvergoeding is
verschuldigd en vanaf 1 juli 2005 op het brutobedrag ervan. Die beslissing is gesteund op
de volgende motieven:
"Artikel 10 van de Loonbeschermingswet van 12 april 1965 bepaalt dat voor het loon
van rechtswege rente verschuldigd is met ingang van het tijdstip waarop het eisbaar
wordt.
Sinds het arrest van het Hof van Cassatie van 10 maart 1986 was het vaste rechtspraak
dat voor de toepassing van voormeld artikel onder loon enkel het loon wordt begrepen
waarop de werknemer aanspraak kan maken ten aanzien van zijn werkgever, of met andere woorden, het nettoloon. Behoudens andersluidend beding, heeft de werknemer immers
niet het recht om het bedrag van bedrijfsvoorheffing of de werknemersbijdragen voor de
sociale zekerheid op te eisen, zodat er op beide bedragen geen intresten verschuldigd zijn
aan de werknemer (zie Cassatie, 10 maart 1986, S.R.K. 1986, 101; Cassatie, 17 november
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1986, S.R.K. 1987, Arr. Cass. 1986-1987, 760; Cassatie, 16 maart 1987, R.W. 1987-1988,
327; Cassatie, 8 november 1993, J.T.T. 1994, 143, noot).
(...) dat de Sluitingswet dd. 26 juni 2002 (B.S. 9 augustus 2002) (art. 82) houdende wijziging van artikel 10 van de Loonbeschermingswet volgens het hof geen interpretatieve
wet is ten behoeve van interpretatie van artikel 10 van de Loonbeschermingswet doch een
wet strekkende tot wijziging van artikel 10, zoals artikel 82 van de Sluitingswet zelf duidelijk stelt en zoals blijkt uit haar voorbereidende werken (Parl. Doc. Kamer 2001-2002,
doc. 50, 1687/001, p. 48-49).
De memorie van toelichting bij het wetsontwerp van 12 maart 2002 betreffende de sluiting van onderneming, zoals besproken in de Belgische Kamer van Volksvertegen-woordigers, spreekt duidelijk van een wetswijziging.
(...) dat artikel 82 van de Sluitingswet volgens het hof geen interpretatieve wet is doch
een dwingende bepaling met onmiddellijke uitwerking voor de toekomst. Artikel 2 Burgerlijk Wetboek stelt immers uitdrukkelijk dat de wet enkel beschikt voor het toekomende
en geen terugwerkende kracht heeft. Als algemene regel geldt de onmiddellijke werking
van de rechtsregel. Retroactiviteit is de uitzondering, die uitdrukkelijk moet bepaald zijn
of minstens duidelijk moet blijken uit de bewoordingen of de strekkingen van de norm,
wat in casu volgens het hof niet het geval is.
De wijziging van artikel 10 van de Loonbeschermingswet trad in voege vanaf 1 juli
2005 volgens het koninklijk besluit van 3 juli 2005 (B.S. 12 juli 2005) tot uitvoering van
de artikelen 81 en 82 van de Sluitingswet van 26 juni 2002.
Artikel 90, §1 van deze wet verleende aan de Koning de bevoegdheid om de datum te
bepalen vanaf wanneer zij in werking zou treden.
Een nieuwe wet is in principe van toepassing op de situaties die ontstaan na haar inwerkingtreding doch tevens op de toekomstige gevolgen van de situaties ontstaan onder de
vroegere wet doch die verder duren na de inwerkingtreding van de nieuwe wet, voor zover dit evenwel geen afbreuk doet aan onherroepelijk vastgestelde rechten (Cassatie, 25
november 1991, J.T.T. 1992, 221).
Volgens deze algemene regel zijn intresten verschuldigd op bruto loonbedragen vanaf 1
juli 2005, datum waarop de nieuwe wet, met name het gewijzigde artikel 10 van de Loonbeschermingswet, in werking trad.
Artikel 2 van het reeds genoemde K.B. van 3 juli 2005 stelt evenwel dat artikel 1 van
toepassing is op lonen waarvan het recht op betaling ontstaat vanaf 1 juli 2005. Het (arbeids)hof meent dat de Koning overeenkomstig artikel 90, §1 van de Sluitingswet gemachtigd was de datum van haar inwerkingtreding te bepalen. De Koning was evenwel
niet gemachtigd af te wijken van het algemene principe volgens hetwelk de nieuwe wet
toepasselijk is niet alleen op toestanden die ontstaan zijn na haar inwerkingtreding doch
tevens op de toestanden die ontstonden onder de toepassing van de oude wet en die verder
duren onder de nieuwe wet (Cassatie, 25 november 1991, o.c.).
Voor zover artikel 2 van het K.B. van 3 juli 2005 bepaalt dat artikel 1 slechts van toepassing is op lonen waarvan het recht op betaling ontstaat na 1 juli 2005 is dit onwettelijk
en wordt het door het hof niet toepasbaar geacht (artikel 159 Grondwet).
(De verweerder) heeft derhalve recht op betaling van wettelijke intresten op de overeenstemmende netto bedragen ervan vanaf 20 januari 2000 tot 30 juni 2005 en op de bruto
bedragen vanaf 1 juli 2005 tot algehele betaling".
Grieven
1. Artikel 10 van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der
werknemers, hieronder afgekort als Loonbeschermingswet, in de versie van vóór de vervanging ervan bij artikel 82 van de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de
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ondernemingen (hieronder afgekort als wet van 26 juni 2002) bepaalt dat voor het loon
van rechtswege rente verschuldigd is met ingang van het tijdstip waarop het eisbaar
wordt. Blijkens de bewoordingen en het opzet van dat artikel (in zijn voormelde versie),
slaat dat enkel op het loon dat de werknemer van zijn werkgever kan vorderen.
Artikel 10 van de Loonbeschermingswet is van toepassing op de opzeggingsvergoeding
verschuldigd op grond van artikel 39 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten. Die vergoeding is immers een geldelijk bedrag waarop de werknemer
ten laste van zijn werkgever recht heeft ingevolge de dienstbetrekking en maakt derhalve
loon uit in de zin van artikel 2, eerste lid, 1° van de Loonbeschermingswet.
Op grond van artikel 270, 1° van het Wetboek van Inkomstenbelastingen (1992) is de
bedrijfsvoorheffing verschuldigd door de belastingplichtigen die als schuldenaar bezoldigingen betalen of toekennen. Behoudens tegenstrijdig beding hebben de in het voornoemde artikel bedoelde belastingschuldigen op grond van artikel 272, 1° van hetzelfde wetboek, het recht op de belastbare inkomsten de desbetreffende voorheffing in te houden.
Luidens artikel 273, 1° van het Wetboek van Inkomstenbelastingen (1992) is de bedrijfsvoorheffing opeisbaar uit hoofde van het betalen of toekennen van belastbare bezoldigingen.
Bijgevolg heeft de werknemer, behoudens tegenstrijdig beding, waarvan het arbeidshof
het bestaan niet vaststelt en waarvan het bestaan evenmin blijkt uit een stuk waarop het
Hof vermag acht te slaan, niet het recht te eisen dat die voorheffing aan hem zou betaald
worden.
De bijdragen voor sociale zekerheid worden berekend op grond van het loon van de
werknemer. Overeenkomstig artikel 23, §1 van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van
de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, moet de werkgever bij iedere betaling van het loon de bijdrage van de werknemer inhouden. De werkgever is die ingehouden bijdrage, samen met de zijne, verschuldigd aan
de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid.
Bijgevolg kan de werknemer van de werkgever niet de betaling van zijn socialezekerheidsbijdragen vorderen.
Luidens artikel 23, eerste lid, 1° van de Loonbeschermingswet mogen de inhoudingen
krachtens de belastingwetgeving, de wetgeving op de sociale zekerheid en krachtens particuliere of collectieve overeenkomsten betreffende bijkomende voordelen inzake socialezekerheid, in mindering gebracht worden op het loon van de werknemer.
Met toepassing van artikel 10 van de Loonbeschermingswet, in de versie van vóór de
vervanging ervan bij artikel 82 van de wet van 26 juni 2002, is derhalve interest verschuldigd op het nettobedrag van het loon.
De eiseres voerde voor het arbeidshof aan dat, indien zij enige vergoeding zou verschuldigd zijn aan de verweerder, de interest enkel verschuldigd is op het nettobedrag ervan (o.m. blz. 29, tweede alinea, van de op 1 maart 2006 ter griffie van het arbeidshof ontvangen conclusie van de eiseres, "Aanvullende en synthesebesluiten" genaamd).
2. Artikel 81 van de wet van 26 juni 2002 voegde een artikel 3bis in de Loonbeschermingswet in. Dat artikel bepaalt dat de werknemer recht heeft op betaling, door de werkgever, van het hem verschuldigde loon en dat dit recht op de betaling van het loon betrekking heeft op het loon vooraleer de in artikel 23 bedoelde inhoudingen in mindering zijn
gebracht.
Bij artikel 82 van de wet van 26 juni 2002 werd artikel 10 van de Loonbeschermingswet vervangen en werd aan dat artikel een tweede lid toegevoegd. Dat tweede lid van artikel 10 van de Loonbeschermingswet bepaalt dat de rente wordt berekend op het loon
vooraleer de in artikel 23 van die wet bedoelde inhoudingen in mindering zijn gebracht.
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Met toepassing van artikel 10, tweede lid van de Loonbeschermingswet, zoals ingevoegd bij artikel 82 van de wet van 26 juni 2002, is derhalve interest verschuldigd op het
brutobedrag van het loon.
Artikel 82 van de wet van 26 juni 2002 maakt geen interpretatieve wetsbepaling uit.
Het arbeidshof overweegt in het bestreden arrest overigens zelf in die zin.
Artikel 2 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat de wet alleen voor het toekomende
beschikt en geen terugwerkende kracht heeft. Het beginsel dat een wet geen terugwerkende kracht heeft, maakt een algemeen rechtsbeginsel uit. Het beginsel dat een wet onmiddellijke uitwerking voor de toekomst heeft, vloeit voort uit artikel 2 van het Burgerlijk
Wetboek en het algemeen rechtsbeginsel betreffende het verbod van terugwerkende
kracht, dan wel maakt het een afzonderlijk algemeen rechtsbeginsel uit.
Overeenkomstig artikel 90, §1 van de wet van 26 juni 2002 bepaalt de Koning de datum waarop deze wet in werking treedt.
Artikel 1 van het koninklijk besluit van 3 juli 2005 betreffende de inwerkingtreding van
de artikelen 81 en 82 van de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de ondernemingen, hieronder afgekort als koninklijk besluit van 3 juli 2005, bepaalt dat de artikelen
81 en 82 van de wet van 26 juni 2002 in werking treden op 1 juli 2005.
Artikel 2 van het koninklijk besluit van 3 juli 2005 bepaalt dat artikel 1 van toepassing
is op het loon waarvan het recht op betaling ontstaat vanaf 1 juli 2005.
Het recht op betaling van de door de eiseres verschuldigde opzeggingsvergoeding is
ontstaan op het ogenblik waarop aan de arbeidsovereenkomst een einde kwam, zijnde volgens de vaststellingen van het arbeidshof 29 november 2002. Dat recht is aldus ontstaan
vóór de inwerkingtreding van de (artikelen 81 en 82 van de) wet van 26 juni 2002 (1 juli
2005).
2.1. Het arbeidshof overweegt in het bestreden arrest dat de onmiddellijke werking van
de rechtsregel de algemene regel is.
Voor zover artikel 82 van de wet van 26 juni 2002 onmiddellijke uitwerking voor de
toekomst zou hebben en aldus ook van toepassing zou zijn op de toekomstige gevolgen
van de situaties ontstaan onder de vroegere wet, doch die voortduren na de inwerkingtreding van dat artikel wat volgens de eiseres, zoals hierboven uiteengezet, evenwel niet het
geval is houdt dat beginsel niet in dat voor loonvoordelen waarvan het recht op betaling is
ontstaan vóór 1 juli 2005, datum waarop artikel 82 van de wet van 26 juni 2002 in werking is getreden, vanaf die datum interest verschuldigd is op het brutobedrag ervan. Het
blijven lopen van interesten na 1 juli 2005 op loonvoordelen waarvan het recht op betaling
is ontstaan vóór die datum, betreft immers geen toekomstig gevolg van een onder de oude
wet ontstane situatie die blijft voortduren na de inwerkingtreding van de nieuwe wet (1
juli 2005). Aangezien het recht op betaling van het loonvoordeel is ontstaan vóór de inwerkingtreding van artikel 82 van de wet van 26 juni 2002 (1 juli 2005), gaat het om een
rechtsverhouding die voorafgaandelijk aan de inwerkingtreding van de nieuwe wet (artikel 82 van de wet van 26 juni 2002) definitief is ontstaan en derhalve niet kan en mag
aangetast worden door die nieuwe wet.
Het arbeidshof beslist aldus niet wettig dat volgens de algemene regel dat "een nieuwe
wet in principe van toepassing is op de situaties die ontstaan na haar inwerkingtreding
doch tevens op de toekomstige gevolgen van de situaties ontstaan onder de vroegere wet
doch die verder duren na de inwerkingtreding van de nieuwe wet, voor zover dit evenwel
geen afbreuk doet aan onherroepelijk vastgestelde rechten" interesten verschuldigd zijn op
bruto loonbedragen vanaf 1 juli 2005, datum waarop de nieuwe wet, met name het gewijzigde artikel 10 van de Loonbeschermingswet, in werking trad.
2.2.1. Overeenkomstig artikel 108 van de gecoördineerde Grondwet van 17 februari
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1994 maakt de Koning de verordeningen en neemt hij de besluiten die voor de uitvoering
van de wetten nodig zijn, zonder ooit de wetten zelf te mogen schorsen of vrijstelling van
hun uitvoering te mogen verlenen.
Een besluit van de uitvoerende macht kan, ook zonder uitdrukkelijke opdracht, een wet
uitvoeren op grond van artikel 108 van de Grondwet. De in artikel 108 van de Grondwet
vastgelegde uitvoeringsbevoegdheid houdt in dat de uitvoerende macht uit het beginsel
van de wet, haar algemene strekking, geest en doelstellingen de nodige gevolgen mag afleiden.
Bij artikel 82 van de wet van 26 juni 2002 werd artikel 10 van de Loonbeschermingswet vervangen en werd aan dat artikel een tweede lid toegevoegd, luidens welk de rente
wordt berekend op het loon, vooraleer de in artikel 23 van die wet bedoelde inhoudingen
in mindering zijn gebracht. Het is de bedoeling van de wetgever dat artikel 82 van de wet
van 26 juni 2002 enkel van toepassing is op loonvoordelen waarvan het recht op betaling
is ontstaan na de inwerkingtreding van dat artikel (1 juli 2005).
Overeenkomstig artikel 90, §1 van de wet van 26 juni 2002 bepaalt de Koning de datum waarop deze wet in werking treedt.
Artikel 1 van het koninklijk besluit van 3 juli 2005 bepaalt dat de artikelen 81 en 82
van de wet van 26 juni 2002 in werking treden op 1 juli 2005.
Artikel 2 van het koninklijk besluit van 3 juli 2005 bepaalt dat artikel 1 van toepassing
is op het loon waarvan het recht op betaling ontstaat vanaf 1 juli 2005. Uit dat artikel
volgt dat de artikelen 81 en 82 van de wet van 26 juni 2002 (volgens welke interest is verschuldigd op het brutoloon) niet van toepassing zijn op loonvoordelen waarvan het recht
op betaling ontstaat vóór 1 juli 2005.
Door in artikel 2 van het koninklijk besluit van 3 juli 2005 te bepalen dat artikel 1 van
dat besluit van toepassing is op het loon waarvan het recht op betaling ontstaat vanaf 1 juli
2005, heeft de Koning aldus enkel uitvoering gegeven aan de (artikelen 81, 82 en 90, §1
van de) wet van 26 juni 2002. De Koning heeft enkel uit het beginsel, de geest en de doelstellingen van de (artikelen 81, 82 en 90, §1 van de) wet van 26 juni 2002 de nodige gevolgen afgeleid. Zoals hierboven reeds uiteengezet, bestaat de bedoeling van de wetgever
er immers in dat de artikelen 81 en 82 van de wet van 26 juni 2002 van toepassing zijn op
de loonvoordelen waarvan het recht op betaling ontstaat vanaf 1 juli 2005 (datum waarop
die wet in werking is getreden).
Artikel 2 van het koninklijk besluit van 3 juli 2005 wijkt dan ook niet af van de artikelen 81, 82 en 90, §1 van de wet van 26 juni 2002, maar geeft enkel uitvoering aan die artikelen.
2.2.2. Het arbeidshof overweegt dat de Koning overeenkomstig artikel 90, §1 van de
wet van 26 juni 2002 gemachtigd was de datum van haar inwerkingtreding te bepalen. Het
arbeidshof oordeelt vervolgens dat "de Koning evenwel niet gemachtigd was af te wijken
van het algemene principe volgens hetwelk de nieuwe wet toepasselijk is niet alleen op
toestanden die ontstaan zijn na haar inwerkingtreding doch tevens op de toestanden die
ontstonden onder de toepassing van de oude wet en die verder duren onder de nieuwe
wet".
De Koning diende niet gemachtigd te worden om af te wijken van het algemeen beginsel overeenkomstig hetwelk "de nieuwe wet toepasselijk is op toestanden die ontstaan zijn
na haar inwerkingtreding doch tevens op toestanden die ontstonden onder de toepassing
van de oude wet en die verder duren onder de nieuwe wet". De bedoeling van de wetgever
bestaat er immers in dat de artikelen 81 en 82 van de wet van 26 juni 2002 van toepassing
zijn op loonvoordelen waarvan het recht op betaling ontstaat na 1 juli 2005 en dus niet op
loonvoordelen waarvan het recht op betaling ontstaat vóór 1 juli 2005. De Koning heeft,
door te bepalen dat artikel 1 van het koninklijk besluit van 3 juli 2005 van toepassing is
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op het loon waarvan het recht op betaling ontstaat vanaf 1 juli 2005, dus enkel op grond
van artikel 108 van de Grondwet uitvoering gegeven aan de (artikelen 81, 82 en 90, §1
van de) wet van 26 juni 2002, zodat hij daarvoor niet in het bijzonder door de wetgever
diende gemachtigd te worden. De Koning heeft enkel uit de geest en de doelstellingen van
de (artikelen 81, 82 en 90, §1 van de) wet van 26 juni 2002 de nodige gevolgen afgeleid.
Bovendien kan het blijven lopen van de interesten op loonvoordelen waarvan het recht
op betaling is ontstaan vóór 1 juli 2005, niet beschouwd worden als "een toekomstig gevolg van een onder de oude wet ontstane situatie dat blijft voortduren na de inwerkingtreding van de nieuwe wet". Aangezien het recht op betaling van het loonvoordeel is ontstaan vóór 1 juli 2005, gaat het om een definitief ontstane rechtsverhouding die niet meer
kan worden aangetast door de nieuwe wet. De Koning (is) aldus, door te bepalen dat de
artikelen 81 en 82 van de wet van 26 juni 2002 van toepassing zijn op het loon waarvan
het recht op betaling ontstaat vanaf 1 juli 2005, niet afgeweken van het algemeen beginsel
dat de nieuwe wet ook van toepassing is op toekomstige gevolgen van onder de oude wet
ontstane situaties die blijven voortduren na de inwerkingtreding van de nieuwe wet.
Overeenkomstig artikel 159 van de gecoördineerde Grondwet van 17 februari 1994
passen de hoven en rechtbanken de algemene, provinciale en plaatselijke besluiten en verordeningen alleen toe in zoverre zij met de wetten overeenstemmen.
Het arbeidshof overweegt in het bestreden arrest dat "voor zover artikel 2 van het koninklijk besluit van 3 juli 2005 bepaalt dat artikel 1 slechts van toepassing is op lonen
waarvan het recht op betaling ontstaat na 1 juli 2005 dit onwettelijk is en het door (hem)
niet toepasbaar wordt geacht (artikel 159 Grondwet)".
Artikel 2 van het koninklijk besluit van 3 juli 2005, luidens welk artikel 1 van dat besluit van toepassing is op het loon waarvan het recht op betaling ontstaat vanaf 1 juli
2005, geeft enkel uitvoering aan de (artikelen 81, 82 en 90, §1 van de) wet van 26 juni
2002 en is aldus niet onwettig, zodat het arbeidshof dat artikel niet wettig op grond van
artikel 159 van de Grondwet buiten toepassing laat.
Conclusie
Aangezien artikel 2 van het koninklijk besluit van 3 juli 2005, door te bepalen dat artikel 1 van dat besluit (en bijgevolg de artikelen 81 en 82 van de wet van 26 juni 2002) van
toepassing is op het loon waarvan het recht op betaling ontstaat vanaf 1 juli 2005, enkel
uitvoering geeft aan de (artikelen 81, 82 en 90, §1) van de wet van 26 juni 2002 en aldus
niet onwettig is, en het recht op betaling van de door de eiseres verschuldigde opzeggingsvergoeding is ontstaan vóór 1 juli 2005, laat het arbeidshof niet wettig op grond van artikel 159 van de Grondwet artikel 2 van het koninklijk besluit van 3 juli 2005 buiten toepassing, past het niet wettig artikel 82 van de wet van 26 juni 2002 (en dus het gewijzigde
artikel 10 van de Loonbeschermingswet) toe op de door de eiseres verschuldigde opzeggingsvergoeding wat betreft de periode na 1 juli 2005 en kent het niet wettig vanaf 1 juli
2005 wettelijke en gerechtelijke interest toe op het brutobedrag van die door de eiseres
verschuldigde opzeggingsvergoeding (schending van alle in de aanhef van het middel vermelde bepalingen en algemene rechtsbeginselen).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
Eerste onderdeel
1. De appelrechters oordelen dat uit het geheel van de door de partijen neergelegde stukken bewezen is dat de eiseres op 7 november 2002 aan de verweerder
liet weten dat zij hem heeft vrijgesteld van verdere arbeidsprestaties en dat door
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op die datum verweerder te verplichten zijn dossiers over te dragen, verweerder
na een redelijke bedenktijd de overeenkomst als beëindigd kon beschouwen wegens een eenzijdige wijziging van een essentieel bestanddeel van de arbeidsovereenkomst.
Door verder te oordelen dat de eiseres niet bewijst dat de verweerder na 7 november 2002 nog arbeidsprestaties heeft verricht "hoewel dit bewijs gemakkelijk
zou kunnen geleverd worden aan de hand van zijn telefoonrekeningen, onkostennota's, verklaringen van klanten, collega's, e-mails enz....", leggen de appelrechters de bewijslast van het voorhanden zijn van de eenzijdige wijziging van een
essentieel bestanddeel van de arbeidsovereenkomst niet ten laste van de eiseres,
maar oordelen zij enkel dat de eiseres het bewijs geleverd door de verweerder
niet ontkracht.
Het onderdeel mist feitelijke grondslag.
Tweede onderdeel
2. De appelrechters vermochten uit de door hun vastgestelde feitelijke gegevens, weergegeven in het onderdeel, wettig af te leiden dat de eiseres niet alleen
tekort kwam aan haar verplichting de verweerder te laten werken, maar ook dat
zij daardoor een essentieel bestanddeel van de arbeidsovereenkomst wijzigde en
aldus deze overeenkomst eenzijdig beëindigde.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Tweede middel
3. Wanneer de werkgever eenzijdig een wijziging aanbrengt van een essentieel
bestanddeel van de arbeidsovereenkomst, dan vermag de rechter het tijdstip van
de beëindiging van de overeenkomst te bepalen op het ogenblik waarop de werknemer binnen een redelijke termijn nadat deze heeft kennisgenomen van de wijziging, de overeenkomst als beëindigd beschouwt.
Het middel dat ervan uitgaat dat de overeenkomst in alle omstandigheden een
einde neemt op het ogenblik dat de wijziging wordt doorgevoerd, faalt naar
recht.
4. De overige grieven zijn volledig afgeleid uit deze vergeefs aangevoerde
grief en bijgevolg niet ontvankelijk.
Derde middel
5. Volgens artikel 10 van de Loonbeschermingswet van 12 april 1965, zoals
gewijzigd door artikel 82 van de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting
van de ondernemingen, is voor het loon, van rechtswege rente verschuldigd met
ingang van het tijdstip waarop het eisbaar wordt en wordt deze rente berekend op
het loon, vooraleer de in artikel 23 bedoelde inhoudingen in mindering zijn gebracht.
6. Luidens artikel 1 van het koninklijk besluit van 3 juli 2005 treedt artikel 82
van de wet van 26 juni 2002 in werking op 1 juli 2005. Artikel 2 bepaalt dat
voornoemd artikel 1 van toepassing is op het loon waarvan het recht op betaling
ontstaat vanaf 1 juli 2005.
7. Een nieuwe wet is in beginsel niet alleen van toepassing op toestanden die
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na haar inwerkingtreding ontstaan, maar ook op de toekomstige gevolgen van de
onder de vroegere wet ontstane toestand, die zich voordoen of voortduren onder
vigeur van de nieuwe wet, voor zover die toepassing geen afbreuk doet aan reeds
onherroepelijk vastgestelde rechten.
De toepassing met betrekking tot een schuldvordering die onder vigeur van de
vroegere wet is ontstaan, van een latere wet die de grondslag van de door de
schuldenaar wegens laattijdige betaling verschuldigde wettelijke rente bepaalt,
op de lopende rente vanaf de inwerkingtreding van de nieuwe wet, doet geen afbreuk aan reeds onherroepelijk vastgestelde rechten.
8. De appelrechters oordelen dat artikel 2 van het koninklijk besluit van 3 juli
2005 onwettig is in zoverre dit bepaalt dat artikel 1 slechts van toepassing is op
lonen waarvan het recht op betaling ontstaat na 1 juli 2005 en veroordelen op
grond hiervan de eiseres tot de betaling aan de verweerder van de wettelijke en
gerechtelijke interest vanaf 29 november 2002 op het netto-bedrag van de opzeggingsvergoeding, op dewelke de verweerder vanaf 29 november 2002 recht had,
en vanaf 1 juli 2005 tot de algehele betaling op het bruto-bedrag van deze opzeggingsvergoeding.
9. Door aldus te oordelen 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.
11 februari 2008 - 3° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Dirix – Gelijkluidende conclusie van mevr. Mortier, advocaat-generaal – Advocaat: mr. van Eeckhoutte.

Nr. 101
3° KAMER - 11 februari 2008

1º SOCIALE ZEKERHEID — ZELFSTANDIGEN - UITBREIDING - BIJZONDER REGIME BEREKENINGSBASIS VOOR SOCIALE ZEKERHEIDSBIJDRAGEN - LOON - BEGRIP.
2º SOCIALE ZEKERHEID — ZELFSTANDIGEN - UITBREIDING - BIJZONDER REGIME BEREKENINGSBASIS VOOR SOCIALE ZEKERHEIDSBIJDRAGEN - VERGOEDING DIE ERTOE STREKT DE
ZELFSTANDIGE ZELF DE SOCIALE ZEKERHEIDSBIJDRAGEN TE LATEN BETALEN - LOON - OMVANG.
3º LOON — ALGEMEEN - OVEREENKOMST VOOR ZELFSTANDIGE ARBEID - VERGOEDING BEREKENINGSBASIS VOOR SOCIALE ZEKERHEIDSBIJDRAGEN - DRAAGWIJDTE.
1º Bij de verruiming van de toepassing van de RSZ wet, zoals bepaald in artikel 3,4° van
het Koninklijk besluit van 28 november 1969, dient bij ontstentenis van nadere
precisering van wat in dit geval als basis moet dienen voor de berekening van de
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socialezekerheidsbijdragen, uitsluitend als loon te worden beschouwd datgene wat als
tegenprestatie van de arbeid betaald wordt. (Art. 3, 4° K.B. 28 nov. 1969; Artt. 23, eerste
lid en 38, §1 Wet 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale
zekerheid voor werknemers; Art. 14, §1 Sociale-Zekerheidswet Werknemers 27 juni
1969)
2º In een overeenkomst voor zelfstandige arbeid komt het gedeelte van de vergoeding die
door de opdrachtgever aan de zelfstandige arbeider wordt betaald en die er toe strekt de
zelfstandige arbeider toe te laten zelf zijn bijdragen voor het sociaal statuut der
zelfstandigen en de bijkomende kosten met betrekking tot de arbeid te betalen, niet in
aanmerking als loon voor de berekening van de socialezekerheidsbijdragen voor
werknemers. (Art. 3, 4° K.B. 28 nov. 1969; Artt. 23, eerste lid en 38, §1 Wet 29 juni 1981
houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers; Art. 14,
§1 Sociale-Zekerheidswet Werknemers 27 juni 1969)
3º In geval de rechter aanneemt dat de overeenkomst voor zelfstandige arbeid onder
toepassing valt van artikel 3,4° K.B. van 28 november 1969, stemt de in de
overeenkomst voor zelfstandige arbeid bedongen en door de opdrachtgever te betalen
vergoeding niet noodzakelijk overeen met het loon op basis waarvan de door de
bedoelde bewerkers van grondstoffen of gedeeltelijk afgewerkte producten te betalen
socialezekerheidsbijdragen dienen te worden berekend. (Art. 3, 4° K.B. 28 nov. 1969;
Artt. 23, eerste lid en 38, §1 Wet 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de
sociale zekerheid voor werknemers; Art. 14, §1 Sociale-Zekerheidswet Werknemers 27
juni 1969)
(ROBOSOFT nv T. R.S.Z.)

ARREST

(A.R. S.07.0075.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 14 december 2006 gewezen
door het Arbeidshof te Gent.
Afdelingsvoorzitter Robert Boes heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Ria Mortier heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert in haar verzoekschrift drie middelen aan.
1. Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 2, §1, 1°, 22, eerste lid, 23, §1 en §2 en 28, §1 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, 4° en 54, eerste lid van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot
uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december
1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders;
- artikel 1017, eerste lid van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
In de bestreden beslissing verklaart het arbeidshof, recht sprekende over de vorderingen
van de verweerder, het hoger beroep van de eiseres ongegrond. Het arbeidshof beslist dat
de huisarbeiders werkten in gelijkaardige voorwaarden als die van een arbeidsovereenkomst en dienvolgens dat de eiseres en de huisarbeiders onderworpen waren aan de socia-
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le zekerheid voor werknemers. Het arbeidshof steunt die beslissing op de volgende motieven:
"4.1. Het dient uitgemaakt of het toepassingsgebied van de RSZ-wet van 27 juni 1969
verruimd werd tot de (eiseres) en de 20 huisarbeiders (door de (eiseres) toeleveranciers
genoemd).
Het behoort de (verweerder) te bewijzen dat de in artikel 3, 4° van het koninklijk besluit van 28 november 1969 gestelde voorwaarden vervuld zijn.
Het leveren van dit bewijs is nodig, maar tevens voldoende.
4.2. Het is niet betwist en het staat overigens zonder enig mogelijke betwisting vast dat
de huisarbeiders, waaronder echtgenoten:
- grondstoffen of gedeeltelijk afgewerkte producten bewerkten die de (eiseres) (of, uitzonderlijk, een ander bedrijf, verbonden met de (eiseres)) hun toevertrouwden;
- deze manuele arbeid verrichtten op een door hen gekozen plaats (thuis);
- alleen werkten en zeker niet meer dan vier helpers tewerkstelden (geen).
Het is wel betwist dat de arbeid werd verricht in gelijkaardige voorwaarden als een arbeidsovereenkomst.
De (eiseres) houdt met name staande dat de toeleveranciers zelfstandigen waren.
4.3. Personen tot wie de sociale zekerheid voor werknemers kan worden uitgebreid onder gelijkaardige voorwaarden als die van een arbeidsovereenkomst zijn niet degenen die,
al dan niet ingevolge een arbeidsovereenkomst, onder gezag of in een verhouding van ondergeschiktheid arbeiden, maar degenen die arbeiden in omstandigheden welke gelijkenis
vertonen met die waaronder arbeid in een verhouding van ondergeschiktheid wordt verricht (Cass. 8 maart 2004, J.T.T. 2004, 513; Cass. 9 april 1979, Arr. Cass. 1978-79, 944).
Om te oordelen of huiswerkers arbeid verrichten in gelijkaardige voorwaarden als die
van een arbeidsovereenkomst en derhalve onder de sociale zekerheid voor werknemers
vallen, mag geen rekening worden gehouden met gegevens die niets te maken hebben met
de voorwaarden en omstandigheden waarin de arbeid wordt verricht. Evenmin mogen gegevens, die niet vreemd zijn aan die voorwaarden en omstandigheden, buiten beschouwing worden gelaten (Cass. 4 oktober 2004, R.W. 2005-2006, 858).
4.4. Sommigen van de 20 huiswerkers werkten alleen voor de (eiseres), anderen hadden
een andere hoofdactiviteit (als loontrekkende of als zelfstandige).
Uiteraard oefenden zij hun activiteit voor de (eiseres) uit met het oog op het verwerven
van een al dan niet bijkomend inkomen.
De huiswerkers voerden voor de (eiseres) geen activiteit uit waarmee zij zich zelfstandig in het economisch ruilverkeer van goederen en diensten commercieel konden aanbieden.
De door de (eiseres) overgelegde facturen van enkele huisarbeiders hebben dan ook
niets te maken met hun activiteit voor de (eiseres).
Voor alle huisarbeiders golden dezelfde eenzijdig door de (eiseres) opgelegde arbeidsvoorwaarden.
De daaromtrent door de sociale inspectie opgetekende verklaringen van de afgevaardigd bestuurder van de (eiseres) en van de huisarbeiders worden geheel bevestigd door
schriftelijke overeenkomsten, die een drietal huisarbeiders hebben overhandigd aan de sociaal inspecteur.
De inhoud van de overeenkomst tussen de (eiseres) en de huisarbeider ('toeleverancier')
luidt als volgt:
'Als toeleverancier wordt beschouwd: personen die in het bezit zijn van handelsregister
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en die akkoord gaan met de hieronder vermelde voorwaarden.
Het werk van de toeleverancier omvat montage, solderen en bestukken van printen, kabels en elektrische of electronische delen.
Het werk wordt bij de toeleverancier uitgevoerd, per uitzondering en indien noodzakelijk op een speciaal aangeduide plaats. Bij de toeleverancier moet een ruimte voorzien
worden die uitsluitend daarvoor gebruikt wordt en met de nodige netheid en zorg onderhouden wordt.
Het werk wordt volgens de bijgevoegde werkmethode uitgevoerd. Dit gebeurt binnen
een bepaalde tijd zoals vermeld op de leveringsbon van de firma Robosoft. De hoeveelheid werk die afgeleverd wordt, zal tussen de 10 en de 20 uren per week bedragen, in samenspraak met de toeleverancier. Het nodige werkmateriaal wordt meegeleverd en dient
na iedere opdracht terugbezorgd te worden.
Stuk - of beschadigd materiaal moet teruggegeven worden samen met een vermelding
zodanig dat het vervangen kan worden. Bij verlies of beschadiging door verkeerd gebruik
zullen de kosten worden aangerekend aan de toeleverancier.
Per werkopdracht is er een controlemethode voorzien en die dient stipt opgevolgd te
worden.
De goederen moeten teruggeleverd worden voor de afgesproken datum en dit zonder
uitzondering. Dit wordt gebruikt als eerste maatstaf ter controle van de kwaliteit.
Bij onmogelijkheid van het uitvoeren van de opdracht moet het materiaal terugbezorgd
worden in de toestand zoals het zich bevindt zodat een ander tijdig deze opdracht kan afwerken.
Per stuk wordt een tijd aangegeven. Deze tijd dient om de vergoeding te berekenen. De
betaling gebeurt aan 450 BEF/uur en uitgerekend met het aantal afgewerkte stukken en de
werktijd heeft dit een bepaalde waarde per stuk.
De factuur kan opgesteld worden éénmaal per maand en wordt na controle + opname in
de boekhouding contant betaald.
De toeleverancier is verplicht zijn boekhouding bij te houden, de sociale lasten en BTW
te betalen zoals het hoort zodat geen problemen kunnen ontstaan door administratieve
fouten'.
Het arbeidshof leidt uit deze gegevens af dat de huisarbeiders, die contractueel niet het
recht hadden het werk uit te besteden en om het even waar uit te besteden, werkten in gelijkaardige voorwaarden als die van een arbeidsovereenkomst.
Daaraan wordt geen afbreuk gedaan door de bewering dat de (eiseres) slechts opdrachten gaf in zoverre er voldoende werk was en dat de toeleverancier dus geen loon was gegarandeerd, vermits ook een arbeider, verbonden door een arbeidsovereenkomst, niet
hoeft te werken wanneer de werkgever geen opdrachten heeft en het hem betaalde loon,
(dat eventueel stukloon of taakloon kan zijn), in de regel, eveneens tegenprestatie is van
geleverde arbeid. Dat de huisarbeiders geheel vrij zouden zijn geweest het aangeboden
werk al dan niet te aanvaarden, dient ten zeerste te worden gerelativeerd vermits hun activiteit een wezenlijk onderdeel was van de bedrijfsactiviteit van de (eiseres), zodat de (eiseres) er moest kunnen op rekenen dat het voorradige werk regelmatig werd uitgevoerd en
dit ongetwijfeld ook van de huisarbeiders verlangde. Vanzelfsprekend wenste de (eiseres)
tijdig te weten of het werk zou worden uitgevoerd, wat geïllustreerd wordt door het feit
dat de huisarbeiders verwittigden wanneer ze ziek waren of vakantie zouden nemen.
Uiteraard konden de huisarbeiders beslissen niet meer voor de (eiseres) te werken. Een
arbeider, verbonden door een arbeidsovereenkomst, kan eveneens zijn overeenkomst beëindigen.
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Rekening houdend met wat onder 4.3. werd gezegd, is het van geen belang dat de huisarbeiders in het handelsregister ingeschreven waren en dat zij jarenlang, zonder enig protest, de verbintenissen, vermeld in fine van de voormelde schriftelijke overeenkomsten,
nakwamen.
Gelet op wat onder 4.1. werd beslist dient de (verweerder) niet het bewijs te leveren
van een geheel van feitelijke elementen dat onverenigbaar is met de door de (eiseres) en
de toeleveranciers aan hun overeenkomst gegeven kwalificatie.
De (eiseres) en de huisarbeiders waren dus onderworpen aan de sociale zekerheid voor
werknemers" (blz. 7 t.e.m. blz. 10, vierde alinea van het bestreden arrest).
Het arbeidshof bevestigt het vonnis van de arbeidsrechtbank te Ieper van 24 juni 2005
waarin de eiseres werd veroordeeld tot betaling aan de verweerder van een bedrag van
527.116,51 euro als socialezekerheidsbijdragen en vermeerderingen, vermeerderd met de
wettelijke interest op een bedrag van 411.884,81 euro vanaf 16 juni 2003 tot de dag van
betaling, en van een bedrag van 441,98 euro als socialezekerheidsbijdragen en vermeerderingen, vermeerderd met de wettelijke interest op een bedrag van 432,49 euro vanaf 9 september 2003 tot de dag van betaling (blz. 11, voorlaatste alinea van het bestreden arrest).
Het arbeidshof veroordeelt de eiseres tot betaling van de kosten van het hoger beroep
(blz. 11, laatste alinea van het bestreden arrest).
Grieven
1.1. Op grond van artikel 2, §1, 1° van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de
besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, hieronder afgekort als RSZ-wet, kan de Koning, bij in Ministerraad overlegd besluit
en na het advies van de Nationale Arbeidsraad te hebben ingewonnen, onder de voorwaarden die hij bepaalt, de toepassing van die wet uitbreiden tot de personen die, zonder door
een arbeidsovereenkomst verbonden te zijn, tegen loon arbeidsprestaties verrichten onder
het gezag van een ander persoon of die een arbeid verrichten in gelijkaardige voorwaarden als die van een arbeidsovereenkomst. De Koning wijst alsdan ook de persoon aan die
als werkgever wordt beschouwd.
De uitbreidingen van het personeel toepassingsgebied van de RSZ-wet tot de personen
die een arbeid verrichten in gelijkaardige voorwaarden als die van een arbeidsovereenkomst, worden door de Koning bepaald in artikel 3 van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet
van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, hieronder
afgekort als Uitvoeringsbesluit RSZ-wet. De bedoeling van die uitbreidingen is de socialezekerheidsregeling voor werknemers uit te breiden tot personen die sociaal-economisch
beschouwd in een gelijkaardige toestand verkeren als werknemers, doch van wie het ondergeschikt verband juridisch niet altijd kan worden bewezen omwille van de aard van de
door hen gesloten overeenkomst.
1.2. Overeenkomstig artikel 3, 4° van het Uitvoeringsbesluit RSZ-wet wordt de toepassing van de RSZ-wet verruimd tot de personen die, op een door hen gekozen plaats in gelijkaardige voorwaarden als die van een arbeidsovereenkomst grondstoffen of gedeeltelijk
afgewerkte producten bewerken die een of verschillende handelaars hun hebben toevertrouwd en die alleen werken of gewoonlijk ten hoogste vier helpers tewerkstellen, alsmede tot die handelaars.
Eerste onderdeel
Om tot de toepassing van artikel 3, 4° van het Uitvoeringsbesluit RSZ-wet te besluiten
is vereist dat de personen die grondstoffen of gedeeltelijk afgewerkte producten bewerken
die een of verschillende handelaars hun hebben toevertrouwd en die alleen werken of gewoonlijk ten hoogste vier helpers tewerkstellen, dat doen "op een door hen gekozen
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plaats", d.w.z. op een plaats die zij vrij kunnen bepalen en wijzigen.
Het arbeidshof stelt vast dat voor alle huisarbeiders dezelfde eenzijdig door de eiseres
"opgelegde" arbeidsvoorwaarden golden en dat de daaromtrent door de sociale inspectie
opgetekende verklaringen geheel worden bevestigd door de schriftelijke overeenkomst
tussen de eiseres en de "toeleveranciers", die onder meer bepaalt:
"Het werk wordt bij de toeleverancier uitgevoerd, per uitzondering en indien noodzakelijk op een speciaal aangeduide plaats. Bij de toeleverancier moet een ruimte voorzien
worden die uitsluitend daarvoor gebruikt wordt en met de nodige netheid en zorg onderhouden wordt" (blz. 8, vierde en vijfde alinea van het arrest).
Het arbeidshof stelt vast dat de "toeleveranciers" dus "contractueel niet het recht hadden het werk (...) om het even waar uit te voeren" (blz. 9, tweede alinea van het arrest).
Uit die vaststellingen volgt dat de toeleveranciers hun arbeid niet uitvoerden "op een
door hen gekozen plaats" in de zin van artikel 3, 4° van het Uitvoeringsbesluit RSZ.-Wet.
Het arbeidshof beslist dan ook niet wettig dat de eiseres en de "toeleveranciers", die het
"huisarbeiders" noemt, met toepassing van de voornoemde bepaling onder de socialezekerheidsregeling voor werknemers vielen (blz. 10, derde en vierde volledige alinea van
het arrest).
Conclusie
Het arbeidshof beslist aldus niet wettig dat de toepassingsvoorwaarden van artikel 3, 4°
van het Uitvoeringsbesluit RSZ-wet vervuld zijn en dat de eiseres en de huisarbeiders onderworpen waren aan de sociale zekerheid voor werknemers (schending van de artikelen
2, §1, 1° van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december
1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders en 3, 4° van het koninklijk
besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening
van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der
arbeiders). Het arbeidshof bevestigt aldus ook niet wettig het vonnis van de arbeidsrechtbank te leper van 24 juni 2005 waarin de eiseres werd veroordeeld tot betaling aan de verweerder van een bedrag van 527.116,51 euro als socialezekerheids-bijdragen en vermeerderingen, vermeerderd met de wettelijke interest op een bedrag van 411.884,81 euro vanaf
16 juni 2003 tot de dag van betaling, en van een bedrag van 441,98 euro als socialezekerheidsbijdragen en vermeerderingen, vermeerderd met de wettelijke interest op een bedrag
van 432,49 euro vanaf 9 september 2003 tot de dag van betaling (schending van de artikelen 22, eerste lid, 23, §1 en §2 en 28, §1 van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van
de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, en 54, eerste lid van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van
de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders). Het arbeidshof veroordeelt de eiseres
dienvolgens evenmin wettig tot betaling van de kosten van het hoger beroep (schending
van artikel 1017, eerste lid van het Gerechtelijk Wetboek).
Tweede onderdeel
1. 2. 1. Om tot de toepassing van artikel 3, 4° van het Uitvoeringsbesluit RSZ-wet te
besluiten is ook vereist dat de aldaar bedoelde arbeid wordt verricht in gelijkaardige voorwaarden als die van een arbeidsovereenkomst. De rechter dient te onderzoeken of de betrokkene in werkelijkheid arbeid verricht in gelijkaardige voorwaarden als die van een arbeidsovereenkomst.
Personen die "in gelijkaardige voorwaarden als die van een arbeidsovereenkomst" arbeid verrichten, zijn degenen die arbeiden in omstandigheden welke gelijkenis vertonen
met die waaronder arbeid in ondergeschiktheid wordt verricht.
De vereiste dat de arbeid wordt verricht in gelijkaardige voorwaarden als die van een
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arbeidsovereenkomst, houdt in dat een arbeidsprestatie, een vergoeding (die vergelijkbaar
is met loon, zijnde elke vergoeding als tegenprestatie voor de arbeid, ongeacht de benaming ervan) en een zekere graad van socio-economische afhankelijkheid aanwezig dienen
te zijn.
De rechter mag bij de beoordeling of arbeid wordt verricht in gelijkaardige voorwaarden als die van een arbeidsovereenkomst, geen rekening houden met gegevens die niets te
maken met de voorwaarden en de omstandigheden waarin de arbeid wordt verricht, terwijl hij anderzijds bij die beoordeling geen gegevens die niet vreemd zijn aan die voorwaarden en omstandigheden buiten beschouwing mag laten.
Het Hof kan nagaan of de feitenrechter uit de door hem vastgestelde feiten wettig heeft
kunnen afleiden dat al dan niet "arbeid wordt verricht in gelijkaardige voorwaarden als die
van een arbeidsovereenkomst".
1.2.2. Het arbeidshof stelt vast dat voor alle huisarbeiders dezelfde eenzijdig door de eiseres "opgelegde" arbeidsvoorwaarden golden en dat de daaromtrent door de sociale inspectie opgetekende verklaringen geheel worden bevestigd door de schriftelijke overeenkomst tussen de eiseres en de "toeleveranciers", waarvan het arbeidshof de inhoud citeert
(blz. 8, vierde en vijfde alinea, tot blz. 9, midden, van het bestreden arrest).
Het arbeidshof leidt uit "deze gegevens", d.w.z. uit de inhoud van de overeenkomsten
die de door de sociaal inspecteur opgetekende verklaringen bevestigen, af dat de huisarbeiders, die contractueel niet het recht hadden het werk uit te besteden en om het even
waar uit te voeren, werkten in gelijkaardige voorwaarden als die van een arbeidsovereenkomst (blz. 9, midden, van het bestreden arrest).
Het arbeidshof overweegt verder nog
- dat aan het feit dat de huisarbeiders arbeid verrichtten in gelijkaardige voorwaarden
als die van een arbeidsovereenkomst geen afbreuk wordt gedaan "door de bewering dat de
(eiseres) slechts opdrachten gaf in zoverre er voldoende werk was en dat de toeleverancier
dus geen loon was gegarandeerd, vermits ook een arbeider, verbonden door een arbeidsovereenkomst, niet hoeft te werken wanneer de werkgever geen opdrachten heeft en het
hem betaalde loon, (dat eventueel stukloon of taakloon kan zijn), in de regel, eveneens tegenprestatie is van geleverde arbeid" (blz. 9, laatste alinea, eerste zin, van het bestreden
arrest).
- dat het feit "dat de huisarbeiders geheel vrij zouden geweest zijn het aangeboden werk
al dan niet te aanvaarden, ten zeerste dient te worden gerelativeerd vermits hun activiteit
een wezenlijk onderdeel was van de bedrijfsactiviteit van de (eiseres), zodat de (eiseres)
er moest kunnen op rekenen dat het voorradige werk regelmatig werd uitgevoerd en dit
ongetwijfeld ook van de huisarbeiders verlangde" omdat de eiseres vanzelfsprekend tijdig
wenste te weten of het werk zou worden uitgevoerd, wat geïllustreerd wordt door het feit
dat de huisarbeiders verwittigden wanneer ze ziek waren of vakantie zouden nemen (blz.
9, onderaan, t.e.m. blz. 10, bovenaan, van het bestreden arrest);
- de huisarbeiders uiteraard konden beslissen niet meer voor de eiseres te werken, maar
dat een arbeider, die verbonden is door een arbeidsovereenkomst, eveneens zijn overeenkomst kan beëindigen (blz. 10, eerste alinea, van het bestreden arrest).
1.2.3. De gegevens die blijken uit de overeenkomsten gesloten tussen de eiseres en de
leveranciers, waarvan de tekst door het arbeidshof wordt geciteerd, en uit de verdere overwegingen van het arbeidshof tonen het bestaan van gelijkaardige voorwaarden als die van
een arbeidsovereenkomst niet aan.
Bepaalde van die gegevens wijzen uit hun aard eerder op het niet aanwezig zijn van
voorwaarden gelijkaardig aan die van een arbeidsovereenkomst, namelijk dat
- de toeleveranciers "in het bezit zijn van een handelsregister";
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- de toeleverancier verplicht is zijn boekhouding bij te houden en de sociale lasten en
de BTW te betalen;
- de toeleveranciers vrij waren het aangeboden werk al dan niet te aanvaarden;
- de toeleveranciers konden beslissen niet meer voor de eiseres te werken.
Andere van de door het arbeidshof in aanmerking genomen gegevens zijn niet relevant
voor het beoordelen van het al dan niet bestaan van gelijkaardige voorwaarden, namelijk
dat
- het werk van de toeleveranciers bestaat in "de montage, het solderen en het bestukken
van printen, kabels en elektrische of electronische delen";
- "per stuk een tijd wordt aangegeven", deze tijd dient om de vergoeding te berekenen,
"de betaling gebeurt aan 450 BEF/uur en uitgerekend met het aantal afgewerkte stukken
en de werktijd dit een bepaalde waarde per stuk (geeft)";
- de factuur éénmaal per maand kan worden opgesteld en (na controle en opname in de
boekhouding) contant betaald wordt.
Nog andere gegevens kunnen evenzeer het voorwerp uitmaken van afspraken bij een
samenwerking op zelfstandige basis als bij een samenwerking op basis van een arbeidsovereenkomst, zodat zij niet wijzen op voorwaarden gelijkaardig aan die van een arbeidsovereenkomst, met name dat
- het werk bij de toeleverancier wordt uitgevoerd, per uitzondering en indien noodzakelijk op een speciaal aangeduide plaats" en dat bij de toeleverancier een ruimte moet voorzien worden die uitsluitend daarvoor gebruikt wordt en met de nodige netheid en zorg onderhouden wordt;
- het nodige werkmateriaal wordt meegeleverd en na iedere opdracht terugbezorgd
dient te worden.
Ten slotte zijn er nog een aantal gegevens die kunnen ingegeven zijn door commerciële, organisatorische, praktische of kwaliteitsoverwegingen, die daarom evenmin wijzen op
voorwaarden gelijkaardig aan die van een arbeidsovereenkomst: zij kunnen ook voorkomen in een overeenkomst waarbij op zelfstandige basis wordt samengewerkt. Dat is met
name het geval met de gegevens dat
- het werk wordt uitgevoerd volgens de bijgevoegde werkmethode;
- het werk wordt uitgevoerd "binnen een bepaalde tijd" (zoals vermeld op de leveringsbon van de eiseres) en "de hoeveelheid werk die afgeleverd wordt tussen de 10 en de 20
uren per week zal bedragen in samenspraak met de toeleverancier";
- "stuk of beschadigd materiaal moet teruggegeven worden samen met een vermelding
zodanig dat het vervangen kan worden" en dat bij verlies of beschadiging door verkeerd
gebruik de kosten zullen worden aangerekend aan de toeleverancier;
- de kosten bij verlies of beschadiging door verkeerd gebruik zullen worden aangerekend aan de toeleverancier;
- per werkopdracht een controlemethode is voorzien die stipt dient opgevolgd te worden, dat de goederen moeten worden teruggeleverd vóór de afgesproken datum (zonder
uitzondering) wat gebruikt wordt als "eerste maatstaf ter controle van de kwaliteit"; de
toeleverancier verplicht is om, wanneer de opdracht onmogelijk kan uitgevoerd worden,
het materiaal terug te bezorgen in de toestand zoals het zich bevindt zodat een ander tijdig
de opdracht kan afwerken;
- dat de huisarbeiders contractueel niet het recht hadden het werk uit te besteden en om
het even waar uit te voeren:
- de eiseres tijdig wenste te weten of het werk zou worden uitgevoerd en dat de leveran-

406

HOF VAN CASSATIE

11.2.08 - Nr. 101

ciers derhalve de eiseres verwittigden wanneer ze ziek waren of vakantie zouden nemen.
Het arbeidshof kan uit het geheel van de hierboven weergegeven en bekritiseerde feitelijke elementen niet wettig afleiden dat de huisarbeiders arbeid verrichtten in gelijkaardige
voorwaarden als die van een arbeidsovereenkomst.
Conclusie
Het arbeidshof kan uit de door hem in aanmerking genomen feitelijke gegevens niet
wettig afleiden dat de huisarbeiders werkten in gelijkaardige voorwaarden als die van een
arbeidsovereenkomst en beslist aldus niet wettig dat de toepassingsvoorwaarden van artikel 3, 4° van het Uitvoeringsbesluit RSZ-wet vervuld zijn en dat de eiseres en de huisarbeiders onderworpen waren aan de sociale zekerheid voor werknemers (schending van de
artikelen 2, §1, 1° van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders en 3, 4° van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders). Het arbeidshof bevestigt aldus ook niet wettig het vonnis van de arbeidsrechtbank te Ieper van 24 juni 2005 waarin de eiseres werd veroordeeld tot betaling
aan de verweerder van een bedrag van 527.116,51 euro als socialezekerheidsbijdragen en
vermeerderingen, vermeerderd met de wettelijke interest op een bedrag van 411.884,81
euro vanaf 16 juni 2003 tot de dag van betaling, en van een bedrag van 441,98 euro als socialezekerheidsbijdragen en vermeerderingen, vermeerderd met de wettelijke interest op
een bedrag van 432,49 euro vanaf 9 september 2003 tot de dag van betaling (schending
van de artikelen 22, eerste lid, 23, §1 en §2 en 28, §1 van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, en 54, eerste lid van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot
uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december
1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders). Het arbeidshof veroordeelt de eiseres dienvolgens evenmin wettig tot betaling van de kosten van het hoger beroep (schending van artikel 1017, eerste lid van het Gerechtelijk Wetboek).
2. Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet van 17 februari 1994;
- de artikelen 2, §1, 1°, 5, eerste lid, 1°, 14, 22, 23, §1 en §2 en 28, §1 van de wet van
27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders;
- de artikelen 23, eerste en tweede lid en 38, §1 van de wet van 29 juni 1981 houdende
de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers;
- de artikelen 3, 4° en 54, eerste lid van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot
uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december
1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders;
- artikel 2, eerste lid, 1° en 3° van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming
van het loon der werknemers;
- artikel 1017, eerste lid van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
In de bestreden beslissing verklaart het arbeidshof, recht sprekende over de vorderingen
van de verweerder, het hoger beroep van de eiseres ongegrond. Het arbeidshof bevestigt
dienvolgens het vonnis van de arbeidsrechtbank te Ieper van 24 juni 2005 waarin de eiseres werd veroordeeld tot betaling aan de verweerder van een bedrag van 527.116,51 euro
als socialezekerheidsbijdragen en vermeerderingen, vermeerderd met de wettelijke inte-
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rest op een bedrag van 411.884,81 euro vanaf 16 juni 2003 tot de dag van betaling, en van
een bedrag van 441,98 euro als socialezekerheidsbijdragen en vermeerderingen, vermeerderd met de wettelijke interest op een bedrag van 432,49 euro vanaf 9 september 2003 tot
de dag van betaling. Het arbeidshof beslist dat de socialezekerheidsbijdragen werden berekend op grond van het loon van de huisarbeiders, zoals voorgeschreven. Die beslissing
is gesteund op de volgende motieven:
"7. De (verweerder) heeft de bijdragen berekend aan de hand van de bedragen, aan de
huisarbeiders betaald voor de maandelijks gepresteerde uren, verminderd met 10 pct., naar
analogie met artikel 119.6 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten.
De bijdragen werden dus berekend op grond van het loon van de huisarbeiders, zoals
voorgeschreven" (blz. 11, punt 7, van het bestreden arrest).
Het arbeidshof veroordeelt de eiseres tot betaling van de kosten van het hoger beroep
(blz. 11, laatste alinea, van het bestreden arrest).
Grieven
2. 1. Eerste onderdeel
2.1.1. De eiseres voerde in haar regelmatig ter griffie van het arbeidshof op 30 mei
2006 neergelegde conclusie aan:
"In subsidiaire orde had (zij) het in vorige conclusie over het gevorderde bedrag (p. 21,
punt V).
(Zij) heeft nog steeds het gissen naar de bedragen, die de (verweerder) vooropstelt.
Overigens zou men niet kunnen stellen dat de socialezekerheidsbijdragen dan maar
moeten worden berekend op het bedrag van de facturen. Als (beweerde) werknemers hebben deze personen geen recht op de vergoeding, die zij als zelfstandige ontvingen en moet
worden nagegaan welk loon zij als werknemer zouden hebben verdiend.
Van het bedrag dat zij als zelfstandige aannemer ontvingen, betaalden zij onder meer
zelf de socialezekerheidsbijdragen in de zelfstandigenregeling. Alvast moeten deze bijdragen naast ook de BTW en andere kosten worden afgetrokken om tot een equivalent te komen van een belastbaar loon, dat als basis dient voor de berekening van de beweerde bijdragen.
De RSZ zou dus eerst moeten aantonen hoe zij een en ander berekende en zal daarenboven moeten aantonen wat de precieze basis is, rekening houdende met voormelde elementen, alvorens de correcte berekeningsbasis kan worden weerhouden.
In een overeenkomst voor zelfstandige arbeid wordt de hoegrootheid van de door de
opdrachtgever aan de zelfstandige aannemer te betalen vergoeding bepaald met inachtneminq van de door de zelfstandige aannemer uitsluitend zelf te dragen kosten, waaronder
de BTW en de bijdrage voor de sociale zekerheid als zelfstandige. Ook droegen zij vaste
bedrijfskosten, waaronder het verzorgen van hun accountancy en dergelijke meer. De vergoeding, die iedere zelfstandige aannemer met concluante bedongen heeft, houdt rekening
met deze kosten.
In geval van herkwalificatie door de rechter van een overeenkomst voor zelfstandige arbeid in een arbeidsovereenkomst moet eerst het loon worden bepaald, waarop de werknemer "ingevolqe de dienstbetrekking" recht heeft, terwijl dan slechts op die basis socialezekerheidsbijdragen voor werknemers verschuldigd kunnen zijn (Cass. 10 januari 2005,
J.T.T. 2005, 334; Cass. 21 november 2005. J.T.T. 2006, 24)". (blz. 3, eerste t.e.m. vijfde
alinea, van de op 30 mei 2006 ter griffie van het arbeidshof neergelegde conclusie van de
eiseres, "Aanvullende beroepsconclusie" genaamd).
De eiseres voerde aldus in conclusie voor het arbeidshof aan dat in een overeenkomst
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voor zelfstandige samenwerking de grootte van de door de opdrachtgever aan de zelfstandige aannemer te betalen vergoeding bepaald wordt met inachtneming van de door de
zelfstandige aannemer zelf te betalen bijdragen voor de sociale zekerheid als zelfstandige,
zodat die bijdragen in mindering dienen te worden gebracht van de basis waarop de socialezekerheidsbijdragen in het stelsel voor werknemers worden berekend.
2.1.2. Met betrekking tot de basis waarop de socialezekerheidsbijdragen in het stelsel
voor werknemers dienen te worden berekend overweegt het arbeidshof in het bestreden
arrest enkel dat "de (verweerder) de bijdragen heeft berekend aan de hand van de bedragen, aan de huisarbeiders betaald voor de maandelijks gepresteerde uren, verminderd met
10 pct., naar analogie met artikel 119.6 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten" en dat "de bijdragen dus werden berekend op grond van het loon van de
huisarbeiders, zoals voorgeschreven" (blz. 11, punt 7, van het bestreden arrest).
Het arbeidshof antwoordt aldus met geen enkele overweging of vaststelling in het bestreden arrest op het hierboven aangeduide door de eiseres in conclusie aangevoerde middel.
Conclusie
Door niet te antwoorden op het hierboven vermelde middel van de eiseres, schendt het
arbeidshof de door artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet opgelegde motiveringsverplichting (schending van artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet van 17 februari
1994).
2.2. Tweede onderdeel
2.2.1. Op grond van artikel 5, eerste lid, 1° van de wet van 27 juni 1969 tot herziening
van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der
arbeiders, hieronder afgekort als RSZ-wet, heeft de verweerder tot taak de bijdragen te innen van de werkgevers en de werknemers teneinde bij te dragen tot de financiering van de
regelingen opgesomd in dat artikel. De artikelen 23, eerste en tweede lid en 38, §1 van de
wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor
werknemers, hieronder afgekort als Algemene Beginselenwet Sociale Zekerheid, en artikel 14 van de RSZ-wet, bepalen dat de socialezekerheidsbijdragen worden berekend op
basis van het loon van de werknemer, waarbij het begrip loon wordt bepaald bij artikel 2
van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers,
hieronder afgekort als Loonbeschermingswet.
Krachtens artikel 2, eerste lid, 1° en 3° van de Loonbeschermingswet wordt onder loon
verstaan: het loon in geld en de in geld waardeerbare voordelen waarop de werknemer ingevolge zijn dienstbetrekking recht heeft ten laste van de werkgever.
2.2.2. Artikel 2, §1, 1° van de RSZ-wet machtigt de Koning bij in Ministerraad overlegd besluit onder de voorwaarden die hij bepaalt, de toepassing van de RSZ-wet uit te
breiden onder meer tot de personen die, zonder door een arbeidsovereenkomst te zijn verbonden, tegen loon een arbeid te verrichten in gelijkaardige voorwaarden als die van een
arbeidsovereenkomst.
Op die grond breidde de Koning bij artikel 3, 4° van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet
van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders (hieronder afgekort als Uitvoeringsbesluit RSZ-wet), de toepassing van de RSZ-wet onder bepaalde voorwaarden uit tot bepaalde personen die op een door hen gekozen plaats in gelijkaardige voorwaarden als die van een arbeidsovereenkomst grondstoffen of gedeeltelijk
afgewerkte producten bewerken, die hun door een of verschillende handelaars zijn toevertrouwd, m.a.w. tot bepaalde zelfstandige huisarbeiders, wier arbeidsverhouding geen
dienstbetrekking is maar daarmee wordt gelijkgesteld. De vervulling van de voorwaarden
voor toepassing van artikel 3, 4° van het Uitvoeringsbesluit RSZ-wet heeft de toepassing
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van de socialezekerheidsregeling voor werknemers tot gevolg op personen die geen werknemers zijn omdat zij niet door een arbeidsovereenkomst zijn verbonden, maar zelfstandigen, wier arbeidsverhouding wordt gelijkgesteld met een dienstbetrekking.
In een overeenkomst voor zelfstandige arbeid kan het bedrag van de vergoeding die de
opdrachtgever verschuldigd is aan de persoon met wie hij op zelfstadige basis samenwerkt, mee bepaald zijn met inachtneming van de door de zelfstandige te betalen bijdrage
voor de sociale zekerheid voor zelfstandigen. Het gedeelte van de oorspronkelijk bepaalde
vergoeding dat voor de partijen ertoe strekte de zelfstandige toe te laten zijn bijdrage voor
de sociale zekerheid voor zelfstandigen te betalen, heeft specifiek betrekking op een overeenkomst voor zelfstandige arbeid en niet op een dienstbetrekking. Dat gedeelte van de
vergoeding kan dan ook ingevolge het toepasselijk verklaren van de socialezekerheidsregeling voor werknemers niet beschouwd worden als loon of een voordeel waarop de
werknemer (of de op het vlak van de sociale zekerheid met een werknemer gelijkgestelde
persoon) recht heeft "ingevolge de dienstbetrekking" of de daarmee gelijkgestelde arbeidsverhouding en kan bijgevolg geen basis zijn voor de berekening van de socialezekerheidsbijdragen voor werknemers.
2.2.3. Het arbeidshof beslist in het bestreden arrest dat de huisarbeiders op een door hen
gekozen plaats in gelijkaardige voorwaarden als die van een arbeidsovereenkomst grondstoffen of gedeeltelijk afgewerkte producten bewerkten die de eiseres hun hebben toevertrouwd en dat zij alleen werkten en zeker niet meer dan vier helpers tewerkstelden (zie
blz. 7, punt 4.2. en blz. 9, midden, van het bestreden arrest). Het arbeidshof acht de toepassingsvoorwaarden van artikel 3, 4° van het Uitvoeringsbesluit RSZ-wet aldus vervuld
en beslist dan ook dat de eiseres en de huisarbeiders onderworpen waren aan de sociale
zekerheid voor werknemers (blz. 10, vierde alinea, van het bestreden arrest).
Zoals blijkt uit het eerste onderdeel, voerde de eiseres in regelmatig ter griffie van het
arbeidshof neergelegde conclusie aan dat in een overeenkomst voor zelfstandige samenwerking de grootte van de door de opdrachtgever aan de zelfstandige aannemer te betalen
vergoeding bepaald wordt met inachtneming van de door de zelfstandige aannemer zelf te
betalen bijdragen voor de sociale zekerheid als zelfstandige, zodat die bijdragen in mindering dienen te worden gebracht van de basis waarop de socialezekerheidsbijdragen in het
stelsel voor werknemers worden berekend.
Met betrekking tot de basis waarop de socialezekerheidsbijdragen in het stelsel voor
werknemers dienen te worden berekend overweegt het arbeidshof in het bestreden arrest
enkel dat "de (verweerder) de bijdragen heeft berekend aan de hand van de bedragen, aan
de huisarbeiders betaald voor de maandelijks gepresteerde uren, verminderd met 10 pct.,
naar analogie met artikel 119.6 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten" en dat "de bijdragen dus werden berekend op grond van het loon van de huisarbeiders, zoals voorgeschreven" (blz. 11, punt 7, van het bestreden arrest).
Die overwegingen houden in dat het arbeidshof de vergoedingen die de eiseres aan de
huisarbeiders betaalde (na aftrek van 10 pct.) geheel als loon beschouwt voor de berekening van de socialezekerheidsbijdragen in de regeling voor werknemers, ongeacht of zij
betrekking hebben op een overeenkomst voor zelfstandige arbeid dan wel op een (met
een) dienstbetrekking (gelijkgestelde arbeidsverhouding).
Nochtans zijn, zoals hierboven werd uiteengezet, enkel socialezekerheidsbijdragen verschuldigd op het loon in geld en de in geld waardeerbare voordelen waarop de werknemer
(of de op het vlak van de sociale zekerheid met een werknemer gelijkgestelde persoon)
ten laste van de werkgever (of de op het vlak van de sociale zekerheid met een werkgever
gelijkgestelde persoon) recht heeft "ingevolge de dienstbetrekking" (of de op het vlak van
de sociale zekerheid met een dienstbetrekking gelijkgestelde arbeidsverhouding).
Het arbeidshof gaat in het bestreden arrest niet na of, en stelt niet vast dat de door de ei-
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seres in het kader van de overeenkomsten voor zelfstandige arbeid betaalde vergoeding
niet mee bepaald was met inachtneming van de door de zelfstandige huisarbeiders te betalen bijdrage voor de sociale zekerheid voor zelfstandigen en dus niet specifiek betrekking
heeft op een overeenkomst voor zelfstandige arbeid maar op een dienstbetrekking.
Door, met veronachtzaming van de in het eerste onderdeel geciteerde aanvoering van
de eiseres, niet na te gaan en vast te stellen op welk loon de onder toepassing van de sociale zekerheid voor werknemers gebrachte huisarbeiders recht hadden ingevolge hun met
een dienstbetrekking gelijkgestelde arbeidsverhouding en door zonder meer aan te nemen
dat terecht de bedragen die aan de huisarbeiders werden betaald voor de maandelijks gepresteerde uren, verminderd met 10 pct., in rekening werden gebracht voor de berekening
van de socialezekerheidsbijdragen verschuldigd in de regeling voor werknemers, schendt
het arbeidshof het voor de berekening van de socialezekerheidsbijdragen in het stelsel
voor de werknemers in aanmerking te nemen begrip loon.
Conclusie
Het arbeidshof oordeelt niet wettig dat de bijdragen werden berekend op grond van het
loon van de huisarbeiders zoals voorgeschreven (schending van de artikelen 2, §1, 1°, 5,
eerste lid, 1°, 14 van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, 23, eerste en tweede lid en 38, §1 van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers, 2, eerste lid, 1° en 3° van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers, en van artikel 3, 4° van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders). Het arbeidshof verklaart dienvolgens niet wettig het hoger beroep van
de eiseres ongegrond en bevestigt niet wettig het vonnis van de arbeidsrechtbank te Ieper
van 24 juni 2005 waarin de eiseres werd veroordeeld tot betaling aan de verweerder van
een bedrag van 527.116,51 euro als socialezekerheidsbijdragen en vermeerderingen, vermeerderd met de wettelijke interest op een bedrag van 411.884,81 euro vanaf 16 juni 2003
tot de dag van betaling, en van een bedrag van 441,98 euro als socialezekerheidsbijdragen
en vermeerderingen, vermeerderd met de wettelijke interest op een bedrag van 432,49
euro vanaf 9 september 2003 tot de dag van betaling (schending van de artikelen 22, 23,
§1 en §2 en 28, §1 van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28
december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders en 54, eerste lid
van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni
1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders). Het arbeidshof veroordeelt aldus de eiseres ook niet wettig
tot betaling van de kosten van het hoger beroep (schending van artikel 1017, eerste lid van
het Gerechtelijk Wetboek).
3. Derde middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 6.1 van het Verdrag van 4 november 1950 tot bescherming van de rechten van
de mens en de fundamentele vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 1950, en
goedgekeurd bij wet van 13 mei 1955;
- artikel 28, §1, vóór de vervanging ervan bij artikel 81 van de programmawet van 27
december 2005, van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders;
- artikel 54, eerste lid, zowel in de versie van vóór in die als van na de wijziging ervan
bij artikel 1 van het koninklijk besluit van 18 juli 2000, van het koninklijk besluit van 28
november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders;
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- artikel 1017, eerste lid van het Gerechtelijk Wetboek;
- voor zoveel als nodig, artikel 14, 1. van het Internationaal Verdrag van 19 december
1966 inzake burgerlijke en politieke rechten, opgemaakt te New York op 19 december
1966, en goedgekeurd bij wet van 15 mei 1981.
Aangevochten beslissingen
In de bestreden beslissing verklaart het arbeidshof, recht sprekende over de vorderingen
van de verweerder, het hoger beroep van de eiseres ongegrond. Het arbeidshof beslist dat
de door de eiseres verschuldigde bijdrageopslagen en interesten niet kunnen worden verminderd. Het arbeidshof steunt die beslissing op de volgende motieven:
"6.1. De verwijlinteresten en de bijdrageverhogingen zijn verschuldigd krachtens artikel 28 van de RSZ-wet van 27 juni 1969 en artikel 54 van het koninklijk besluit van 28
november 1969. Uitdrukkelijk wordt bepaald vanaf wanneer tot wanneer ze worden berekend.
Zij worden opgelegd aan degene die de verschuldigde bijdragen niet stipt en tijdig betaalt, rekening houdend met het niet renderend geld en de door de wanbetalers veroorzaakte administratiekosten: zij vervullen geen repressieve functie want zij worden verklaard door de zorg van de wetgever om de forfaitair geraamde schade te vergoeden (Arbitragehof 22 januari 2003, nr. 9/2003, B.S. 11 april 2003).
De verwijlinteresten en de bijdrageverhogingen zijn dus geen "administratieve sanctie
met strafrechtelijk karakter in de zin van artikel 6 E.V.R.M.".
6.2. Naar luid van de artikelen 28 van de RSZ-wet van 27 juni 1969 en 55 van het koninklijk besluit van 28 november 1969 mag de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, in bepaalde gevallen en onder bepaalde voorwaarden, ervan afzien de betaling te vorderen van
alle of van een deel van de bijdrageopslagen en de verwijlinteresten van de werkgever, die
de betaling van de bijdragen niet binnen de wettelijke termijnen heeft gedaan.
De rechter mag zich voor de uitoefening van dit recht niet in de plaats van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid stellen (Cass. 13 maart 1970, Arr. Cass. 1970, 663; Cass.
19 december 1973, Arr. Cass. 1974, 453).
6.3. De werkgever heeft geen recht op gehele of gedeeltelijke vrijstelling van het betalen van bijdrageopslagen en verwijlinteresten, ook al bevindt hij zich in de in artikel 55
van het koninklijk besluit van 28 november 1969 bepaalde voorwaarden (H. L ENAERTS,
concl. bij Cass. 17 mei 1978, Arr. Cass. 1978, 1089; R.v.St. nr. 35062, 7 juni 1990, Arr.
R.v.St. 1990, 12). Hij heeft dus geen subjectief recht op de gevorderde vrijstelling.
6.4. Uit dit alles volgt dat de bijdrageopslagen en de intrest hier niet kunnen worden
verminderd" (blz. 10, punt 6.1. t.e.m. blz. 11, punt 6.4., van het bestreden arrest).
Het arbeidshof bevestigt het vonnis van de arbeidsrechtbank te Ieper van 24 juni 2005
waarin de eiseres werd veroordeeld tot betaling aan de verweerder van een bedrag van
527.116,51 euro als socialezekerheidsbijdragen en vermeerderingen, vermeerderd met de
wettelijke interest op een bedrag van 411.884,81 euro vanaf 16 juni 2003 tot de dag van
betaling, en van een bedrag van 441,98 euro als socialezekerheidsbijdragen en vermeerderingen, vermeerderd met de wettelijke interest op een bedrag van 432,49 euro vanaf 9 september 2003 tot de dag van betaling (blz. 11, voorlaatste alinea, van het bestreden arrest).
Het arbeidshof veroordeelt de eiseres tot betaling van de kosten van het hoger beroep
(blz. 11, laatste alinea, van het bestreden arrest).
Grieven
3.1.1. Op grond van artikel 28, §1, eerste lid van de wet van 27 juni 1969 tot herziening
van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der
arbeiders, hieronder afgekort als RSZ-wet, is de werkgever die de bijdragen niet binnen
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de door de Koning vastgestelde termijnen stort, aan de RSZ een bijdrageopslag verschuldigd, waarvan het bedrag en de voorwaarden van toepassing bij koninklijk besluit worden
vastgesteld.
Artikel 28, §1, tweede lid van de RSZ-wet bepaalt dat de bijdrageopslag evenwel niet
meer mag bedragen dan tien procent van de verschuldigde bijdragen.
Op grond van artikel 54, eerste lid van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot
uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december
1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, hieronder afgekort als Uitvoeringsbesluit RSZ-wet, is de werkgever op de bijdragen die niet tijdig betaald zijn een
bijdrageopslag van tien procent van hun bedrag verschuldigd.
3.1.2. Artikel 6.1 van het Europees Verdrag ter bescherming van de rechten van de
mens en de fundamentele vrijheden, hieronder afgekort als E.V.R.M., bepaalt dat bij het
vaststellen van zijn burgerlijke rechten en verplichtingen of bij het bepalen van de gegrondheid van een tegen hem ingestelde strafvervolging een ieder recht heeft op een eerlijke en openbare behandeling van zijn zaak, binnen een redelijke termijn, door een onafhankelijke en onpartijdige rechterlijke instantie welke bij de wet is ingesteld.
Om te bepalen of sprake is van een strafvervolging in de zin van artikel 6.1 van het
E.V.R.M. kan rekening worden gehouden met de interne kwalificatie van de inbreuk, de
aard van de inbreuk en de aard en de ernst van de sanctie. Om te bepalen of een sanctie
een strafsanctie in de zin van artikel 6.1 van het E.V.R.M. uitmaakt, moet meer bepaald
nagegaan worden of ze (1) niet slechts een bepaalde groep met een particulier statuut betreft, (2) een bepaald gedrag voorschrijft en op de naleving ervan een sanctie is gesteld,
(3) niet alleen maar een vergoeding in geld van een schade betreft, maar essentieel ertoe
strekt te straffen om de herhaling van gelijkaardige handelingen te voorkomen, (4) stoelt
op een norm met een algemeen karakter, waarvan het oogmerk terzelfdertijd preventief en
repressief is, en (5) zeer zwaar is gelet op het bedrag ervan.
De verplichting tot betaling van socialezekerheidsbijdragen binnen de voorgeschreven
termijn, richt zich tot alle bijdrageplichtige werkgevers en opdrachtgevers en dus niet tot
een bepaalde groep met een bijzonder statuut. De norm heeft aldus een algemene draagwijdte en schrijft een bepaald gedrag (tijdige betaling van socialezekerheidsbijdragen)
voor waaraan sancties gekoppeld zijn in geval van niet-naleving (bijdrageopslagen).
De bijdrageopslagen zijn niet bedoeld als geldelijke vergoeding voor geleden schade,
maar beogen in essentie te bestraffen om het zich opnieuw voordoen van dergelijke inbreuken te voorkomen. Met de bijdrageopslagen wordt dus een repressief (bestraffend) en
preventief doel nagestreefd. De bijdrageopslagen hebben niet tot doel administratiekosten
te dekken. Zij hebben geen schadeherstellend karakter.
De bijdrageopslagen zijn aanzienlijk, aangezien zij 10 pct. van de verschuldigde bijdragen bedragen. De sanctie is dus dermate zwaar dat de inbreuk normaal als strafrechtelijk
moet worden beschouwd. De laattijdige betaling door de werkgever van de door hem verschuldigde socialezekerheidsbijdragen maakt inderdaad ook een misdrijf uit.
De bijdrageopslagen die door de werkgever op grond van de artikelen 28, §1 van de
RSZ-wet en 54, eerste lid van het Uitvoeringsbesluit RSZ-wet verschuldigd zijn bij laattijdige betaling van de door hem verschuldigde socialezekerheidsbijdragen, dienen aldus als
een "strafvervolging" in de zin van artikel 6.1 van het E.V.R.M. te worden beschouwd.
Overigens, als de bijdrageopslagen niet als zodanig te beschouwen zijn, dan betreft een
geding daarover "het vaststellen van de burgerlijke rechten en verplichtingen" van de
werkgevers en valt het als zodanig onder de toepassing van artikel 6.1 van het E.V.R.M..
3.2. Het arbeidshof overweegt in het bestreden arrest dat "(de bijdrageverhogingen)
worden opgelegd aan degene die de verschuldigde bijdragen niet stipt en tijdig betaalt, re-
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kening houdend met het niet renderend geld en de door de wanbetalers veroorzaakte administratiekosten" en dat "zij geen repressieve functie vervullen want zij worden verklaard door de zorg van de wetgever om de forfaitair geraamde schade te vergoeden" (blz.
10, punt 6.1., tweede alinea, van het bestreden arrest).
Zoals hierboven werd uiteengezet, vormen de bijdrageopslagen geen vergoeding voor
de door de wanbetalers veroorzaakte administratiekosten. De bijdrageopslagen zijn uitgedrukt in een percentage (10 pct.) van de verschuldigde bijdragen, wat geen correcte berekeningswijze kan zijn van eventuele kosten: de hoogte van de administratiekosten hangt
nauwelijks af van de hoogte van de achterstallige bijdragen (aldus zijn bij voorbeeld de
rappelkosten en de kosten voor de behandeling van het dossier grotendeels gelijk voor
kleine en grote achterstallen). Zij hebben niet het karakter van een schadevergoeding. Zij
beogen de werkgever die zich schuldig maakt aan sociale fraude te bestraffen en vervullen
dus een repressieve functie.
Het arbeidshof overweegt vervolgens dat de bijdrageverhogingen dus geen "administratieve sanctie met strafrechtelijk karakter in de zin van artikel 6 E.V.R.M." zijn (blz. 10,
punt 6.1., derde alinea, van het bestreden arrest).
De bijdrageopslagen maken om de hierboven uiteengezette redenen wel een administratieve sanctie met strafrechtelijk karakter in de zin van artikel 6.1 van het E.V.R.M. uit.
Het arbeidshof is niet wettig van oordeel dat dat niet het geval is.
Overigens is een geschil over de bijdrageopslagen als het al geen "strafvervolging" is in
de zin van het voornoemd artikel 6.1, dan toch in ieder geval een geschil over de vaststelling van de burgerlijke rechten en verplichtingen van de eiseres in de zin van die bepaling.
3.3. Artikel 6.1 van het E.V.R.M. waarborgt de toegang tot een rechter die beschikt
over volle rechtsmacht. Een rechter heeft volle rechtsmacht wanneer hij de macht heeft
om de voor hem gebrachte betwisting in al haar aspecten, zowel feitelijke als juridische, te
onderzoeken. De rechter die uitspraak doet over de verschuldigdheid van bijdrageopslagen, beschikt dus over een volle rechtsmacht en kan op grond van die volle rechtsmacht
die bijdrageopslagen verminderen.
Conclusie
Het arbeidshof is niet wettig van oordeel dat de op grond van de artikelen 28, §1 van de
RSZ-wet en 54, eerste lid van het Uitvoeringsbesluit RSZ-wet door de werkgever verschuldigde bijdrageverhogingen geen "administratieve sanctie met strafrechtelijk karakter
in de zin van artikel 6 E.V.R.M." uitmaken, en beslist mede op grond van dat motief niet
wettig dat de bijdrageopslagen niet kunnen worden verminderd (schending van de artikelen 6.1 van het Verdrag van 4 november 1950 tot bescherming van de rechten van de
mens en de fundamentele vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 1950, en goedgekeurd bij wet van 13 mei 1955, 28, §1, vóór de vervanging ervan bij artikel 81 van de
programmawet van 27 december 2005, van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de
besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, 54, eerste lid, zowel in de versie van vóór als van na de wijziging ervan bij artikel 1
van het koninklijk besluit van 18 juli 2000, van het koninklijk besluit van 28 november
1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28
december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, en, voor zoveel
als nodig, artikel 14.1 van het Internationaal Verdrag van 19 december 1966 inzake burgerlijke en politieke rechten, opgemaakt te New York op 19 december 1966, en goedgekeurd bij wet van 15 mei 1981). Het arbeidshof bevestigt aldus niet wettig het vonnis van
de arbeidsrechtbank te Ieper van 24 juni 2005 waarin de eiseres werd veroordeeld tot betaling aan de verweerder van een bedrag van 527.116,51 euro als socialezekerheidsbijdragen en vermeerderingen, vermeerderd met de wettelijke interest op een bedrag van
411.884,81 euro vanaf 16 juni 2003 tot de dag van betaling, en van een bedrag van 441,98
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euro als socialezekerheidsbijdragen en vermeerderingen, vermeerderd met de wettelijke
interest op een bedrag van 432,49 euro vanaf 9 september 2003 tot de dag van betaling
(schending van de artikelen 28, §1, vóór de vervanging ervan bij artikel 81 van de programmawet van 27 december 2005, van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders,
en 54, eerste lid, zowel in de versie van vóór als van na de wijziging ervan bij artikel 1
van het koninklijk besluit van 18 juli 2000, van het koninklijk besluit van 28 november
1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28
december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders). Het arbeidshof
veroordeelt de eiseres dan ook niet wettig tot betaling van de kosten van het hoger beroep
(schending van artikel 1017, eerste lid van het Gerechtelijk Wetboek).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Eerste middel
Eerste onderdeel
1. Het beding in de overeenkomst "Het werk wordt bij de toeleverancier uitgevoerd, per uitzondering en indien noodzakelijk op een speciaal aangeduide
plaats. Bij de toeleverancier moet een ruimte voorzien worden die uitsluitend
daarvoor gebruikt wordt en met de nodige netheid en zorg onderhouden wordt",
sluit volgens het arrest niet uit dat de huisarbeiders de "manuele arbeid verrichten op een door hen gekozen plaats". De appelrechters laten hun oordeel dat de
toeleveranciers werkten in gelijkaardige voorwaarden als die van een arbeidsovereenkomst mede steunen op de reden dat de huisarbeiders "niet het recht hadden het werk (...) om het even waar uit te voeren".
2. Met deze aangevochten reden geeft het arrest louter te kennen dat de ruimte
waarbinnen het werk effectief diende te worden uitgevoerd, moest beantwoorden
aan een aantal criteria inzake exclusiviteit, netheid en zorg, zoals de werkplaats
bij een arbeidsovereenkomst.
Het onderdeel berust op een verkeerde lezing van het arrest en mist mitsdien
feitelijke grondslag.
Tweede onderdeel
3. Luidens artikel 3, 4° van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot
uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28
december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, is de
sociale zekerheid voor werknemers toepasselijk op de personen die, op een door
hen gekozen plaats, in gelijkaardige voorwaarden als die van een arbeidsovereenkomst, grondstoffen of gedeeltelijk afgewerkte producten bewerken die één
of verschillende handelaars hun hebben toevertrouwd en die alleen werken of gewoonlijk ten hoogste vier helpers tewerkstellen, alsmede op die handelaars.
4. De arbeidsgerechten oordelen op grond van de hun voorgelegde feitelijke
gegevens of thuiswerkers arbeid verrichten in gelijkaardige voorwaarden als die
van een arbeidsovereenkomst. Zij oordelen daarbij onaantastbaar in feite.
5. De appelrechters oordelen dat een verhouding van ondergeschiktheid van de
thuiswerkers niet vereist is en stellen vast wat volgt:
- de toeleveranciers oefenden hun activiteit uit voor de eiseres met het oog op
het verwerven van een inkomen, al dan niet bijkomend;
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- zij voerden voor de eiseres geen activiteit uit waarmee zij zich zelfstandig in
het economisch ruilverkeer van goederen en diensten commercieel konden aanbieden;
- voor alle huisarbeiders golden dezelfde door de eiseres opgelegde arbeidsvoorwaarden;
- het werk werd volgens de bij de overeenkomst gevoegde werkmethode binnen een bepaalde tijd uitgevoerd in een ruimte bij de toeleveranciers die uitsluitend daarvoor gebruikt werd en met de nodige netheid en zorg onderhouden
werd;
- het nodige werkmateriaal werd meegeleverd en diende na iedere opdracht terugbezorgd te worden;
- stuk of beschadigd materiaal moest worden teruggegeven en bij verlies of beschadiging door verkeerd gebruik zouden de kosten aangerekend worden aan de
toeleveranciers;
- per werkopdracht was er een controlemethode voorzien die stipt opgevolgd
diende te worden;
- per te bewerken stuk werd een tijd aangegeven ter berekening van de vergoeding;
- de toeleveranciers hadden niet het recht het werk verder uit te besteden.
Op grond hiervan vermochten de appelrechters te beslissen dat de toeleveranciers werkten in gelijkaardige voorwaarden als die van een arbeidsovereenkomst.
6. De appelrechters vermochten tevens te oordelen dat het facultatief karakter
van het werk, afgeleid uit de vaststelling dat de eiseres niet verplicht was werk te
verschaffen en de thuisarbeiders de mogelijkheid hadden om het werk te weigeren en mits verwittiging verlof te nemen, geen afbreuk doet aan de beslissing dat
de toeleveranciers arbeidsprestaties leverden in gelijkaardige voorwaarden als
die van een arbeidsovereenkomst.
Het arrest schendt aldus artikel 3, 4° van het koninklijk besluit van 28 november 1969 niet.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Tweede middel
Tweede onderdeel
7. Krachtens artikel 23, eerste lid en artikel 38, §1 van de wet van 29 juni 1981
houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers en
artikel 14, §1 van de RSZ-wet van 27 juni 1969, worden de socialezekerheidsbijdragen voor de werknemers berekend op basis van het loon van de werknemers.
Krachtens artikel 23, tweede lid van de voormelde wet van 29 juni 1981 en artikel 14, §2 van de voormelde wet van 27 juni 1969, wordt het begrip loon, dat
voor de berekening van de socialezekerheidsbijdragen in aanmerking wordt genomen, bepaald bij artikel 2 van de Loonbeschermingswet van 12 april 1965, dit
is het geld en de in geld waardeerbare voordelen waarop de werknemer "ingevolge de dienstbetrekking" recht heeft ten laste van zijn werkgever.
8. Bij ontstentenis van nadere precisering van wat in dit geval als basis moet
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dienen voor de berekening van de socialezekerheidsbijdragen, dient bij de verruiming van de toepassing van de RSZ-wet, zoals bepaald in artikel 3, 4° van het
koninklijk besluit van 28 november 1969, uitsluitend als loon te worden beschouwd datgene wat als tegenprestatie van de arbeid betaald wordt.
9. In een overeenkomst voor zelfstandige arbeid wordt de hoegrootheid van de
door de opdrachtgever aan de zelfstandige arbeider te betalen vergoeding bepaald of kan die bepaald worden met inachtneming van de door de zelfstandige
arbeider uitsluitend zelf te dragen bijdragen voor het sociaal statuut der zelfstandigen en de kosten met betrekking tot de arbeid.
Het gedeelte van de oorspronkelijk bepaalde vergoeding, er juist toe strekkende de zelfstandige arbeider toe te laten uitsluitend zelf zijn bijdragen voor het sociaal statuut der zelfstandigen en de bijkomende kosten met betrekking tot de arbeid te betalen, komt dienvolgens niet in aanmerking als loon voor de berekening
van de socialezekerheidsbijdragen voor werknemers.
10. Hieruit volgt dat, in geval de rechter aanneemt dat de overeenkomst voor
zelfstandige arbeid onder de toepassing van artikel 3, 4° van het koninklijk besluit van 28 november 1969 valt, de in de overeenkomst voor zelfstandige arbeid
bedongen en door de opdrachtgever te betalen vergoeding niet noodzakelijk
overeenstemt met het loon op basis waarvan de door de bedoelde bewerkers van
grondstoffen of gedeeltelijk afgewerkte producten te betalen socialezekerheidsbijdragen dienen te worden berekend.
11. De appelrechters stellen vast dat de verweerder de bijdragen heeft berekend aan de hand van de bedragen die aan de toeleveranciers werden betaald,
verminderd met 10 percent als vergoeding van de kosten die aan de huisarbeid
verbonden zijn, dit naar analogie met artikel 119.6 van de Arbeidsovereen-komstenwet, en oordelen dat de bijdragen aldus wettelijk berekend werden op het
loon van de toeleveranciers, niettegenstaande de door de toeleveranciers zelf betaalde bijdragen voor het sociaal statuut der zelfstandigen en de eventueel betaalde B.T.W. niet in mindering werd gebracht, zoals nochtans door de eiseres gevorderd.
Het arrest miskent aldus het begrip loon, zoals van toepassing voor de berekening van de socialezekerheidsbijdragen en schendt de in het onderdeel aangewezen wettelijke bepalingen.
Het onderdeel is gegrond.
Overige grieven
12. De overige grieven kunnen niet tot ruimere cassatie leiden.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest behalve in zoverre het oordeelt dat de door de
eiseres tewerkgestelde toeleveranciers arbeid verrichtten, zoals bedoeld in artikel
3, 4° van het koninklijk besluit van 28 november 1969.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest.
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Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Arbeidshof te Brussel.
11 februari 2008 - 3° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van mevr. Mortier, advocaat-generaal – Advocaten: mrs.
van Eeckhoutte en De Bruyn.

Nr. 102
3° KAMER - 11 februari 2008

1º JAARLIJKSE VAKANTIE - VAKANTIEGELD - BEDIENDEN - VERANDERLIJK LOON - JAARLIJKS
BETAALDE PREMIES OF BONUSSEN - DRAAGWIJDTE.
2º LOON — ALGEMEEN - JAARLIJKSE VAKANTIE - VAKANTIEGELD - VERANDERLIJK LOON BEGRIP.
1º Op grond van de toelichting in de aanhef van het Koninklijk Besluit van 28 april 1999,
kan niet besloten worden dat voor de periode vóór 1 december 1998 geen vakantiegeld
verschuldigd is op jaarlijks toegekende bonussen of premies, zodat ook voor de periode
vóór 1 december1998 de jaarlijks betaalde premies of bonussen onder bepaalde
voorwaarden als variabel loon in de zin van artikel 39, eerste lid van het K.B. van 30
maart 1967 kunnen beschouwd worden1 2. (Art. 39 K.B. 30 maart 1967 tot bepaling van
de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie)
2º Voor de toepassing van artikel 39 van het K.B. van 30 maart 1967 moet loon als
veranderlijk beschouwd worden wanneer de toekenning ervan als loon, dit is als
tegenprestatie van de in de arbeidsovereenkomst bedongen arbeid, afhankelijk is van
criteria die de betaling ervan onzeker en wisselend maken; Wanneer de betaling van het
loonvoordeel niet onzeker is, maar alleen het bedrag ervan wisselend is, betreft het geen
veranderlijk loon3. (Art. 39 K.B. 30 maart 1967 tot bepaling van de algemene
uitvoeringsmodaliteiten van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie)
(R.S.Z. T. SWISS LIFE BELGIUM nv)

ARREST

(A.R. S.07.0085.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 27 februari 2003 gewezen
door het Arbeidshof te Brussel.
Afdelingsvoorzitter Robert Boes heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Ria Mortier heeft geconcludeerd.
1 Art. 39 van KB van 30 maart 1967 vóór de toevoeging van een zesde alinea bij Koninklijke
besluiten van 1 maart 1999 en 28 april 1999.
2 Cass., 18 sept. 2006, A.R. S.05.0020.N, A.C. 2006, nr. 422.
3 Zie Cass., 18 sept. 2006, A.R. S.05.00520.N, A.C. 2006, nr. 422 waarin werd geoordeeld dat
wanneer de toekenning van het loonvoordeel vaststaat, maar alleen het bedrag ervan wisselend is, het
geen veranderlijk loon betreft.
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II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1, §1, eerste lid, 5, 14 en 23 van de wet van 27 juni 1969 tot herziening
van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der
arbeiders;
- de artikelen 2, §1, eerste lid, 23, eerste en tweede lid, 38, §1 en 39 van de wet van 29
juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers,
artikel 39 vóór zijn wijziging bij wet van 26 maart 1999;
- artikel 2, derde lid van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het
loon der werknemers (Loonbeschermingswet), vóór de wijziging bij wet van 22 mei 2001;
- artikel 1 van de op 28 juni 1971 gecoördineerde wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers, vóór zijn wijziging bij wet van 24 december 2002;
- artikel 19, §1 van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de
wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende
de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, in zijn versie van na de wetswijziging bij koninklijk besluit van 30 maart 1982 en vóór zijn wijziging bij koninklijk besluit van 27 januari 1997;
- de artikelen 1 en 39 van het koninklijk besluit van 30 maart 1967 tot bepaling van de
algemene uitvoeringsmodaliteiten van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de
werknemers, artikel 39 vóór de toevoeging van een zesde alinea bij koninklijke besluiten
van 1 maart 1999 en 28 april 1999;
- de artikelen 1 en 2 van het koninklijk besluit van 1 maart 1999 tot wijziging van het
koninklijk besluit van 30 maart 1967 tot bepaling van de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers;
- de artikelen 1 en 2 van het koninklijk besluit van 28 april 1999 tot wijziging van het
koninklijk besluit van 30 maart 1967 tot bepaling van de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers.
Bestreden beslissing
Het bestreden arrest verklaart het hoger beroep van de eiser ongegrond en bevestigt het
vonnis van de arbeidsrechtbank waarin beslist werd dat op de variabele premies, die de
verweerster jaarlijks aan bepaalde van haar bedienden in binnendienst toekende, geen vakantiegeld was verschuldigd zodat eiser geen sociale zekerheidsbijdragen kon vorderen op
niet-verschuldigd vakantiegeld.
De beslissing dat de vordering van eiser ongegrond was, werd gesteund op de volgende
overwegingen:
"Artikel 39, lid 1 van het koninklijk besluit dd. 30 maart 1967 tot bepaling van de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de
werknemers bepaalde: de bedienden wier wedde geheel veranderlijk is (provisies, premies, percenten, kortingen, enz.) hebben per vakantiedag, recht op een vakantiegeld dat
gelijk is aan het dagelijks gemiddelde der bruto bezoldigingen die verdiend werden gedurende elk der twaalf maanden die de maand waarin de vakantie genomen wordt voorafgaan of in voorkomend geval gedurende het gedeelte van die twaalf maanden dat zij in
dienst geweest zijn, eventueel verhoogd met een fictieve wedde voor met effectief gewerkte dagen gelijkgestelde dagen van arbeidsonderbreking.
Bij arrest van 22 september 1980 oordeelde het Hof van Cassatie dat een eindejaarspremie voor de berekening van het vakantiegeld niet als veranderlijk loon kan worden aangemerkt om de enkele reden dat het bedrag van de premie elk jaar verschilt (Cass., 22 sep-
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tember 1980, R.W. 1980-1981, 1665).
Bij arrest van 1 juni 1987 oordeelde het Hof van Cassatie dat een in percenten vastgesteld aandeel in de winst dat aan de bediende als tegenprestatie van arbeid wordt toegekend veranderlijk loon is in de zin van artikel 39 van het koninklijk besluit van 30 maart
1967, ook wanneer het slechts eens per jaar wordt betaald.
Bij koninklijk besluit van 1 maart 1999 (B.S. 12 mei 1999) werd een alinea toegevoegd
in verband met de veranderlijke premies waarvan de toekenning gekoppeld is aan een beoordeling van de prestaties van de bediende, aan het resultaat van de onderneming of van
een afdeling ervan of aan andere criteria die de betaling ervan onzeker en wisselend maken. Dit koninklijk besluit werd stilzwijgend retroactief opgeheven door het koninklijk
besluit van 28 april 1999 (B.S. 12 mei 1999) en bepaalt: 'worden eveneens in aanmerking
genomen als een veranderlijke wedde in de zin van het eerste lid, de veranderlijke premies
waarvan de toekenning gekoppeld is aan een beoordeling van de prestaties van de bediende, aan zijn productiviteit, aan het resultaat van de onderneming of van een afdeling ervan
of aan ieder criterium dat de betaling ervan onzeker en wisselend maakt, ongeacht de periodiciteit of het ogenblik van de betaling van deze premies'.
Artikel 2 van voormeld koninklijk besluit bepaalt dat dit besluit uitwerking heeft met
ingang van 1 december 1998.
De preambule luidt als volgt:
'Gelet op de dringende noodzakelijkheid gemotiveerd door het feit dat in het verleden
enige verwarring kon ontstaan omdat er in de rechtspraak uiteenlopende opvattingen bestaan omtrent de vraag of het vakantiegeld tijdens de uitvoering van de overeenkomst verschuldigd is op de jaarlijks of aan het eind van het boekjaar uitbetaalde gratificaties, zoals
bonussen of premies wegens verdienste, en omdat de wetgeving terzake onvoldoende is;
dat de toestand voor de toekomst moet worden verhelderd; dat artikel 1 van dit koninklijk
besluit niet beoogt het verleden weer op losse schroeven te zetten; dat dit besluit aansluit
op advies nr. 1259 dat door de sociale partners in de Nationale Arbeidsraad werd geformuleerd; dat derhalve moet worden gepreciseerd dat het begrip veranderlijke wedde in de
zin van artikel 39 van het koninklijk besluit van 30 maart 1967 voortaan moet worden begrepen in de zin die nader is bepaald in artikel 1 van dit koninklijk besluit'.
Het (arbeids)hof is van mening dat op grond van de uitdrukkelijke voorziening in het
koninklijk besluit van de datum van de inwerkingtreding van het koninklijk besluit en van
de vermelding in de aanhef dat 'voortaan' het begrip veranderlijke wedde in deze zin moet
worden begrepen, het de bedoeling was om de variabele premies die een grotere periodiciteit hebben dan een maand, toegekend aan een bediende met een vaste wedde slechts vanaf 1 december 1998 in de berekening van het vakantiegeld te doen opnemen en dat voormelde koninklijke besluiten van 1 maart 1999 en 28 april 1999 geen interpretatieve koninklijke besluiten zijn" (p. 4, laatste alinea t.e.m. p.6, eerste alinea).
Grieven
1. Met afwijking van artikel 2, derde lid, 1° van de wet van 12 april 1965 betreffende de
bescherming van het loon der werknemers, wordt het gedeelte van het vakantiegeld dat
overeenstemt met het normaal loon voor de vakantiedagen als loon beschouwd voor de
berekening van de sociale bijdragen (zie artikel 19, §1 van het koninklijk besluit van 28
november 1969).
Op het gedeelte van het wettelijk vakantiegeld dat niet overeenstemt met het normale
loon voor de vakantiedagen met uitzondering van het dubbel vakantiegeld vanaf de derde
dag van de vierde vakantieweek, wordt een inhouding verricht die gelijk is aan het totaal
van de in artikel 38, §2, vastgelegde bijdragevoeten van de werknemersbijdragen (artikel
39, §1 van de wet van 29 juni 1981).
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De eiser staat in voor de inning van de socialezekerheidsbijdragen die verschuldigd zijn
op het vakantiegeld waarop een werknemer aanspraak kan maken (artikel 5 van de wet
van 27 juni 1969).
2. De bedienden wier wedde geheel veranderlijk is (provisies, premies, percenten, kortingen, enz.), hebben, overeenkomstig artikel 39, eerste lid van het koninklijk besluit van
30 maart 1967, per vakantiedag recht op een vakantiegeld dat gelijk is aan het dagelijks
gemiddelde der brutobezoldigingen die verdiend werden gedurende elk der twaalf maanden die de maand waarin de vakantie genomen wordt voorafgaan, eventueel verhoogd met
een fictief loon voor gelijkgestelde dagen van arbeidsonderbreking.
Krachtens het vijfde lid van artikel 39 van het koninklijk besluit van 30 maart 1967
worden voor de bedienden wier wedde slechts gedeeltelijk veranderlijk is, voor het vast
gedeelte van het loon, de bepalingen van artikel 38 van datzelfde koninklijk besluit toegepast, terwijl, voor het veranderlijk gedeelte van het loon, de bepalingen van de vorige leden van artikel 39 toepassing vinden, onder voorbehoud van andere beschikkingen die bij
collectieve overeenkomst worden getroffen.
3. Van een "veranderlijk loon" in de zin van artikel 39, eerste lid van het koninklijk besluit van 30 maart 1967 is sprake wanneer de toekenning ervan als loon, dit is als tegenprestatie van de in de arbeidsovereenkomst bedongen arbeid, afhankelijk is van criteria
die de betaling ervan onzeker en wisselend maken.
Wanneer de toekenning van het loonvoordeel vaststaat, maar alleen het bedrag ervan
wisselend is, betreft het geen veranderlijk loon.
4. In casu werden jaarlijks aan bepaalde bedienden in binnendienst premies toegekend
in functie van geleverde prestaties (verdienstenpremies genoemd). Deze premies werden
toegekend en berekend op grond van een door verweerster ontwikkeld evaluatiesysteem
(zie arrest, p.4, "feiten", tweede alinea).
Hierdoor waren zowel de toekenning als de berekening van de premies afhankelijk van
criteria die de betaling ervan onzeker en wisselend maakten.
De premies die de verweerster toekende aan haar werknemers dienden derhalve beschouwd te worden als een veranderlijke wedde in de zin van artikel 39, eerste lid van het
koninklijk besluit van 30 maart 1967, waarop vakantiegeld is verschuldigd.
5. Bij koninklijk besluit van 1 maart 1999, vervangen bij koninklijk besluit van 28 april
1999, is aan voormeld artikel 39 een zesde lid toegevoegd waarin verduidelijkt wordt dat
als veranderlijke wedde in de zin van artikel 39, eerste lid, ook in aanmerking genomen
worden: de veranderlijke premies waarvan de toekenning gekoppeld is aan een beoordeling van de prestaties van de bediende, aan zijn productiviteit, aan het resultaat van de onderneming of van een afdeling ervan of aan ieder criterium dat de betaling ervan onzeker
en wisselend maakt, ongeacht de periodiciteit of het ogenblik (van de betaling) van deze
premies. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 december 1998.
In de aanhef van het koninklijk besluit van 28 april 1999 wordt er op gewezen dat het
de bedoeling is de toestand "voor de toekomst" te verhelderen, dat het koninklijk besluit
"niet beoogt het verleden weer op losse schroeven te zetten" en dat "het begrip veranderlijke wedde in de zin van artikel 39 van het koninklijk besluit van 30 maart 1967 voortaan
moet worden begrepen in de zin die nader is bepaald in artikel 1 van dit koninklijk besluit".
Op grond van deze toelichting kan niet worden besloten dat voor de periode vóór 1 december 1998 geen vakantiegeld verschuldigd is op jaarlijks toegekende bonussen of premies. Het koninklijk besluit van 28 april 1999 wilde immers alleen maar voor de toekomst
de onzekerheid wegnemen door uitdrukkelijk te bepalen dat de periodiciteit van de premie
geen rol speelt. De koninklijke besluiten van 1 maart 1999 en 28 april 1999 doen met an-
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dere woorden geen afbreuk aan de voordien reeds geldende definitie van veranderlijke
wedde.
Aldus kunnen ook voor de periode vóór 1 december 1998 de jaarlijkse betaalde premies
of bonussen, onder de voorwaarden zoals hoger bepaald (zie punt 3), als veranderlijk in de
zin van artikel 39, eerste lid van het koninklijk besluit van 30 juni 1967 worden beschouwd.
Niet naar recht verantwoord is derhalve de beslissing van het arbeidshof dat "Op grond
van de uitdrukkelijke voorziening in het koninklijk besluit (van 28 april 1999) van de datum van de inwerkingtreding van (dit) koninklijk besluit en van de vermelding in de aanhef dat 'voortaan' het begrip veranderlijke wedde in deze zin moet worden begrepen, het
de bedoeling was om de variabele premies die een grotere periodiciteit hebben dan een
maand, toegekend aan een bediende met een vaste wedde slechts vanaf 1 december 1998
in de berekening van het vakantiegeld te doen opnemen en dat voormelde koninklijke besluiten van 1 maart 1999 en 28 april 1999 geen interpretatieve koninklijke besluiten zijn".
6. Hieruit volgt dat het bestreden arrest niet wettig op deze gronden heeft kunnen oordelen dat de verweerster geen vakantiegeld was verschuldigd op de premies die zij gedurende de periode van 1995 tot en met 1997 jaarlijks aan bepaalde bedienden in binnendienst heeft betaald, zonder na te gaan of de voorwaarden niet waren vervuld om deze
premies als veranderlijk loon op te vatten in de zin van de oude versie van artikel 39, eerste lid van het koninklijk besluit van 30 maart 1967 (schending van de artikelen 1 van de
op 28 juni 1971 gecoördineerde wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers, 1 en 39 van het koninklijk besluit van 30 maart 1967, artikel 39 vóór de toevoeging
van een zesde alinea bij koninklijke besluiten van 1 maart 1999 en 28 april 1999, de artikelen 1 en 2 van het koninklijk besluit van 1 maart 1999 en 28 april 1999, 2, derde lid van
de Loonbeschermingswet).
In zoverre de toegekende premies beantwoordden aan de omschrijving van "veranderlijke wedde" in de zin van artikel 39, eerste lid van het koninklijk besluit van 30 maart
1967 (zie punt 4), heeft het bestreden arrest de vordering van de eiser tot betaling van sociale zekerheidsbijdragen niet wettig ongegrond verklaard (schending van de artikelen 1,
§1, eerste lid, 5, 14 en 23 van de wet van 27 juni 1969, 2, §1, eerste lid, 23, eerste en
tweede lid, 38, §1 en 39 van de wet van 29 juni 1981, 19, §1 van het koninklijk besluit
van 28 november 1969, 39 van het koninklijk besluit van 30 maart 1967, vóór zijn toevoeging van een zesde alinea bij koninklijke besluiten van 1 maart 1999 en 28 april 1999, 2,
derde lid van de Loonbeschermingswet).

III. BESLISSING VAN HET HOF
1. Krachtens artikel 39, eerste lid van het koninklijk besluit van 30 maart 1967,
hebben de bedienden wier wedde geheel veranderlijk is, per vakantiedag recht op
een vakantiegeld dat gelijk is aan het dagelijks gemiddelde der brutobezoldigingen die verdiend werden gedurende elk der twaalf maanden die de maand waarin
de vakantie genomen wordt voorafgaan, eventueel verhoogd met een fictief loon
voor gelijkgestelde dagen van arbeidsonderbreking.
Krachtens het vijfde lid van dit artikel, worden voor de bedienden wier wedde
slechts voor een gedeelte veranderlijk is, voor het vast gedeelte de bepalingen
van artikel 38 van hetzelfde besluit toegepast en voor het veranderlijk gedeelte
de bepalingen van de vorige leden van artikel 39, onder voorbehoud van andere
beschikkingen die bij collectieve overeenkomst worden getroffen.
2. Bij koninklijk besluit van 1 maart 1999, vervangen bij koninklijk besluit van
28 april 1999, is aan voormeld artikel 39 een zesde lid toegevoegd waarin ver-
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duidelijkt wordt dat als veranderlijke wedde in de zin van artikel 39, eerste lid,
ook in aanmerking worden genomen: de veranderlijke premies waarvan de toekenning gekoppeld is aan een beoordeling van de prestaties van de bediende, aan
zijn productiviteit, aan het resultaat van de onderneming of van een afdeling ervan of aan ieder criterium dat de betaling ervan onzeker en wisselend maakt, ongeacht de periodiciteit of het ogenblik van de betaling van deze premies.
Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 december 1998.
3. In de aanhef van het koninklijk besluit van 28 april 1999 wordt er op gewezen dat het de bedoeling is de toestand "voor de toekomst" te verhelderen, dat het
koninklijk besluit "niet beoogt het verleden weer op losse schroeven te zetten" en
dat "het begrip veranderlijke wedde in de zin van artikel 39 van het koninklijk
besluit van 30 maart 1967 voortaan moet worden begrepen in de zin die nader is
bepaald in artikel 1 van dit koninklijk besluit".
Op grond van deze toelichting kan niet worden besloten dat voor de periode
voor 1 december 1998 geen vakantiegeld verschuldigd is op jaarlijks toegekende
bonussen of premies. Het koninklijk besluit van 28 april 1999 wilde immers alleen maar voor de toekomst de onzekerheid wegnemen door uitdrukkelijk te bepalen dat de periodiciteit van de premie geen rol speelt.
Dienvolgens kunnen ook voor de periode voor 1 december 1998 de jaarlijks
betaalde premies of bonussen onder bepaalde voorwaarden als variabel loon in
de zin van artikel 39, eerste lid van het koninklijk besluit van 30 juni 1967 worden beschouwd.
4. Voor de toepassing van artikel 39 van het koninklijk besluit van 30 juni
1967 moet loon als veranderlijk worden beschouwd wanneer de toekenning ervan als loon, dit is als tegenprestatie van de in de arbeidsovereenkomst bedongen
arbeid, afhankelijk is van criteria die de betaling ervan onzeker en wisselend maken.
Wanneer de betaling van het loonvoordeel niet onzeker is, maar alleen het bedrag ervan wisselend is, betreft het geen veranderlijk loon.
5. Het arrest oordeelt dat voor variabele premies die een grotere periodiciteit
hebben dan een maand, het begrip "veranderlijke wedde" slechts vanaf 1 december 1998 in de zin als voormeld moet worden begrepen voor de berekening van
het vakantiegeld van bedienden met een vaste wedde en dat de koninklijke besluiten van 1 maart 1999 en 28 april 1999 geen interpretatieve koninklijke besluiten zijn.
Op grond hiervan oordeelt het arrest dat de verweerster geen vakantiegeld was
verschuldigd op de premies die zij gedurende de aangevochten periode van 1995
tot en met 1997 jaarlijks aan bepaalde bedienden in binnendienst heeft betaald en
dan ook de betaling van sociale zekerheidsbijdragen op dit vakantiegeld niet verschuldigd was.
Zodoende schendt het arrest de in het middel als geschonden aangewezen wettelijke bepalingen.
Het middel is gegrond.
Dictum
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Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uitspraak doet over de socialezekerheidsbijdragen met betrekking tot het vakantiegeld op de premies gedurende
de periode van 1995 tot en met 1997 betaald en uitspraak doet over de kosten.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Arbeidshof te Gent.
11 februari 2008 - 3° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van mevr. Mortier, advocaat-generaal – Advocaat: mr. De
Bruyn.

Nr. 103
2° KAMER - 12 februari 2008

1º VERZEKERING — LANDVERZEKERING - VRIJSTELLING VAN DE VERZEKERAAR OPZETTELIJK VEROORZAAKT SCHADEGEVAL - BEGRIP.
2º VERZEKERING — LANDVERZEKERING - VRIJSTELLING VAN DE VERZEKERAAR OPZETTELIJK VEROORZAAKT SCHADEGEVAL - TOEPASSING.
3º MISDRIJF — RECHTVAARDIGING EN VERSCHONING —
RECHTVAARDIGING - BEKLAAGDE DIE ZICH OP HET OGENBLIK VAN DE FEITEN IN EEN
ERNSTIGE STAAT VAN GEESTESSTOORNIS BEVOND - BEKLAAGDE ONGESCHIKT TOT HET
CONTROLEREN VAN ZIJN DADEN - VRIJSPRAAK - GEVOLG.
1º Een schadegeval is opzettelijk veroorzaakt in de betekenis van art. 8, eerste lid Wet
Landverzekeringsovereenkomst, wanneer de verzekerde wetens en willens een daad
stelt of zich ervan onthoudt en zijn risicodragende handelwijze een redelijkerwijze
voorzienbare schade aan een derde veroorzaakt 1. (Art. 8, eerste lid Wet 25 juni 1992 op
de landverzekeringsovereenkomst)
2º en 3° De omstandigheid dat de rechter oordeelt dat een schadeverwekkend feit ten laste
van de beklaagde bewezen is maar dat deze zich, op het ogenblik dat hij dat feit pleegt,
in een ernstige staat van geestesstoornis bevindt die hem ongeschikt maakt tot het
controleren van zijn daden, zodat de rechter die beklaagde op grond van de in art. 71
Strafwetboek bepaalde schulduitsluitingsgrond vrijspreekt, sluit volstrekt uit dat de
vrijgesproken dader "het schadegeval opzettelijk heeft veroorzaakt", zoals bedoeld in art.
8, eerste lid Wet Landverzekeringsovereenkomst. (Art. 71 Sw.; Art. 8, eerste lid Wet 25
juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst)
(MERCATOR VERZEKERINGEN nv T. S. e.a.)

ARREST

(A.R. P.07.1185.N)
1 Zie: Cass., 5 dec. 2000, A.R. P.99.0223.N, A.C. 2000, nr. 670.
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I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te Antwerpen, correctionele kamer, van 27 juni 2007.
De eiseres voert in een verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een middel
aan.
Afdelingsvoorzitter Edward Forrier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Middel
1. Het middel voert schending aan van de artikelen 149 Grondwet, 1382 en
volgende Burgerlijk Wetboek, 8, eerste lid Wet Landverzekeringovereenkomst:
het is niet omdat toepassing wordt gemaakt van artikel 71 Strafwetboek dat de
dader niet wetens en willens heeft gehandeld.
2. Een schadegeval is opzettelijk veroorzaakt in de betekenis van artikel 8, eerste lid Wet Landverzekeringsovereenkomst, wanneer de verzekerde wetens en
willens een daad stelt of zich ervan onthoudt en zijn risciodragende handelwijze
een redelijkerwijze voorzienbare schade aan een derde veroorzaakt.
3. De omstandigheid dat de rechter oordeelt dat een schadeverwekkend feit ten
laste van de beklaagde bewezen is maar dat deze zich, op het ogenblik dat hij dat
feit pleegt, in een ernstige staat van geestesstoornis bevindt die hem ongeschikt
maakt tot het controleren van zijn daden, zodat de rechter die beklaagde op
grond van de in artikel 71 Strafwetboek bepaalde schulduitsluitingsgrond vrijspreekt, sluit volstrekt uit dat de vrijgesproken dader "het schadegeval opzettelijk
heeft veroorzaakt", zoals bedoeld in artikel 8, eerste lid Wet Landverzekeringsovereenkomst.
In zoverre het middel uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt het naar
recht.
4. Voor het overige oordeelt het arrest niet "dat door toepassing van artikel 71
Strafwetboek het 'opzettelijk' misdrijf in hoofde van de dader automatisch verandert in een 'onopzettelijk' misdrijf".
Het middel mist in zoverre feitelijke grondslag.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.
12 februari 2008 - 2° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaat-generaal – Advocaat:
mr. R. Mertens, Antwerpen.
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Nr. 104
2° KAMER - 12 februari 2008

1º STRAF — SAMENLOOP — EENDAADSE - MISDRIJVEN DIE DE OPEENVOLGENDE EN
VOORTGEZETTE UITVOERING ZIJN VAN EEN ZELFDE MISDADIG OPZET - DOUANE EN ACCIJNZEN GELDBOETE - BIJZONDER KARAKTER - WIJZE VAN BEREKENING - VOORWAARDE.
2º MISDRIJF — ALGEMEEN. BEGRIP. MATERIEEL EN MOREEL
BESTANDDEEL. EENHEID VAN OPZET - SAMENLOOP - MISDRIJVEN DIE DE
OPEENVOLGENDE EN VOORTGEZETTE UITVOERING ZIJN VAN EEN ZELFDE MISDADIG OPZET - DOUANE
EN ACCIJNZEN - STRAFTOEMETING - GELDBOETE - BIJZONDER KARAKTER - WIJZE VAN BEREKENING
- VOORWAARDE.
3º DOUANE EN ACCIJNZEN - MISDRIJVEN - MISDRIJVEN DIE DE OPEENVOLGENDE EN
VOORTGEZETTE UITVOERING ZIJN VAN EEN ZELFDE MISDADIG OPZET - GELDBOETE - BIJZONDER
KARAKTER - WIJZE VAN BEREKENING - VOORWAARDE.
4º CASSATIE — VERNIETIGING. OMVANG — STRAFZAKEN —
STRAFVORDERING — BEKLAAGDE EN VERDACHTE - DOUANE EN ACCIJNZEN MISDRIJVEN - MISDRIJF BESTRAFT MET EEN VEELVOUD VAN DE ONTDOKEN BELASTING - MISDRIJF
BESTRAFT MET EEN GELDBOETE MET EEN BEPERKT MAXIMUM - MISDRIJVEN DIE DE OPEENVOLGENDE
EN VOORTGEZETTE UITVOERING ZIJN VAN EEN ZELFDE MISDADIG OPZET - BESTRAFFING MET TWEE
ONDERSCHEIDEN GELDBOETES - VERNIETIGING MET INKORTING - GEVOLG.
1º, 2° en 3° Uit het bijzonder karakter van de geldboete inzake douane en accijnzen, gelijk
aan de verschuldigde rechten of een veelvoud ervan, volgt dat wanneer verschillende
dergelijke feiten de opeenvolgende en voortgezette uitvoering zijn van een zelfde
misdadig opzet, en voor zover de verschillende geldboetes berekend moeten worden
overeenkomstig de ontdoken rechten, de krachtens art. 65 Strafwetboek uit te spreken
enige geldboete moet berekend worden op de som van de door die misdrijven ontdoken
rechten1. (Art. 65 Sw.)
4º Wanneer de strafrechter, aan wie gelijktijdig verschillende misdrijven inzake douane en
accijnzen worden voorgelegd, waarvan het ene bestraft wordt met een veelvoud van de
ontdoken belasting en het andere met een geldboete waarvan het maximum wettelijk
beperkt is, oordeelt dat deze misdrijven de opeenvolgende en voortgezette uitvoering zijn
van een zelfde misdadig opzet maar de beklaagde toch veroordeelt tot twee
onderscheiden geldboetes, kort het Hof van Cassatie de veroordeling in en vernietigt het,
zonder verwijzing, de beslissing in zoverre het de beklaagde ook veroordeelt tot de
geldboete voor het misdrijf waarvan het maximum wettelijk beperkt is2.
(M. T. BELGISCHE STAAT - Minister van Financiën)

ARREST

(A.R. P.07.1546.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te Brussel, correctionele kamer, van 25 september 2007.
1 Zie: Cass., 13 jan. 2004, A.R. P.03.0646.N, A.C. 2004, nr. 16; Cass., 20 april 2004, A.R.
P.03.0717.N, A.C. 2004, nr. 206; Cass., 21 juni 2005, A.R. P.05.0247.N, A.C. 2005, nr. 361.
2 Over gedeeltelijke cassatie en cassatie zonder verwijzing, zie: M. DE SWAEF, “Penaal cassatieberoep
van nu en straks: enkele denkrichtingen voor de toekomst”, Verslag van het Hof van Cassatie 2005,
(114) 146.

426

HOF VAN CASSATIE

12.2.08 - Nr. 104

De eiseres voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Raadsheer Luc Huybrechts heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. FEITEN EN VOORAFGAANDE RECHTSPLEGING
De eiseres wordt door de verweerder vervolgd voor feit I, overtreding in 2001
van het koninklijk besluit van 3 april 1953 tot samenordening van de wetsbepalingen inzake de slijterijen van gegiste dranken, en feit II, overtreding in 2001
van de wet van 28 december 1983 betreffende de vergunning voor het verstrekken van sterke drank.
De correctionele rechtbank legde de eiseres voor deze feiten afzonderlijke
straffen op, namelijk:
- voor feit I een geldboete van 15.600 euro en 3 maanden vervangende gevangenisstraf met bevel tot sluiting van de slijterij tot na betaling van de openingsbelasting;
- voor feit II een geldboete van 85,40 euro en 2 maanden vervangende gevangenisstraf en verbeurdverklaring van de inbeslaggenomen goederen met bevel tot
sluiting van de slijterij tot na betaling van de geldboete.
Op civielrechtelijk gebied veroordeelde de rechtbank de eiseres tot betaling
van de nog verschuldigde openingsbelasting van 7.800 euro.
De eiseres kwam tegen dit vonnis in hoger beroep, evenals de verweerder maar
enkel wat feit II betreft.
Het bestreden arrest overweegt dat de verschillende bewezen feiten de opeenvolgende en voortgezette uitvoering van eenzelfde misdadig opzet zijn, bevestigt
de bevolen sluiting en verbeurdverklaring en spreekt met eenparigheid van stemmen tegen de eiseres volgende straffen uit:
- voor feit I een geldboete van 15.600 euro en 3 maanden vervangende gevangenisstraf;
- voor feit II een geldboete van 170,80 euro.
Op civielrechtelijk gebied veroordeelt het bestreden arrest de eiseres tot betaling van de verschuldigde openingsbelasting van 7.800 euro en van het verschuldigde vergunningsrecht van 85,40 euro.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Middel
1. Het middel voert schending aan van artikel 65, eerste lid Strafwetboek: bij
toepassing van deze wetsbepaling kon het bestreden arrest de eiseres niet wettig
veroordelen tot twee onderscheiden geldboetes van 15.600 euro en 170,80 euro.
2. Wanneer de strafrechter aan wie gelijktijdig verschillende misdrijven worden voorgelegd, oordeelt dat deze de opeenvolgende en voortgezette uitvoering
zijn van eenzelfde misdadig opzet, dan mag hij overeenkomstig artikel 65, eerste
lid Strafwetboek daarvoor slechts één straf, namelijk de zwaarste uitspreken.
3. Uit het bijzonder karakter van de geldboete inzake douane en accijnzen, ge-
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lijk aan de verschuldigde rechten of een veelvoud ervan, volgt dat wanneer verschillende dergelijke feiten de opeenvolgende en voortgezette uitvoering zijn van
een zelfde misdadig opzet, de krachtens artikel 65 Strafwetboek uit te spreken
enige geldboete moet berekend worden op de som van de door die misdrijven
ontdoken rechten.
Deze regel kan alleen maar toegepast worden voor zover de verschillende
geldboetes berekend moeten worden overeenkomstig de ontdoken rechten.
4. Op het ogenblik van de feiten waren de toepasselijke straffen voor de beide
misdrijven een geldboete van tweemaal de belasting (artikel 35, §1, koninklijk
besluit van 3 april 1953 en artikel 25, §1, wet 28 december 1983).
Op datum van de uitspraak van het arrest is evenwel het feit II, na de opheffing
van artikel 25, §1, en wijziging van artikel 25, §2 van de wet van 28 december
1983 door het artikel 14 van de wet van 17 mei 2004 tot wijziging van de wet
van 28 december 1983 betreffende het verstrekken van sterke dranken en betreffende het vergunningsrecht, nog maar strafbaar met een geldboete van 250 euro
tot 500 euro.
Daar deze nieuwe geldboete een beperkt maximum heeft, is ze milder dan deze
op het ogenblik van de feiten.
5. De zwaarste straf voor de feiten waarvan de appelrechters hier overeenkomstig artikel 65, eerste lid Strafwetboek de eenheid van misdadig opzet aannemen,
is derhalve de geldboete gesteld op het feit I.
De appelrechters konden anderzijds, na de vermelde wetswijziging, boven de
geldboete gesteld op het feit I niet meer de anderssoortige en beperkte geldboete
voor het feit II opleggen.
Dit gedeelte van de veroordeling kan worden ingekort zonder dat het Hof daarvoor in de beoordeling van de zaak zelf moet treden.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
6. Afgezien van de veroordeling tot de geldboete voor het feit II zijn de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht genomen en is de beslissing overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het de eiseres voor het feit II veroordeelt tot betaling van een geldboete van 170,80 euro en tot sluiting van de slijterij tot na betaling van die geldboete.
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
Veroordeelt de eiseres in de helft van de kosten van haar cassatieberoep en laat
de overige helft van die kosten ten laste van de Staat.
Zegt dat er geen grond is tot verwijzing.
12 februari 2008 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Huybrechts – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaat-gene-
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raal – Advocaat: mr. H. Van Bavel, Brussel.

Nr. 105
2° KAMER - 12 februari 2008

1º STRAF — ALLERLEI - DOUANE EN ACCIJNZEN - WET 22 OKT. 1997 - ARTIKEL 23 VERBEURDVERKLARING - AARD - GEVOLG.
2º DOUANE EN ACCIJNZEN - WET 22 OKT. 1997 - ARTIKEL 23 - VERBEURDVERKLARING
- AARD - GEVOLG.
3º STRAF — ANDERE STRAFFEN - VEROORDELING BIJ EENVOUDIGE SCHULDIGVERKLARING
- BIJZONDERE VERBEURDVERKLARING - DOUANE EN ACCIJNZEN - WET 22 OKT. 1997 - ARTIKEL
23 - VERBEURDVERKLARING - AARD - GEVOLG.
4º STRAF — ALLERLEI - DOUANE EN ACCIJNZEN - VERBEURDVERKLARING - VEROORDELING
TOT BETALING VAN DE TEGENWAARDE IN GEVAL VAN NIET-WEDEROVERLEGGING - AARD.
5º DOUANE EN ACCIJNZEN - VERBEURDVERKLARING - VEROORDELING TOT BETALING VAN
DE TEGENWAARDE IN GEVAL VAN NIET-WEDEROVERLEGGING - AARD.
1º, 2° en 3° Daar de verbeurdverklaring van art. 23 van de wet van 22 okt. 1997 een straf
is, namelijk een bijzondere verbeurdverklaring in de zin van de artt. 42, §§1 en 2 en 43
van het Strafwetboek en van artikel 21ter van de Voorafgaande Titel Wetboek van
Strafvordering, verplicht deze laatste wetsbepaling de rechter die een eenvoudige
schuldigverklaring uitspreekt, niettemin die verbeurdverklaring uit te spreken 1. (Artt. 42,
§§1 en 2 en 43 Sw.; Art. 21ter V.T.Sv.; Art. 23 Wet 22 okt. 1997)
4º en 5° De veroordeling inzake douane en accijnzen tot betaling van de tegenwaarde bij
niet-wederoverlegging van verbeurdverklaarde goederen is een civielrechtelijk gevolg
van de strafrechtelijke veroordeling tot verbeurdverklaring2.
(BELGISCHE STAAT - Minister van Financiën T. B.)

ARREST

(A.R. P.07.1562.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te Gent,
correctionele kamer, van 27 september 2007 op verwijzing gewezen ingevolge
arrest van het Hof van 13 februari 2007.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
1 Het opschrift van de wet van 22 okt. 1997 betreffende de structuur en accijnstarieven inzake
minerale olie (B.S. 20.11.1997) werd door het K.B. van 29 februari 2004 (B.S. 05.03.2004)
vervangen door het opschrift 'Wet van 22 oktober 1997 betreffende de belasting van
energieproducten en elektriciteit'. De wet werd opgeheven bij artikel 442 van de Programmawet van
27 dec. 2004 (B.S. 31.12.2004, 2de editie).
2 Zie: Cass., 21 sept. 1999, A.R. P.98.1346.N, A.C. 1999, nr. 474; Cass., 29 april 2003, A.R.
P.02.1459.N en P.02.1578.N, A.C. 1999, nr. 268; Cass., 29 april 1999, A.R. P.02.1461.N, A.C. 1999,
nr. 269; Cass., 31 okt. 2006, A.R. P.06.0928.N, A.C. 2006, nr. 531.
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Raadsheer Luc Huybrechts heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. FEITEN EN VOORAFGAANDE RECHTSPLEGING
(...)
Bij het thans bestreden arrest van 27 september 2007 oordeelt het Hof van Beroep te Gent, correctionele kamer, dat de redelijke termijn is overschreden. Het
verklaart daarop verweerders hoger beroep ontvankelijk, bevestigt het beroepen
vonnis van de Correctionele Rechtbank te Hasselt met betrekking tot de bijzondere vergoeding van 25 euro en de gerechtskosten, mits deze wijziging dat de
bijzondere vergoeding thans wordt bepaald op 28,84 euro; doet het beroepen
vonnis teniet in zoverre het de verweerder veroordeelde tot straf, meer bepaald
tot betaling van een geldboete van 702.130,70 euro, verbeurdverklaring en veroordeling bij niet-wederoverlegging en tot het betalen van een solidariteitsbijdrage, en opnieuw wijzende, veroordeelt de verweerder bij wijze van eenvoudige
schuldigverklaring en zegt dat de verweerder thans geen solidariteitsbijdrage
meer verschuldigd is.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Middel
1. Het middel voert schending aan van:
- artikel 23, inzonderheid derde lid van de wet van 22 oktober 1997 betreffende de structuur en accijnstarieven inzake minerale olie;
- de artikelen 42, 1º en 2º (zoals na de wet van 4 mei 1999), 43 (zoals gewijzigd bij de wet van 17 juli 1990) en 43bis, inzonderheid tweede lid (zoals na de
wet van 19 december 2002) Strafwetboek;
- artikel 21ter Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering.
2. Daar de verbeurdverklaring van artikel 23 van de wet van 22 oktober 1997,
een straf is, namelijk een bijzondere verbeurdverklaring in de zin van de artikelen 42, §§1 en 2 en 43 Strafwetboek en van artikel 21ter Voorafgaande Titel
Wetboek van Strafvordering, verplicht deze laatste wetsbepaling de rechter die
een eenvoudige schuldigverklaring uitspreekt, niettemin die verbeurdverklaring
uit te spreken; anderzijds is de veroordeling tot betaling van de tegenwaarde bij
niet-wederoverlegging van verbeurdverklaarde goederen een civielrechtelijk gevolg van de strafrechtelijke veroordeling tot verbeurdverklaring.
Het middel is gegrond.
Ambtshalve onderzoek van de beslissingen op de strafvordering voor het overige
3. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen
zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het nalaat tegen de verweerder uit te
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spreken:
1. de verbeurdverklaring van de producten waarop accijns verschuldigd was,
2. de veroordeling tot betaling van de tegenwaarde van die goederen bij nietvoortbrenging ervan.
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.
12 februari 2008 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Huybrechts – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaat-generaal – Advocaat: mr. Claeys Boúúaert.

Nr. 106
2° KAMER - 13 februari 2008

1º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — TERMIJNEN VOOR
CASSATIEBEROEP EN BETEKENING — STRAFVORDERING — GEEN
EINDBESLISSING, TOCH ONMIDDELLIJK VATBAAR VOOR
CASSATIEBEROEP - AFSLUITING VAN HET ONDERZOEK - BESCHIKKING TOT VERWIJZING HOGER BEROEP VAN DE INVERDENKINGGESTELDE - BESLISSING VAN DE KAMER VAN
INBESCHULDIGINGSTELLING - ONMIDDELLIJK CASSATIEBEROEP VAN DE INVERDENKINGGESTELDE ONTVANKELIJKHEID.
2º HOGER BEROEP — STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN
INBEGREPEN) — BESLISSINGEN EN PARTIJEN - BESCHIKKING VAN DE
RAADKAMER - VERWIJZING - HOGER BEROEP VAN DE INVERDENKINGGESTELDE ONTVANKELIJKHEID.
3º ONDERZOEKSGERECHTEN - BESCHIKKING VAN DE RAADKAMER - VERWIJZING - HOGER
BEROEP VAN DE INVERDENKINGGESTELDE - ONTVANKELIJKHEID.
1º Krachtens artikel 416, tweede lid Sv., kan een inverdenkinggestelde slechts onmiddellijk
cassatieberoep instellen tegen het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat
uitspraak doet over het hoger beroep tegen de beschikking tot verwijzing, op voorwaarde
dat hij tegen deze beschikking hoger beroep heeft kunnen instellen1.
2º en 3° Het hoger beroep van een inverdenkinggestelde tegen de beschikking tot
verwijzing van de raadkamer is niet ontvankelijk wanneer de grieven die door de
inverdenkinggestelde in zijn conclusie voor de kamer van inbeschuldigingstelling zijn
geformuleerd, geen betrekking hebben op de gevallen die in artikel 135, §2 Sv., zijn
bedoeld, aangezien zij niet in een schriftelijke conclusie voor de raadkamer zijn
aangevoerd of niet gericht zijn tegen de beroepen beschikking in zoverre die de
inverdenkinggestelde naar de correctionele rechtbank verwees, of geen grond van nietontvankelijkheid van de strafvordering aanvoeren die eerst nà het debat voor de

1 Cass., 11 jan. 2000, A.R. P.99.0905.N, nr. 20 en concl. adv.-gen. DUINSLAEGER.
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raadkamer is ontstaan2.
(A. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.07.1778.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen de arresten, op 13 november 2007 respectievelijk met de nummers 3003 en 3005 van het repertorium gewezen door
het Hof van Beroep te Luik, kamer van inbeschuldigingstelling.
De eerste eiser voert een middel aan in een memorie die op de griffie van het
Hof op 3 december 2007 is ingekomen.
Raadsheer Pierre Cornelis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
De eisers hebben op 30 oktober 2007 hoger beroep ingesteld tegen een beschikking van de raadkamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Luik van 19
oktober 2007, in zoverre deze hen naar de correctionele rechtbank verwees.
Nadat het bestreden arrest, met overname van de redenen van de vordering van
het openbaar ministerie, heeft vastgesteld dat één van de inverdenkinggestelden
die in deze beschikking zijn bedoeld, voor de feiten van de zaak was aangehouden, verklaart het de hogere beroepen van de eisers niet ontvankelijk omdat ze
zijn ingesteld buiten de termijn die bij artikel 135, §4 van het Wetboek van Strafvordering is bepaald.
Krachtens artikel 416, tweede lid van hetzelfde wetboek, kan een inverdenkinggestelde slechts onmiddellijk cassatieberoep instellen tegen het arrest van de
kamer van inbeschuldigingstelling dat uitspraak doet over het hoger beroep tegen
de beschikking tot verwijzing, op voorwaarde dat hij tegen deze beschikking hoger beroep heeft kunnen instellen.
De grieven die door de eisers in hun conclusies voor de kamer van inbeschuldigingstelling zijn geformuleerd, hebben geen betrekking op de gevallen die in
artikel 135, §2 van het voormelde wetboek zijn bedoeld, aangezien zij niet in een
schriftelijke conclusie voor de raadkamer zijn aangevoerd of niet gericht zijn tegen de beroepen beschikking in zoverre deze de eisers naar de correctionele
rechtbank verwees, of geen grond van niet-ontvankelijkheid van de strafvordering aanvoeren die eerst nà het debat voor de raadkamer is ontstaan.
Daaruit volgt dat, ook al zijn de hogere beroepen van de eisers binnen de wettelijke termijn ingesteld, zij niet ontvankelijk dienden te worden verklaard.
De cassatieberoepen zijn niet ontvankelijk.
Het Hof slaat geen acht op de memorie van de eerste eiser, die geen verband
houdt met de ontvankelijkheid van het cassatieberoep.
Dictum
2 Ibid.
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Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt ieder van de eisers in de kosten van zijn cassatieberoep.
13 februari 2008 - 2° kamer – Voorzitter: de h. de Codt, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Cornelis – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-generaal – Advocaat: mr. P. Charpentier, Hoei.

Nr. 107
2° KAMER - 13 februari 2008

1º GRONDWETTELIJK HOF - PREJUDICIËLE VRAAG - HOVEN EN RECHTBANKEN VERPLICHTING - GRENZEN - DRINGENDE VRAAG EN UITSPRAAK MET EEN VOORLOPIG KARAKTER BEGRIP - ONDERZOEK - VOORLOPIG AANGEHOUDEN INVERDENKINGGESTELDE - BIJZONDERE
OPSPORINGSMETHODEN - CONTROLE VAN HET VERTROUWELIJK DOSSIER DOOR DE KAMER VAN
INBESCHULDIGINGSTELLING - ONMIDDELLIJK CASSATIEBEROEP - ONTVANKELIJKHEID.
2º PREJUDICIEEL GESCHIL - GRONDWETTELIJK HOF - HOVEN EN RECHTBANKEN VERPLICHTING - GRENZEN - DRINGENDE VRAAG EN UITSPRAAK MET EEN VOORLOPIG KARAKTER BEGRIP - ONDERZOEK - VOORLOPIG AANGEHOUDEN INVERDENKINGGESTELDE - BIJZONDERE
OPSPORINGSMETHODEN - CONTROLE VAN HET VERTROUWELIJK DOSSIER DOOR DE KAMER VAN
INBESCHULDIGINGSTELLING - ONMIDDELLIJK CASSATIEBEROEP - ONTVANKELIJKHEID.
3º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - BIJZONDERE OPSPORINGSMETHODEN - CONTROLE VAN
HET VERTROUWELIJK DOSSIER DOOR DE KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - ONMIDDELLIJK
CASSATIEBEROEP - ONTVANKELIJKHEID - PREJUDICIËLE VRAAG - GRONDWETTELIJK HOF VERPLICHTING OM DE VRAAG TE STELLEN - GRENZEN - DRINGENDE VRAAG EN UITSPRAAK MET EEN
VOORLOPIG KARAKTER - BEGRIP.
4º ONDERZOEKSGERECHTEN - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - BIJZONDERE
OPSPORINGSMETHODEN - CONTROLE VAN HET VERTROUWELIJK DOSSIER DOOR DE KAMER VAN
INBESCHULDIGINGSTELLING - ONMIDDELLIJK CASSATIEBEROEP - ONTVANKELIJKHEID - PREJUDICIËLE
VRAAG - GRONDWETTELIJK HOF - VERPLICHTING OM DE VRAAG TE STELLEN - GRENZEN DRINGENDE VRAAG EN UITSPRAAK MET EEN VOORLOPIG KARAKTER - BEGRIP.
5º GRONDWETTELIJK HOF - PREJUDICIËLE VRAAG - HOVEN EN RECHTBANKEN - HOF VAN
CASSATIE - VERPLICHTING - GRENZEN - DRINGENDE VRAAG EN UITSPRAAK MET EEN VOORLOPIG
KARAKTER - ERNSTIGE TWIJFEL OVER DE GRONDWETTELIJKHEID VAN DE REGEL - VRAAG MET
HETZELFDE ONDERWERP REEDS BIJ HET GRONDWETTELIJK HOF AANHANGIG - GEVOLG.
6º PREJUDICIEEL GESCHIL - GRONDWETTELIJK HOF - HOVEN EN RECHTBANKEN - HOF
VAN CASSATIE - VERPLICHTING - GRENZEN - DRINGENDE VRAAG EN UITSPRAAK MET EEN
VOORLOPIG KARAKTER - ERNSTIGE TWIJFEL OVER DE GRONDWETTELIJKHEID VAN DE REGEL - VRAAG
MET HETZELFDE ONDERWERP REEDS BIJ HET GRONDWETTELIJK HOF AANHANGIG - GEVOLG.
7º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — TERMIJNEN VOOR
CASSATIEBEROEP EN BETEKENING — STRAFVORDERING —
VOORBARIG CASSATIEBEROEP (GEEN EINDBESLISSING) - KAMER VAN
INBESCHULDIGINGSTELLING - BIJZONDERE OPSPORINGSMETHODEN - CONTROLE VAN HET
VERTROUWELIJK DOSSIER DOOR DE KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - ONMIDDELLIJK

Nr. 107 - 13.2.08
CASSATIEBEROEP

HOF VAN CASSATIE

433

- ONTVANKELIJKHEID.

8º ONDERZOEKSGERECHTEN - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - BIJZONDERE
OPSPORINGSMETHODEN - CONTROLE VAN HET VERTROUWELIJK DOSSIER DOOR DE KAMER VAN
INBESCHULDIGINGSTELLING - ONMIDDELLIJK CASSATIEBEROEP - ONTVANKELIJKHEID.
9º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - BIJZONDERE OPSPORINGSMETHODEN - CONTROLE VAN
HET VERTROUWELIJK DOSSIER DOOR DE KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - ONMIDDELLIJK
CASSATIEBEROEP - ONTVANKELIJKHEID.
1º, 2°, 3°, 4°; 5° en 6° Een rechtscollege is, krachtens artikel 26, §3 Bijzondere Wet
Arbitragehof, behalve wanneer ernstige twijfel bestaat over de verenigbaarheid van een
wet, een decreet of een in artikel 134 G.W. bedoelde regel met één van de in paragraaf 1
bedoelde regels of artikelen van de Grondwet en geen vraag of beroep met hetzelfde
onderwerp bij het voormelde Hof aanhangig is, in het geval de vordering spoedeisend is
en de uitspraak over de vordering slechts een voorlopig karakter heeft, niet ertoe
gehouden een prejudiciële vraag te stellen; aangezien de beslissing die met toepassing
van artikel 235ter Sv. is gewezen, voorlopig van aard is en de rechtspleging dringend is
omdat de inverdenkinggestelde zich in voorlopige hechtenis bevindt en wegens de
noodzaak om de redelijke termijn te eerbiedigen die bij artikel 5.3 E.V.R.M. wordt
gewaarborgd, kan, doch hoeft het Hof geen prejudiciële vraag te stellen wanneer er
ernstige twijfel bestaat omtrent de grondwettelijkheid van de toe te passen regel, doch
evenwel verschillende vragen met hetzelfde voorwerp, die door het Hof aan het
Grondwettelijk Hof zijn gericht, bij dat Hof aanhangig zijn1.
7º, 8° en 9° De vernietiging van artikel 235ter, §6 Sv. door het arrest nr. 105/07 van het
Grondwettelijk Hof van 19 juli 2007, verleent aan de inverdenkinggestelde niet het recht
om vóór het eindarrest of eindvonnis cassatieberoep in te stellen tegen de beslissing van
de kamer van inbeschuldigingstelling die met toepassing van artikel 235ter, §§1 tot 5 van
het voormelde wetboek, de controle van het vertrouwelijk dossier uitoefent2.
(K.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.08.0035.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 7 december 2007 met nummer 3881 gewezen door het Hof van Beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling.
De eiser voert een middel aan in een memorie waarvan een eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht en verzoekt om de prejudiciële verwijzing van de zaak naar het Grondwettelijk Hof.
Raadsheer Jocelyne Bodson heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
A. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing die met toepassing van artikel 235bis van het Wetboek van Strafvordering uitspraak doet:
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn
1 Zie Cass., 16 maart 2005, A.R. P.05.0323.F, A.C. 2005, nr. 168; Cass., 2 okt. 2007, A.R.
P.07.0988.N, A.C. 2007.
2 Cass., 2 okt. 2007, A.R. P.07.0988.N, A.C. 2007.
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in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
B. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing die met toepassing van artikel 235ter van het Wetboek van Strafvordering uitspraak doet:
Een rechtscollege is, krachtens artikel 26, §3 van de Bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof, behalve wanneer ernstige twijfel bestaat over de
verenigbaarheid van een wet, een decreet of een in artikel 134 van de Grondwet
bedoelde regel met één van de in §1 bedoelde regels of artikelen van de Grondwet en geen vraag of beroep met hetzelfde onderwerp bij het voormelde Hof aanhangig is, in het geval de vordering spoedeisend is en de uitspraak over de vordering slechts een voorlopig karakter heeft, niet ertoe gehouden een prejudiciële
vraag te stellen.
De beslissing die met toepassing van artikel 235ter van het Wetboek van Strafvordering is gewezen, is voorlopig van aard. Vermits de eiser zich bovendien in
voorlopige hechtenis bevindt, is de rechtspleging dringend.
Er bestaat ernstige twijfel omtrent de grondwettelijkheid van de toe te passen
regel. Er zijn evenwel verschillende vragen met hetzelfde voorwerp, die door het
Hof aan het Grondwettelijk Hof zijn gericht, bij dat Hof aanhangig.
Daaruit volgt dat de prejudiciële vraag kan, doch niet hoeft te worden gesteld.
De redelijke termijn die bij artikel 5.3 van het Verdrag tot Bescherming van de
Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden wordt gewaarborgd, verantwoordt dat het Hof onverwijld uitspraak doet over het cassatieberoep.
De vernietiging van artikel 235ter, §6 van het Wetboek van Strafvordering
door het arrest nr. 105/2007 van het Grondwettelijk Hof van 19 juli 2007, verleent aan de inverdenkinggestelde niet het recht om vóór het eindarrest of eindvonnis cassatieberoep in te stellen tegen de beslissing van de kamer van inbeschuldigingstelling die met toepassing van artikel 235ter, §§1 tot 5 van het voormelde wetboek, de controle van het vertrouwelijk dossier uitoefent.
De beslissing die op grond van deze bepaling is gewezen, is immers een voorbereidende beslissing en een beslissing van onderzoek.
Het cassatieberoep is niet ontvankelijk.
Er is geen grond om acht te slaan op het enige middel, "tweede" genoemd, dat
door de eiser wordt aangevoerd, aangezien dat geen verband houdt met de ontvankelijkheid van het cassatieberoep.
Dictum
Het Hof,
Zegt dat er geen grond is om een vraag te stellen aan het Grondwettelijk Hof.
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
13 februari 2008 - 2° kamer – Voorzitter: de h. de Codt, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: mevr. Bodson – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. S. Mary, Brussel, O. Martins, Brussel en V. Gauché, Brussel.
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Nr. 108
1° KAMER - 14 februari 2008

BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE - TARIEVEN - MOGELIJKHEID VOOR
DE E.U.-LIDSTATEN VERLAAGDE TARIEVEN TOE TE PASSEN - BEVOEGDHEID VAN DE BELGISCHE
WETGEVER - DRAAGWIJDTE.
De Belgische wetgever is krachtens artikel 12 van de Richtlijn 77/388/EEG van de Raad
van 17 mei 1977 bevoegd afwijkingen toe te staan op het normaal BTW-tarief voor
bepaalde categorieën van producten die in de richtlijn worden omschreven; wanneer een
ruime categorie van producten vermeld wordt die kunnen worden uitgesloten, heeft hij
het recht slechts een deel van die producten van die categorie te doen genieten van die
afwijking op het normaal tarief; de wetgever die slechts in beperkte mate toepassing
maakt van de mogelijkheid een verlaagd tarief te bepalen voor een categorie van
goederen of diensten, bevordert hierdoor de gewenste uniformiteit van de tarieven; eens
dat hij een verlaagd tarief toekent is hij evenwel verplicht gelijke verrichtingen ook gelijk
te behandelen gelet op de door het Hof van Justitie vereiste neutraliteit van de belasting.
(Art. 12, derde lid, a), Richtlijn 77/388/EEG van de Raad van 17 mei 1977; zoals
vervangen door art. 1 Richtlijn 92/77/EEG van de Raad van 19 okt. 1992; Art. 37, §1,
eerste lid W.B.T.W.; Bijlage, Tabel A, Rubriek XXIII, punt 2 K.B. nr. 20 van 20 juli 1970)
(MEDTRONIC BELGIUM nv T. BELGISCHE STAAT - Minister van Financiën)

ARREST

(A.R. C.04.0071.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 7 februari 2003 gewezen
door het Hof van Beroep te Brussel.
Voorzitter Ivan Verougstraete heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert in haar verzoekschrift twee middelen aan.
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 10, 11 en 172 van de gecoördineerde Grondwet;
- artikel 26, §2 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof;
- artikel 37, in het bijzonder §1 van het BTW-Wetboek;
- artikel 12. 3, a), derde lid van de Richtlijn 77/388/EEG van de Raad dd. 17 mei 1977
betreffende de harmonisatie van de wetgevingen der Lid-Staten inzake omzetbelastingGemeenschappelijk stelsel van belasting over de toegevoegde waarde: uniforme grondslag, zoals vervangen door artikel 1 van Richtlijn 92/77/EEG van de Raad van 19 oktober
1992 tot aanvulling van het gemeenschappelijk stelsel van de belasting over de toegevoegde waarde en tot wijziging van Richtlijn 77/388/EEG en bijlage H tot de Richtlijn
92/77/EEG van de Raad van 19 oktober 1992 tot aanvulling van het gemeenschappelijk
stelsel van de belasting over de toegevoegde waarde en tot wijziging van Richtlijn
77/388/EEG;
- de artikelen 10 (ex art. 5) en 12 (ex art. 6) van de Geconsolideerde versie van het Verdrag van 25 maart 1957 tot oprichting van de Europese Gemeenschap, gesloten te Rome,
goedgekeurd bij wet van 2 december 1957, zoals gewijzigd door het Verdrag van Nice,
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goedgekeurd bij wet van 7 juni 2002;
- de communautaire beginselen van het gemeenschapsrecht inzake evenredigheid, proportionaliteit en gelijkheid, zoals neergelegd o.m. in de voormelde artikelen 10 (ex art. 5)
en 12 (ex art. 6) van de Geconsolideerde versie van het Verdrag van 25 maart 1657 tot oprichting van de Europese Gemeenschap, gesloten te Rome, goedgekeurd bij wet van 2 december 1957, zoals gewijzigd door het Verdrag van Nice, goedgekeurd bij wet van 7 juni
2002.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest verklaart het hoger beroep van de verweerder ontvankelijk en grotendeels gegrond, vernietigt het bestreden vonnis, behalve waar het voor recht zegt dat de
door de verweerder gevorderde boeten door de eiseres niet verschuldigd zijn en, opnieuw
rechtdoende, verklaart de oorspronkelijke vorderingen van de eiseres ontvankelijk doch
ongegrond behalve waar de volledige vernietiging der twee boeten gevorderd wordt, om
de volgende redenen:
"a) betreffende het toepasselijk tarief
Opdat een toestel door rubriek XXIII punt 2 van tabel A van het koninklijk besluit nr.
20 inzake BTW als een 'andere voor het verhelpen of verlichten van gebreken of van kwalen (dienende) apparatuur die door de patiënt in de hand worden gehouden of op andere
wijze worden gedragen, dan wel worden geïmplanteerd', beschouwd mag worden, moet
dit toestel bijgevolg door de patiënt intern (door implantatie) of extern gedragen worden,
wat inhoudt dat belanghebbende van de autonomie geniet om zich te verplaatsen en dus
het toestel van een plaats naar een ander te kunnen dragen.
Uit de beschrijving door Dr. V.D.O. en uit de informatiebrochure volgt dat de oxygenator deze voorwaarden niet vervult; dit toestel, dat de vorm van een potje heeft, is inderdaad aan een volledige heelkundig circuit gekoppeld en vormt een noodzakelijk onderdeel
van gans een infrastructuur van het ziekenhuis, infrastructuur die - volgens de eigen verklaringen van Dr. V.D.O. - 'voor verschillende patiënten wordt gebruikt en correct (...) aan
een BTW-tarief N' (te weten: het normaal tarief van 19,5 of 20,5 pct.) 'is onderworpen'.
De patiënten die de koppelingsslangen van de oxygenator dragen tijdens de open hartoperaties of bij ernstige schade van de longen door chemische, fysische of organische oorzaken, zijn geen ambulante patiënten; zij genieten niet van een verplaatsinsautonomie.
(De eiseres) tracht tevergeefs de oxygenator met 'het individueel toebehoren dat deel
uitmaakt van een kunstnier inclusief de gebruikte trousses' waarvan sprake in rubriek
XXIII, te vergelijken.
Andere toestellen mogen, luidens de strikt interpreteerbare tekst van punt 2 van rubriek
XXIII, niet met het individueel toebehoren dat deel uitmaakt van een kunstnier, vergeleken worden.
Dit punt 2 is inderdaad als volgt opgesteld:
- orthopedische toestellen;
- breukspalken;
- kunstgebitten enz.;
- hoorapparaten;
- en andere voor het verhelpen of verlichten van gebreken of van kwalen (dienende) apparatuur, die door de patiënt in de hand worden gehouden of op andere wijze worden gedragen, dan wel worden geïmplanteerd;
- individuele toestellen voor de personen die lijden aan incontinentie;
- individuele toebehoren dat deel uitmaakt van een kunstnier.
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Deze tekst is bijgevolg niet opgesteld op een wijze die zou toelaten datgene dat bepaald
werd voor het toebehoren van de kunstnier, bij analogie op andere toebehoren toe te passen (zoals (de eiseres) het voorhoudt).
Ten overvloede stelt het hof trouwens vast dat de hierboven beschreven oxygenator niet
vergelijkbaar is met een individueel toebehoren dat deel uitmaakt van een kunstnier, het
weze maar omdat in dit laatste geval belanghebbenden ambulante patiënten zijn.
Het normaal tarief komt overeen met het regime van de douanerechten; (de eiseres) gebruikt de tariefcode 9018/subcode 9050 voor de oxygenatoren die met het gewoon BTWtarief overeenstemt (en niet code 9021 die met het verlaagd BTW-tarief overeenstemt).
(De eiseres) diende dus het gewone tarief van 19, 5 pct. of 20, 5 pct. op de oxygenatoren toe te passen.
b/ betreffende de beweerde schending van het gelijkheidsbeginsel en het verzoek tot het
stellen van een prejudiciële vraag aan het Arbitragehof omdat de oxygenatoren aan het gewone tarief terwijl 'het individueel toebehoren dat deel uitmaakt van een kunstnier inclusief de gebruikte trousses' aan het verlaagd tarief onderworpen zijn.
Op dit punt werd hierboven reeds onder a/ in fine geantwoord: de twee soorten toestellen zijn niet vergelijkbaar omdat men bij oxygenatoren niet met ambulante patiënten te
maken heeft en bij kunstnieren wel.
Er is dus geen discriminatie, noch schending van het gelijkheidsbeginsel, noch aanleiding tot het stellen van een prejudiciële vraag omdat de categorieën onvergelijkbaar zijn".
Grieven
Volgens rubriek XXIII, punt 2, tabel A van de bijlage van het koninklijk besluit nr. 20
van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde
waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven, zoals van toepassing vóór zijn vervanging door het koninklijk besluit van 25 maart 1998, genomen in uitvoering van artikel 37 van het BTW-Wetboek, is het verlaagd BTW-tarief van 6 pct. van
toepassing op de "orthopedische toestellen (medisch-chirurgische gordels daaronder begrepen); breukspalken en andere artikelen en apparaten voor de behandeling van breuken
in het beendergestel; kunstgebitten, kunsttanden, kunstogen, kunstledematen en dergelijke
artikelen; hoorapparaten voor hardhorigen en andere voor het verhelpen of verlichten van
gebreken of van kwalen dienende apparatuur, die door de patiënt in de hand worden gehouden of op andere wijze worden gedragen, dan wel worden geïmplanteerd; individuele
toestellen en hun toebehoren voor de personen die lijden aan incontinentie; het individueel
toebehoren dat deel uitmaakt van een kunstnier inclusief de gebruikte trousses".
Artikel 37, §1 van het BTW-Wetboek bepaalt dat de Koning de tarieven bepaalt en de
indeling geeft van de goederen en diensten bij die tarieven, rekening houdend met de door
de Europese Gemeenschappen ter zake uitgevaardigde reglementering.
De toepassing van voormeld verlaagd BTW-tarief geschiedt in uitvoering van de Richtlijn 92/77/EEG van de Raad van 19 oktober 1992 tot aanvulling van het gemeenschappelijk stelsel van de belasting over de toegevoegde waarde en tot wijziging van Richtlijn
77/388/EEG.
Krachtens artikel 12, lid 3, a) van voornoemde richtlijn kunnen de Lid-Staten naast het
normaal tarief een of twee verlaagde tarieven toepassen die uitsluitend van toepassing zijn
op de in de bijlage H genoemde categorieën van goederen en diensten.
Volgens de bijlage H van deze Richtlijn van 19 oktober 1992, bevat de lijst van de leveringen van goederen en de diensten waarop het verlaagde BTW-tarief mag worden toegepast een categorie 4, waaronder vallen de "medische uitrusting, hulpmiddelen en andere
apparaten, welke gewoonlijk bestemd zijn voor verlichting of behandeling van handicaps,
voor uitsluitend persoonlijk gebruik door gehandicapten, met inbegrip van de herstelling
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daarvan, en kinderzitjes voor motorvoertuigen".
De eiseres wierp in een regelmatig genomen syntheseconclusie, neergelegd ter griffie
van het Hof van Beroep te Brussel op 29 september 2000, op p. 18, op: "52. Oxygenatie
en nierdialyse zijn technisch en functioneel volkomen vergelijkbare handelingen. 53. Bij
nierdialyse wordt het bloed gezuiverd door aanwending van een kunstnier die de functie
van de natuurlijke nier overneemt, waarbij de nier het orgaan is dat onzuivere bestanddelen uit het bloed verwijdert. Een kunstnier is op te vatten als een pomp waarmee het bloed
uit het lichaam wordt gepompt en er na zuivering door een filtersysteem weer wordt ingebracht. Deze pomp wordt, na reiniging, voor andere patiënten aangewend. Een individueel
pakket dat de trousse wordt, genoemd, bestaat uit filters, bloedlijnen (darmpjes) en naalden, die alle na de dialyse worden vervangen. 54. De kunstnier zelf wordt geleverd met
toepassing van het gewone BTW-tarief. Het individueel toebehoren (de trousse), bestaande uit filters en alle ander individueel toebehoren, genieten evenwel het BTW-tarief van 6
pct. (De eiseres) heeft op identieke wijze gehandeld terzake van de 'Oxygenator en individueel toebehoren.' De voor meerdere patiënten te gebruiken apparatuur, zoals de 'Centrifugaal Pomp', te vergelijken met de kunstnier bij nierdialyse, heeft (de eiseres) geleverd
met toepassing van het gewone BTW-tarief. Alle eenmalig te gebruiken medische uitrusting, zijnde de 'Oxygenator en individueel toebehoren', te vergelijken met de trousse inzake nierdialyse, heeft (de eiseres) geleverd met toepassing van het BTW-tarief van 6 pct".
Eerste onderdeel
Blijkens artikel 10 (ex art. 5) van de Geconsolideerde versie van het EG-Verdrag van
25 maart 1957, treffen de Lid-Staten alle algemene of bijzondere maatregelen, welke geschikt zijn om de nakoming van de uit het Gecoördineerde Verdrag of uit handelingen van
de Europese instellingen voortvloeiende verplichtingen te verzekeren. Krachtens dezelfde
bepaling vergemakkelijken de Lid-Staten de vervulling van de taak van de Europese Gemeenschap en onthouden zich van alle maatregelen welke de verwezenlijking van de
doelstellingen van het EG-Verdrag in gevaar kunnen brengen. Deze verplichtingen gelden
voor alle met overheidsgezag beklede instanties van de Lid-Staten en dus, binnen het kader van hun bevoegdheden, niet alleen voor de wetgevende instanties, maar ook voor de
rechterlijke instanties. Deze nationale instanties moeten de toepassing van het nationale
recht uitwerken en dit toepassen in het licht van het communautair gemeenschapsrecht,
waarvan deel uitmaken de communautaire beginselen inzake evenredigheid, proportionaliteit en gelijkheid, zoals o.m. neergelegd in voormeld artikelen 10 (ex art. 5) en 12 ( ex
art. 6) van voormeld EG-Verdrag.
Dit brengt met zich mee dat, zo België gebruik makend van de mogelijkheid haar geboden bij artikel 12, lid 3 a) van voormelde richtlijn om een verlaagd BTW-tarief van 6 pct.
toe te passen op goederen en diensten vermeld in de categorie 4 van de bijlage H bij voormelde richtlijn, in de regel die categorie 4 in zijn geheel moet worden overgenomen in de
mate de communautaire beginselen inzake evenredigheid, proportionaliteit en gelijkheid
België er toe verplichten.
Het is strijdig met voormelde communautaire beginselen, in het bijzonder inzake gelijkheid, goederen, zoals de "Oxygenatoren en individueel toebehoren", die onder de omschrijving "Medische uitrusting, hulpmiddelen en andere apparaten (...)" van voormelde
categorie 4 van bijlage H vallen, willekeurig, zonder redelijke verantwoording voor het
door België gemaakte onderscheid, uit te sluiten van het verlaagde BTW-tarief van 6 pct.,
terwijl andere dergelijke goederen er wel onder vallen.
Hieruit volgt dat het bestreden arrest onwettig de "Oxygenatoren en individueel toebehoren" uitsluit van het voordeel van het verlaagd BTW-tarief van 6 pct., terwijl deze goederen, die beantwoorden aan de omschrijving "Medische uitrusting, hulpmiddelen en andere apparaten (...)" voorzien in categorie 4 van de bijlage H toegevoegd aan de Richtlijn
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van 77/388/EEG van de Raad van 17 mei 1997 door de Richtlijn 92/77/EEG van de Raad
van 19 oktober 1992, door België niet willekeurig, zonder redelijke verantwoording van
deze categorie 4 van voormelde bijlage H uitgesloten mogen worden (schending van de
aangehaalde artikelen 10 (ex art. 5), 12 (ex art. 6) van de Geconsolideerde versie van het
EG-Verdrag van 27 maart 1957, de communautaire beginselen inzake evenredigheid, proportionaliteit en gelijkheid en artikel 12, lid 3, a) van de aangehaalde Richtlijn 77/388
/EEG).
Tweede onderdeel
Het gelijkheidsbeginsel en het discriminatieverbod, vervat in artikelen 10, 11 en 172
van de gecoördineerde Grondwet, sluiten niet uit dat een verschil in behandeling volgens
bepaalde categorieën zou worden ingesteld voor zover voor het criterium van onderscheid
een objectieve en redelijke verantwoording bestaat. Het bestaan van dergelijke verantwoording moet worden beoordeeld met in achtneming van het doel en de gevolgen van de
bestreden maatregel en van de aard van de ter zake geldende beginselen. Het gelijkheidsbeginsel is geschonden wanneer vaststaat dat geen redelijke verband van evenredigheid
bestaat tussen de aangewende middelen en het beoogde doel.
De "Oxygenator en individueel toebehoren" is een medisch uitrusting die de privé-deskundige van de eiseres als volgt heeft beschreven, welke beschrijving in het bestreden arrest wordt hernomen: "Oxygenatoren en hun steriel toebehoren zijn éénmalig te gebruiken
medische goederen, die voor een individuele patiënt worden aangewend tijdens een welbepaalde periode gedurende dewelke de eigen longen van de patiënt niet in staat zijn voor
de normale gasuitwisseling in te staan. Deze producten worden gebruikt tijdens open hartchirurgie of bij ernstige schade van de longen door chemische, fysische of organische oorzaken. De eigenlijke bloedsomloop wordt hierbij ondersteund door een externe pomp, die
als infrastructuur van het ziekenhuis voor verschillende patiënten wordt gebruikt en correct (...) aan een BTW-tarief N (te weten: het normaal tarief van 19,5 of 20,5 pct.) is onderworpen. De individueel gebruikte oxygenator, de koppelingsslangen, die als vervangbloedvaten dienst doen, en de drainagesystemen, maken daarentegen deel uit van de cardiotomie-set, die aan de individuele patiënt is gebonden, en tijdelijk wordt 'ingeplant' bij de
patiënt als toestel voor het verhelpen of verlichten van een kwaal of gebrek".
Uit de vergelijking van deze beschrijving met diegene die de eiseres gaf van het individueel toebehoren van een kunstnier, blijkt dat er geen wezenlijk verschil tussen beide uitrustingen bestaat in de mate door beide medische uitrustingen het bloed van de patiënt, in
het eerste geval, verrijkt wordt met zuurstof door een vast apparaat en in het tweede geval
gezuiverd wordt van onzuiverheden door een vast apparaat. Tijdens de behandeling met
de respectievelijke vaste apparaten is de betrokken patiënt er aan gekoppeld met een individueel toebehoren en heeft hij geen verplaatsingautonomie. Of de betrokken patiënt na
de behandeling al dan niet ambulant is, hetzij het ziekenhuis kan verlaten hetzij bedlegerig
is, bezit geen relevantie in de mate het tarief van 6 pct. voor het individueel toebehoren bij
een nierdialyse uitgevoerd op een bedlegerige, niet ambulante patiënt zonder onderscheid
toepasselijk is.
Hieruit volgt dat het bestreden arrest zijn beslissing de "Oxygenatoren en individueel
toebehoren" uit te sluiten van het voordeel van het verlaagd BTW-tarief van 6 pct., op het
motief dat er geen discriminatie, noch schending van het gelijkheidsbeginsel is, noch aanleiding tot het stellen van een prejudiciële vraag omdat de litigieuze goederen onvergelijkbaar zijn, niet wettig verantwoordt nu het feit, dat men bij oxygenatoren niet met ambulante patiënten te maken heeft en bij kunstnieren wel, niet relevant is en uit die vaststelling alleen de appelrechters niet konden besluiten tot het niet vergelijkbaar zijn van beide
individuele toebehoren, die dat wel zijn in de mate in beide gevallen de patiënt tijdens de
behandeling met het vaste apparaat over geen verplaatsingsautonomie beschikken, waardoor zij het begrip discriminatieverbod en het begrip gelijkheid miskennen (Schending
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van de artikelen 10, 11 en 172 van de gecoördineerde Grondwet) en ten onrechte weigeren een prejudiciële vraag aan het Arbitragehof te stellen (schending van artikel 26, §1
van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof) en artikel 37 van het BTWWetboek door het niet toekennen van het verlaagd BTW-tarief van 6 pct. op de "Ogygenatoren en individueel toebehoren" zonder redelijke verantwoording het gelijkheidsbeginsel en het discriminatieverbod miskent (schending van artikel 37, in het bijzonder §1 van
het BTW-Wetboek, van het aangehaalde artikel 12, lid 3, a) van de Richtlijn 77/388/EEG
van de Raad van 17 mei 1977 en van de artikelen 10, 11 en 172 van de gecoördineerde
Grondwet).
Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 1138, 3° van het Gerechtelijk Wetboek;
- artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest zegt voor recht dat de eiseres het gewone tarief van 19,5 of 20,5
pct. op de oxygenatoren diende toe te passen, verklaart het hoger beroep van de verweerder ontvankelijk en grotendeels gegrond, vernietigt het bestreden vonnis behalve waar het
voor recht zegt dat de door de verweerder gevorderde boeten door de eiseres niet verschuldigd zijn en, opnieuw rechtdoende, verklaart de oorspronkelijke vorderingen van de
eiseres ontvankelijk doch ongegrond behalve waar de volledige vernietiging der twee boeten gevorderd wordt.
Grieven
De eiseres voerde in haar regelmatig neergelegde syntheseconclusies aan op blz. 28-29
dat zij voorbehoud heeft geformuleerd bij de door de verweerder als grondslag voor de
berekening van haar vorderingen gehanteerde bedragen. Meer bepaald, herhaalde de eiseres dat zij "tevens kortingen toegestaan (heeft) ten belope van 2 pct. waarover zij aldus
geen BTW verschuldigd is", dat "zulks (...) niet ter betwisting (is) en (...) door (de verweerder) (wordt) bevestigd in een door hem nieuw uitgevaardigd dwangbevel voor een latere periode" zodat "de door (de verweerder) uitgebrachte vordering dient aldus in elk geval met 2 pct. te worden gereduceerd".
Wat de berekening van de BTW betreft, verklaart het bestreden arrest de vordering van
de eiseres ongegrond, zonder iets nopens de grondslag van heffing van de BTW te vermelden.
Daaruit volgt dat het bestreden arrest op de hierboven vermelde besluiten van de eiseres
niet heeft geantwoord (schending van artikel 149 van het gecoördineerde Grondwet), minstens nagelaten heeft uitspraak te doen over een punt van de vordering van de eiseres
(schending van artikel 1138, 3° van het Gerechtelijke Wetboek).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
Eerste onderdeel
1. Artikel 12, lid 3, a) van de Richtlijn 77/388/EEG van de Raad van 17 mei
1977 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen der Lid-Staten inzake omzetbelasting - Gemeenschappelijk stelsel van belasting over de toegevoegde
waarde: uniforme grondslag, zoals vervangen door artikel 1 van de Richtlijn
92/77/EEG van de Raad van 19 oktober 1992 tot aanvulling van het gemeenschappelijk stelsel van de belasting over de toegevoegde waarde en tot wijziging
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van Richtlijn 77/388/EEG, geeft de Lid-Staten de mogelijkheid verlaagde tarieven toe te passen, meer bepaald op de goederen en diensten vernoemd in de bijlage H bij de Richtlijn 92/77/EEG van de Raad van 19 oktober 1992, waaronder
deze opgesomd in categorie 4, zijnde "medische uitrusting, hulpmiddelen en andere apparaten, welke gewoonlijk bestemd zijn voor verlichting of behandeling
van handicaps, voor uitsluitend persoonlijk gebruik door gehandicapten, met inbegrip van de herstelling daarvan, en kinderzitjes voor motorvoertuigen".
In uitvoering van deze richtlijn bepaalt artikel 37, §1, eerste lid van het BTWWetboek dat de Koning, bij in Ministerraad overgelegd besluit, de tarieven bepaalt en de indeling geeft van de goederen en diensten bij die tarieven, rekening
houdend met de door de Europese Gemeenschappen ter zake uitgevaardigde reglementering.
In uitvoering van voormeld artikel, bepaalt rubriek XXIII, punt 2, van de Tabel
A van de bijlage bij het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling
van de tarieven van de BTW en tot indeling van de goederen en diensten bij die
tarieven, zoals van toepassing voor zijn vervanging door het koninklijk besluit
van 25 maart 1998, dat het verlaagd BTW-tarief van 6 pct. van toepassing is op
"orthopedische toestellen (medisch-chirurgische gordels daaronder begrepen:
breukspalken en andere artikelen en apparaten voor de behandeling van breuken
in het beendergestel; kunstgebitten, kunsttanden, kunstogen, kunstledematen en
dergelijke artikelen; hoorapparaten voor hardhorigen en andere voor het verhelpen of verlichten van gebreken of van kwalen dienende apparatuur, die door de
patiënt in de hand worden gehouden of op andere wijze worden gedragen, dan
wel worden geïmplanteerd; individuele toestellen en hun toebehoren, voor de
personen die lijden aan incontinentie; het individueel toebehoren dat deel uitmaakt van een kunstnier inclusief de gebruikte trousses".
2. Uit voormelde bepalingen volgt dat in de regel het normaal tarief toepasselijk is op alle toestellen, dat het aan de Belgische overheid staat bepaalde uitzonderingen toe te kennen.
De Belgische overheid vermeld bij die uitzonderingen "het individueel toebehoren dat deel uitmaakt van een kunstnier inclusief de gebruikte trousses", maar
niet de oxygenator.
3. Het onderdeel komt op tegen het feit dat de appelrechters het verlaagde
BTW- tarief niet toekennen op de oxygenator. Het voert hiervoor aan dat een gelijkaardige apparatuur geschikt voor de nieren wel van een verlaagd BTW-tarief
kan genieten en dat die regeling indruist tegen de beginselen van Europees recht
die in het middel als geschonden worden aangewezen.
Het onderdeel bekritiseert niet de uitlegging die de appelrechters gegeven hebben van de toepasselijke rubriek XXIII, punt 2, van tabel A van de bijlage bij het
koninklijk besluit nr.20.
4. De Belgische wetgever is bevoegd, krachtens artikel 12 van de in r.o. 1 genoemde richtlijn, afwijkingen toe te staan op het normaal BTW-tarief voor bepaalde categorieën van producten die in de richtlijn worden omschreven.
Hij heeft het recht wanneer een ruime categorie van producten vermeld wordt
die kunnen worden uitgesloten, slechts een deel van die producten van die cate-
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gorie te doen genieten van die afwijking op het normaal tarief.
5. De wetgever die slechts in beperkte mate toepassing maakt van de mogelijkheid een verlaagd tarief te bepalen voor een categorie van goederen of diensten,
bevordert hierdoor de gewenste uniformiteit van de tarieven. Eens dat hij een
verlaagd tarief toekent is hij evenwel verplicht, gelet op de door het Hof van Justitie onder meer in het arrest van 29 maart 2001, C-404/99 vereiste neutraliteit
van de belasting, gelijke verrichtingen ook gelijk te behandelen.
6. De appelrechters beoordelen op grond van een feitelijke analyse dat de oxygenator niet kan vergeleken worden met het individueel toebehoren dat deel uitmaakt van een kunstnier en aldus moet onderworpen worden aan het normaal tarief.
7. Zij verantwoorden aldus hun beslissing naar recht.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Tweede onderdeel
8. Anders dan het onderdeel aanvoert, laten de appelrechters de beslissing om
de oxygenatoren en individueel toebehoren uit te sluiten van het verlaagde BTWtarief daar deze goederen niet vergelijkbaar zijn, niet enkel steunen op de vaststelling dat men bij oxygenatoren niet met ambulante patiënten te maken heeft en
bij kunstnieren wel, maar ook op de reden dat punt 2 van rubriek XXIII, van de
Tabel A van de bijlage van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 een
"strikt interpreteerbare tekst" is, die "niet is opgesteld op een wijze die zou toelaten datgene dat bepaald werd voor het toebehoren van de kunstnier bij analogie
op ander toebehoren toe te passen".
9. Het onderdeel berust op een onvolledige lezing van het arrest, en mist mitsdien feitelijke grondslag.
10. Gezien het onderdeel uitgaat van een verkeerde onderstelling, is er geen reden om een prejudiciële vraag te stellen aan het Grondwettelijk Hof.
Tweede middel
11. De eiseres heeft in haar syntheseconclusie aangevoerd dat zij kortingen
had toegestaan ten belope van 2 pct., waarover zij aldus geen BTW verschuldigd
zou zijn, dat hierover geen betwisting was en dat de door de verweerster uitgebrachte vordering aldus in elk geval met 2 pct. diende te worden gereduceerd.
12. Het arrest beantwoordt dit verweer niet.
Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, in zoverre dit het de oorspronkelijke vorderingen van de eiseres nopens de berekening van de BTW ongegrond verklaart, zonder rekening te houden met de door de eiseres toegestane kortingen.
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest.
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Veroordeelt de eiseres tot 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.
14 februari 2008 - 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Verougstraete, voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Wouters en Claeys Boúúaert.

Nr. 109
1° KAMER - 14 februari 2008

1º BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE - VRIJSTELLINGEN - UITVOER GOEDEREN VERZONDEN OF VERVOERD NAAR EEN PLAATS BUITEN DE GEMEENSCHAP - VERZENDING
OF VERVOER "DOOR OF VOOR REKENING VAN DE VERKOPER" - BEGRIP.
2º BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE - AAN DE BELASTINGPLICHTIGE
TERUG TE GEVEN SOMMEN - REGELEN INZAKE DE MORATOIRE INTEREST IN BURGERLIJKE ZAKEN TOEPASSELIJKHEID.
3º INTERESTEN — MORATOIRE INTERESTEN - TERUGGAVE VAN B.T.W.-TEGOEDEN
AAN DE BELASTINGPLICHTIGE - TOEPASSELIJKHEID.
1º De leveringen van goederen die door of voor rekening van de verkoper worden
verzonden of vervoerd naar een plaats buiten de Gemeenschap, zijn van belasting
vrijgesteld; de termen "door of voor rekening van de verkoper" betekenen niet louter "op
kosten van de verkoper", maar houden tevens in dat de verzending of het vervoer
uitgevoerd moeten worden door de verkoper of in zijn opdracht. (Art. 39, §1, 1° W.B.T.W.)
2º en 3° De regelen met betrekking tot de moratoire interest in burgerlijke zaken zijn niet
van toepassing op de bedragen die aan de belastingplichtige moeten worden
teruggegeven met toepassing van artikel 76, §1, eerste lid van het B.T.W.-Wetboek. (Artt.
76, §1, eerste lid, 91, §3, 1° en §4 W.B.T.W.; Art. 1154 B.W.)
(BEAULIEU WIELSBEKE nv T. BELGISCHE STAAT - Minister van Financiën)

ARREST

(A.R. F.05.0009.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 30 maart 2004 gewezen door
het Hof van Beroep te Gent.
Voorzitter Ivan Verougstraete heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert in haar verzoekschrift drie middelen aan.
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
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- artikel 39, §1, 1° van het BTW-Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Om de toepassing van de BTW-vrijstelling voorzien door artikel 39, §1, 1° van het
BTW-Wetboek te weigeren, het hoger beroep van de eiseres grotendeels te verwerpen en
het bestreden vonnis te bevestigen, heeft het bestreden arrest beslist op folio 424 dat:
"er kan slechts sprake zijn van levering van goederen door of voor rekening van de verkoper wanneer die derde persoon handelt in opdracht van de verkoper en voor diens rekening. Het vervoer gebeurt voor rekening van de verkoper wanneer deze aan een derde persoon, die handelt voor rekening van de verkoper en hem dienst factureert, opdracht geeft
om de verkochte goederen te vervoeren, van een in België gelegen plaats naar een buiten
de Gemeenschap gelegen plaats".
Grieven
Eerste onderdeel
Artikel 39, §1, 1° van het BTW-Wetboek bepaalt dat van belasting vrijgesteld zijn: "de
leveringen van goederen die door of voor rekening van de verkoper worden verzonden of
vervoerd naar een plaats buiten de Gemeenschap".
Het door de wet bepaalde criterium voor de toepassing van de vrijstelling is niet de levering door of voor rekening van de verkoper, doch wel de verzending of het vervoer door
of voor rekening van de verkoper.
Daaruit volgt dat het bestreden arrest, door te bepalen dat de vrijstelling van BTW
slechts van toepassing is op de levering van goederen door of voor rekening van de verkoper en niet de verzending of vervoer en, om die redenen, de toepassing van de vrijstelling
te weigeren, artikel 39, §1, 1° van het BTW-Wetboek schendt.
Tweede onderdeel
Het bestreden arrest beperkt de verzending en het vervoer door of voor rekening van de
verkoper tot de situatie waarin de derde, verzender of vervoerder handelt in opdracht van
de verkoper en voor diens rekening.
De voorwaarde dat de derde verzender of vervoerder dient te handelen in opdracht van
de verkoper is een voorwaarde die door de wet niet wordt gesteld. Het volstaat dat de derde verzender of vervoerder handelt voor rekening van de verkoper, ook al heeft hij de opdracht niet ontvangen van de verkoper.
Daaruit volgt dat het bestreden arrest, door te bepalen dat de derde, verzender of vervoerder niet alleen moet handelen voor rekening van de verkoper, doch eveneens in diens
opdracht, een voorwaarde toevoegt die niet door de wet wordt voorzien en zodoende artikel 39, §1, 1° van het BTW-Wetboek schendt.
Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet;
- artikel 1154 van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 91, §§3 en 4 van het BTW-Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest heeft het hoger beroep van de eiseres grotendeels verworpen en de
verweerder niet veroordeeld tot "het betalen van interesten op de interesten die reeds meer
dan 1 jaar zijn vervallen, op grond van artikel 1154 van het Burgerlijk Wetboek", zoals
nochtans gevorderd door de eiseres in het dispositief van haar op 5 mei 2003 gedateerde
beroepsbesluiten en onder het aanhalen op p. 21 van die besluiten van het feit "Tevens
werd de Belgische Staat (in het deurwaardersexploot van 3 januari 2001) aangemaand tot
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het betalen van intresten tegen de rentevoet in burgerlijke zaken op voormelde interesten
die reeds meer dan 1 jaar zijn vervallen op grond van artikel 1154 van het Burgerlijk Wetboek", om de reden op folio 425 dat "Daar waar volgens artikel 91, §3 BTW-Wet de (eiseres) van rechtswege recht heeft op moratoriumintresten sedert 1 april 2000 blijft hoe
dan ook artikel 91, §3 BTW-Wet toepasselijk. De fiscale wet is een bijzondere wet die afwijkt van het gemene recht zodat ook artikel 1154 van het Burgerlijk Wetboek vanaf 1
april 2000 niet kan van toepassing zijn".
Grieven
Volgens artikel 91, §3, 1° van het BTW-Wetboek, is een interest van 0,8 pct. per maand
van rechtswege verschuldigd over de sommen die moeten worden teruggegeven met toepassing van artikel 76, §1, eerste lid, te rekenen vanaf het verstrijken van de in deze tekst
bepaalde termijn.
Artikel 76, §1, eerste lid van het BTW-Wetboek, waarnaar artikel 91, §3 verwijst, bepaalt dat, wanneer het bedrag van de belasting die ingevolge de artikelen 45 tot 48 voor
aftrek in aanmerking komt, aan het einde van het kalenderjaar meer bedraagt dan de belasting die verschuldigd is door de belastingplichtige die in België gevestigd is, het verschil teruggegeven wordt binnen drie maanden op uitdrukkelijk verzoek van de belastingplichtige en onder de voorwaarden bepaald door de Koning. Volgens het tweede lid van
dezelfde bepaling, kan de Koning ook bepalen dat het overschot, in de door Hem te bepalen gevallen en onder de door Hem te stellen voorwaarden, voor het einde van het kalenderjaar wordt teruggegeven.
Ten residuaire titel, bepaalt artikel 91, §4 van het BTW-Wetboek verder dat de moratoire interesten over in te vorderen of terug te geven sommen die niet in de §§1, 2 en 3
van dat artikel zijn bedoeld, verschuldigd zijnde tegen de rentevoet in burgerlijke zaken
en met inachtneming van de terzake geldende regelen.
Inzake de interestregeling in de BTW blijkt zodoende het uitgangspunt van de wettelijke regeling te zijn dat ten minste steeds de intresten verschuldigd zijn "tegen de rentevoet
in burgerlijke zaken en met inachtneming van de terzake geldende regels", d.w.z. dat het
gemene recht ten minste steeds van toepassing is.
Dit brengt de toepassing mee van artikel 1154 van het Burgerlijk Wetboek, welke bepaling niet enkel van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst, maar op alle soorten
intresten, ook onderhavige wettelijke intresten.
Dit impliceert ook dat de verhoogde moratoriumintresten voorzien in artikel 91, §3 van
het BTW-Wetboek slechts afwijken van het gemene recht in de mate dat uitdrukkelijk anders is voorzien, wat betreft het tijdstip van verschuldigd zijn, nl. van rechtswege en niet
vanaf de ingebrekestelling en wat betreft de hoogte van de intrestvoet, nl. 0,8 pct. per
maand en niet 7 pct. per jaar momenteel.
Daaruit volgt dat, in strijd met het oordeel van de appelrechters met betrekking tot de
verschuldigde intresten op grond van artikel 91, §3, 1° van het BTW-Wetboek, aan de
toepassing van artikel 1154 van het Burgerlijk Wetboek niet geraakt werd door de wetgever, vermits daarvan niet werd afgeweken en de appelrechters onwettig de toepassing van
artikel 1154 van het Burgerlijk Wetboek te weigeren op voormelde grond (Schending van
artikel 1154 van het Burgerlijk Wetboek en van artikel 91, §§3 en 4 van het BTW-Wetboek) en met betrekking tot de verschuldigde en toegekende interest door de appelrechters
op grond van artikel 91, §4 van het BTW-Wetboek zij nagelaten hebben te antwoorden op
de hoger aangehaalde besluiten van de eiseres, waarin de kapitalisatie gevorderd werd van
de meer dan een jaar vervallen intresten op basis van de gerechtelijke aanmaning vervat in
het deurwaardersexploot van 3 januari 2001 (Schending van artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet).
Derde middel
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Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 20, 11 en 172 van het gecoördineerde Grondwet.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest heeft het hoger beroep van de eiseres grotendeels verworpen en de
verweerder niet veroordeeld tot de door de eiseres gevorderde interesten op grond van artikel 91, §3, 1° van het BTW-Wetboek, maar slechts tot de interesten op grond van artikel
91, §4 van hetzelfde wetboek, op grond van de motieven op folio 424-425: "Dit houdt in
dat een belastingplichtige geen nalatigheidsinteresten kan eisen indien het saldo van een
of ander kwartaal niet onmiddellijk na het einde van dit kwartaal wordt uitbetaald. Interesten zijn verschuldigd vanaf 1 april van het volgend jaar (artikel 91, §2, 1° BTW-Wet, artikel 76, §1, eerste lid BTW-Wet). Het is te dezen niet betwist dat het om inhoudingen gaat
in het kader van artikel 76, §1, eerste alinea BTW-Wet zodat artikel 91, §3 BTW-Wet toepasselijk is. (De eiseres) maakt echter aanspraak op interesten t.b.v. 8 pct. (lees 0,8 pct.
per maand) vanaf het verstrijken de teruggaaftermijn van drie maanden volgend op de
maand waarop de aangifte betrekking had zich beroepend op het uitzonderingsregime van
artikel 76, §1, tweede lid BTW-Wet om teruggaven te bekomen voor het einde van het kalenderjaar. (De eiseres) legt daartoe een vergunning over waarbij haar vergunning werd
verleend tot maandelijkse teruggaaf van BTW.
Alhoewel de datum onleesbaar is heeft de vergunning betrekking op de aanvragen tot
teruggaaf die worden ingediend tijdens het kalenderjaar 1994 en volgende jaren. Daaruit
volgt dat de terugbetaling dient te geschieden uiterlijk de tweede maand volgend op het
tijdvak waarop de maandaangifte betrekking heeft. In de gevallen van maandelijkse terugbetaling is geen regeling voorzien voor de interesten bij niet tijdige terugbetaling. Het Hof
van Cassatie dat daaromtrent werd gevat heeft echter beslist dat artikel 76, §1, tweede alinea BTW-Wet een uitzonderingsregime inhoudt ten voordele van de belastingplichtige dat
vervroegde terugbetalingen mogelijk maakt als dit bij koninklijk besluit wordt beslist,
doch dat dit uitzonderingsregime de verplichtingen die aan de Schatkist werden opgelegd
door artikel 91, §3 BTW-Wet niet wijzigt. Dit houdt in dat de interesten zoals voorzien in
artikel 91, §3 BTW-Wet altijd worden toegepast op de terug te geven sommen ongeacht
of het belastingkrediet ontstaat op het einde of tijdens het kalenderjaar".
Grieven
Volgens artikel 91, §3, 1° van het BTW-Wetboek, is een interest van 0,8 pct. per maand
van rechtswege verschuldigd over de sommen die moeten worden teruggegeven met toepassing van artikel 76, §1, eerste lid, te rekenen vanaf het verstrijken van de in deze tekst
bepaalde termijn.
Artikel 76, §1, eerste lid van het BTW-Wetboek, waarnaar artikel 91, §3, verwijst, bepaalt dat, wanneer het bedrag van de belasting die ingevolge de artikelen 45 tot 48 voor
aftrek in aanmerking komt, aan het einde van het kalenderjaar meer bedraagt dan de belasting die verschuldigd is door de belastingplichtige die in België gevestigd is, het verschil teruggegeven wordt binnen drie maanden op uitdrukkelijk verzoek van de belastingplichtige en onder de voorwaarden bepaald door de Koning. Volgens het tweede lid van
dezelfde bepaling, kan de Koning ook bepalen dat het overschot, in de door Hem te bepalen gevallen en onder de door Hem te stellen voorwaarden, voor het einde van het kalenderjaar wordt teruggegeven.
Indien deze bepalingen zo uitgelegd worden, dat voormeld artikel 76, §1, tweede lid,
een uitzonderingsstelsel inhoudt ten voordele van de belastingplichtige dat vervroegde terugbetalingen mogelijk maakt als dit bij koninklijk besluit wordt beslist en dit uitzonderingsregime de verplichtingen die aan de Schatkist worden opgelegd door artikel 91, §3,
1° van hetzelfde wetboek niet wijzigt, alsdan die bepalingen die geen verhoogde interest
die van rechtswege loopt voorzien in geval van terugbetaling van bedragen die ten aan-
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zien van de door de Koning goed gevonden modaliteiten te laat werden terugbetaald, de
regels inzake de gelijkheid en niet-discriminatie miskennen door zonder redelijke verantwoording een onderscheid te maken qua rentevoet en tijdstip van verschuldigdheid op te
laat terugbetaalde bedragen, die allen nochtans voortspruiten uit regelmatig door de belastingplichtige ingediende aangiften (schending van de artikelen 10, 11 en 172 van de gecoördineerde Grondwet).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
Eerste onderdeel
1. Het onderdeel gaat ervan uit dat het arrest oordeelt dat de vrijstelling van
BTW "slechts" van toepassing is op de levering van goederen door of voor rekening van de verkoper en niet op de verzending of vervoer.
2. Het arrest bevat dergelijk oordeel niet.
Het onderdeel berust op een onjuiste lezing van het arrest en mist derhalve feitelijke grondslag.
Tweede onderdeel
3. Artikel 39, §1, 1° BTW-Wetboek bepaalt dat de leveringen van goederen
die door of voor rekening van de verkoper worden verzonden of vervoerd naar
een plaats buiten de Gemeenschap, van belasting zijn vrijgesteld.
De termen "door of voor rekening van de verkoper" betekenen niet louter "op
kosten van de verkoper", maar houden tevens in dat de verzending of het vervoer
uitgevoerd moeten worden door de verkoper of in zijn opdracht.
4. Het arrest oordeelt dat "er slechts sprake (kan) zijn van levering van goederen door of voor rekening van de verkoper wanneer die derde persoon handelt in
opdracht van de verkoper en voor diens rekening" en dat "het vervoer gebeurt
voor rekening van de verkoper wanneer deze aan een derde persoon, die handelt
voor rekening van de verkoper en hem deze factureert, opdracht geeft om de verkochte goederen te vervoeren van een in België gelegen plaats naar een buiten de
Gemeenschap gelegen plaats".
Door aldus te oordelen verantwoordt het arrest zijn beslissing naar recht en
schendt het artikel 39, §1, 1° BTW-Wetboek niet.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Tweede middel
5. Artikel 76, §1, eerste lid BTW-Wetboek bepaalt dat wanneer het bedrag van
de belasting die ingevolge de artikelen 45 tot 48 voor aftrek in aanmerking komt,
aan het einde van het kalenderjaar meer bedraagt dan de belasting die verschuldigd is door de belastingplichtige, het verschil wordt teruggegeven, onder de
voorwaarden bepaald door de Koning, binnen drie maanden op uitdrukkelijk verzoek van de belastingplichtige.
Krachtens artikel 91, §3, 1° van hetzelfde wetboek is een interest van 0,8 pct.
per maand verschuldigd over de sommen die moeten worden teruggegeven met
toepassing van voormeld artikel 76, §1, eerste lid, te rekenen vanaf het verstrij-
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ken van de aldaar bepaalde termijn.
Overeenkomstig artikel 91, §4 van hetzelfde wetboek is de moratoire interest
over in te vorderen of terug te geven sommen die niet in de §§1, 2 en 3 van dat
artikel zijn bedoeld, verschuldigd tegen de rentevoet in burgerlijke zaken en met
inachtneming van de ter zake geldende regelen.
6. Uit het geheel van de wetsbepalingen volgt dat de regelen met betrekking
tot de moratoire interest in burgerlijke zaken niet van toepassing zijn op de terug
te geven sommen die bedoeld zijn in artikel 91, §3 van het BTW-Wetboek, zoals
de bedragen die moeten worden teruggegeven met toepassing van artikel 76, §1,
eerste lid van dat wetboek.
Derhalve is artikel 1154 van het Burgerlijk Wetboek niet van toepassing op de
in artikel 91, §3 BTW-Wetboek bedoelde interest.
Het middel faalt derhalve in zoverre naar recht.
7. Door te oordelen dat niet artikel 91, §4 BTW-Wetboek maar wel artikel 93,
§3, ter zake van toepassing is en dat "de fiscale wet een bijzondere wet ( is ) die
afwijkt van het gemene recht zodat ook artikel 1154 van het Burgerlijk Wetboek
vanaf 1 april 2000 niet van toepassing kan zijn", verwerpt en beantwoordt het arrest het in het middel bedoelde verweer.
Het middel mist feitelijke grondslag in zoverre het artikel 149 van de Grondwet als geschonden aanwijst.
Derde middel
8. Het middel gaat ervan uit dat artikel 76, §1, eerste lid en tweede lid en artikel 91, §3, 1° van het BTW-Wetboek een onderscheid maken wat betreft rentevoet en tijdstip van verschuldigdheid op te laat terugbetaalde bedragen.
9. Het bestreden arrest oordeelt evenwel, zonder op dit punt te worden bekritiseerd, dat artikel 76, §1, tweede lid van het BTW-Wetboek een uitzonderingsregime inhoudt ten voordele van de belastingplichtige dat vervroegde terugbetalingen mogelijk maakt als dit bij koninklijk besluit wordt beslist, maar dat dit uitzonderingsregime de verplichtingen die aan de schatkist worden opgelegd door
artikel 91, §3 van dat wetboek niet wijzigt en dat de interest, zoals in die laatste
wetsbepaling bepaald, altijd wordt toegepast op de terug te geven bedragen ongeacht of het belastingkrediet ontstaat op het einde of tijdens het kalenderjaar.
10. Het middel gaat uit van een andere interpretatie van die wetsbepalingen en
kan derhalve niet worden aangenomen.
11. Er is dan ook geen aanleiding tot het stellen van een prejudiciële vraag.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.
14 februari 2008 - 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Verougstraete, voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Wou-
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ters en Claeys Boúúaert.

Nr. 110
1° KAMER - 14 februari 2008

1º INKOMSTENBELASTINGEN — KADASTRAAL INKOMEN - MATERIEEL EN
OUTILLAGE ONROEREND "VAN NATURE" - BEGRIP.
2º ONROEREND EN ROEREND GOED - ONROERENDE GOEDEREN UIT HUN AARD BEGRIP.
1º Voor het materieel en de outillage die onroerend zijn van nature of door hun bestemming
wordt een kadastraal inkomen vastgesteld; de term "van nature" moet begrepen worden
in de betekenis van het gemeen recht. (Art. 360, §1 W.I.B. 1964; Art. 471, §1 W.I.B.
1992; Art. 518 B.W.)
2º De beperkte functionele bewegingen van een voorwerp dat duurzaam op een bepaalde
plaats blijft, en aldaar verbonden is met de grond, ontnemen aan dat voorwerp niet zijn
aard van onroerend goed. (Art. 518 B.W.)
(ZEEBRUGSE BEHANDELINGSMAATSCHAPPIJ nv T. BELGISCHE STAAT - Minister van Financiën)

ARREST

(A.R. F.05.0022.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 14 december 2004 gewezen
door het Hof van Beroep te Gent.
Voorzitter Ivan Verougstraete heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 360, §1 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964), zoals gecoördineerd bij koninklijk besluit van 26 februari 1964 (hierna: WIB (1964), zoals van toepassing voor de aanslagjaren 1990 en 1991, en artikel 471, §1 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992), zoals gecoördineerd bij koninklijk besluit van 10 april 1992
en bekrachtigd bij wet van 12 juni 1992 (hierna: WIB (1992), zoals van toepassing voor
de aanslagjaren 1992, 1993 en 1994;
- de artikelen 518 en 528 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het Hof van Beroep verklaart de voorziening van de eiseres ontvankelijk doch verklaart
ze ongegrond, op grond van de volgende redenen:
"(...) Dat onroerend goed uit hun aard zijn: gronderven, alsmede de gebouwen waarmee
moeten worden gelijkgesteld de voorwerpen die duurzaam en gewoonlijk ermee verbonden zijn of erin vastzitten (artikel 518 van het Burgerlijk Wetboek; vergelijk met Cass., 15
september 1988, Pas. 1989, 1, nr. 30 p. 52).
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(...) Dat het rolkranen betreft gebruikt voor het lossen en laden van schepen; dat deze
rolkranen geplaatst zijn op sporen of rails gelegen op de kaai, dat deze rolkranen grote afmetingen hebben (zie omtrent dit alles het inleidend verzoekschrift p. 3; zie ook de foto's
in het administratief dossier - cijfer 24 van stuk 26); dat de eiseres toelicht de ene maal dat
deze rolkranen zich op de sporen voortbewegen door middel van een locomotief (volgens
het inleidend verzoekschrift p. 3), de ander maal dat zij zich op eigen kracht voortbewegen door elektrische voortstuwing (zie de conclusie van de eiseres neergelegd ter griffie
van het Hof van Beroep te Gent op 4 juni 2003, p. 4 en 5).
(...) Dat de rolkranen verbonden zijn met de grond doordat zij met groot gewicht (zie
hun omvang) rusten op de sporen die zelf geïncorporeerd zitten in de grond (zie de aangehaalde foto's); dat deze kranen in hun zijdelingse verplaatsingen, nodig voor hun functie
van laden en lossen van schepen, noodzakelijkerwijze op deze sporen, gelegen op de kaai,
blijven.
(...) Dat zulks inhoudt dat uit hun aard dergelijke rolkranen bedoeld zijn om ter plaatse
op de kaai te blijven en zich slechts op die plaats beperkt zijdelings te verplaatsen voor de
noden van hun functie.
(...) Dat aldus vaststaat dat de rolkranen voorwerpen zijn die duurzaam en gewoonlijk
verbonden zijn met de grond en te beschouwen zijn als onroerend uit hun aard".
Grieven
Overeenkomstig artikel 471, §1 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992)
(voorheen artikel 360, §1 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964)) wordt er
een kadastraal inkomen vastgesteld voor het materieel en de outillage die onroerend zijn
van nature of door hun bestemming. Bij gebreke aan een definiëring in het Wetboek van
de Inkomstenbelastingen moeten deze begrippen beschouwd worden in hun gebruikelijke,
naar gemeen recht geldende, betekenis.
Overeenkomstig artikel 518 van het Burgerlijk Wetboek zijn gronderven en gebouwen
onroerend uit hun aard.
Met gebouwen worden gelijkgesteld de voorwerpen die duurzaam en gewoonlijk met
de grond verbonden zijn of erin vastzitten, alsmede goederen die steun vinden in, aan of
op de grond ten behoeve van de stabiliteit, en die bedoeld zijn om gedurende een zekere
periode ter plaatse te blijven staan. Met deze laatste vereiste wordt bedoeld dat het goed
onbeweeglijk stilstaat, niettegenstaande een eventuele theoretische of potentiële verplaatsbaarheid.
Zaken die uit hun aard verplaatsbaar zijn, zowel die welke zichzelf bewegen, zoals dieren, als die welke slechts kunnen veranderen door de werking van een vreemde kracht, zoals levenloze dingen, zijn immers roerend uit hun aard overeenkomstig artikel 528 van het
Burgerlijk Wetboek.
Te dezen lieten de eisers in conclusie gelden dat de hefkranen op sporen niet onbeweeglijk op dezelfde plaats staan, nu het essentieel voor hun werking is dat zij zich tijdens
het laden en lossen van de schepen voortbewegen, en dat de verplaatsing van een hefkraan
op sporen essentieel, effectief en regelmatig is en zelfs kan gebeuren over verschillende
kadastrale percelen of eigendommen.
In antwoord op dit verweer stellen de appelrechters vast dat de rolkranen geplaatst zijn
op sporen of rails gelegen op de kaai en dat deze rolkranen grote afmetingen hebben, dat
"de rolkranen verbonden zijn met de grond doordat zij met groot gewicht (...) rusten op
sporen die zelf geïncorporeerd zitten in de grond" en dat "dat deze kranen in hun zijdelingse verplaatsingen, nodig voor hun functie van laden en lossen van schepen, noodzakelijkerwijze op deze sporen, gelegen op de kaai, blijven".
Op grond van deze feitelijke vaststellingen, waaruit blijkt dat de rolkranen niet onbe-
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weeglijk stilstaan maar zich verplaatsen voor hun functie van laden en lossen van schepen, zij het dan op sporen gelegen op havenkaaien, kon het hof van beroep niet zonder
schending van alle in de aanhef van het middel aangewezen bepalingen oordelen dat de
bedoelde rolkranen goederen zijn welke onroerend zijn uit hun aard.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1. Overeenkomstig artikel 360, §1 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964) en artikel 471, §1 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen
(1992), wordt een kadastraal inkomen vastgesteld voor alle gebouwde of ongebouwde onroerende goederen, alsmede voor het materieel en de outillage die onroerend zijn van nature of door hun bestemming.
Daar de wet niet preciseert wat onder materieel en outillage die onroerend zijn
van nature moet worden verstaan, moet de term "van nature" of "uit hun aard"
begrepen worden in de betekenis van het gemeen recht.
2. Krachtens artikel 518 van het Burgerlijk Wetboek zijn gronderven en gebouwen onroerend uit hun aard.
Hiermede moeten gelijkgesteld worden de voorwerpen die duurzaam en gewoonlijk met de gronderven en gebouwen verbonden zijn of erin vastzitten.
De beperkte functionele bewegingen van een voorwerp dat duurzaam op een
bepaalde plaats blijft, te dezen een kaai, en aldaar verbonden is met de grond,
ontnemen aan dat voorwerp niet zijn aard van onroerend goed.
3. Het arrest stelt vast:
- het betreft rolkranen die gebruikt worden voor het lossen en laden van schepen;
- de rolkranen zijn geplaatst op sporen of rails gelegen op de kaai en hebben
grote afmetingen;
- de rolkranen bewegen zich op de sporen voort door een locomotief of op eigen kracht door elektrische voortstuwing;
- de rolkranen zijn verbonden met de grond doordat zij met groot gewicht, gelet op hun omvang, rusten op de sporen die zelf geïncorporeerd zitten in de
grond;
- de kranen blijven in hun zijdelingse verplaatsingen nodig om hun functie van
laden en lossen van schepen, noodzakelijkerwijze op de sporen gelegen op de
kaai.
Op grond hiervan oordeelt het arrest dat uit hun aard dergelijke rolkranen bedoeld zijn om ter plaatse op de kaai te blijven en zich slechts op die plaats beperkt zijdelings te verplaatsen voor de noden van hun functie.
Door vervolgens te oordelen dat de rolkranen voorwerpen zijn die duurzaam
en gewoonlijk verbonden zijn met de grond en te beschouwen zijn als onroerend
door hun aard, verantwoorden de appelrechters hun beslissing naar recht en
schenden zij de in het middel aangewezen wetsbepalingen niet.
4. Het middel kan niet worden aangenomen.
Dictum
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Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.
14 februari 2008 - 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Verougstraete, voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Nelissen Grade en Claeys Boúúaert.

Nr. 111
1° KAMER - 14 februari 2008

1º GEMEENSCHAPS- EN GEWESTBELASTINGEN - VLAAMS GEWEST BESCHERMING VAN DE OPPERVLAKTEWATEREN TEGEN VERONTREINIGING - HEFFING - TERUGLOZING
VAN WATER IN HET OPPERVLAKTEWATER WAARUIT HET WERD OPGENOMEN - VUILVRACHT BEREKENING.
2º MILIEURECHT - VLAAMS GEWEST - BESCHERMING VAN DE OPPERVLAKTEWATEREN TEGEN
VERONTREINIGING - HEFFING - TERUGLOZING VAN WATER IN HET OPPERVLAKTEWATER WAARUIT HET
WERD OPGENOMEN - VUILVRACHT - BEREKENING.
3º WATERS - VLAAMS GEWEST - BESCHERMING VAN DE OPPERVLAKTEWATEREN TEGEN
VERONTREINIGING - HEFFING - TERUGLOZING VAN WATER IN HET OPPERVLAKTEWATER WAARUIT HET
WERD OPGENOMEN - VUILVRACHT - BEREKENING.
1º, 2° en 3° Ten bate van de heffingsplichtige die voor zijn productieproces water opneemt
uit een bepaald oppervlaktewater en het nadien terugloost in datzelfde oppervlaktewater,
wordt de vuilvracht van het geloosde afvalwater verminderd met de vuilvracht van het
gebruikte oppervlaktewater om reden dat de heffingsplichtige de alsdan reeds aanwezige
vervuiling in het oppervlaktewater louter terugstort; niet de totale vuilvracht van het
opgenomen water (NO) kan in mindering worden gebracht van de totale vuilvracht van
het geloosde water (N), maar alleen de verschillende deelvuilvrachten van het
opgenomen oppervlaktewater kunnen in mindering gebracht worden van de
overeenstemmende deelvuilvrachten van het geloosde afvalwater (N1, N2 en N3);
wanneer het verschil tussen de deelvuilvracht van het geloosde afvalwater en de
overeenstemmende deelvuilvracht van het opgenomen oppervlaktewater een negatieve
waarde geeft, zodat derhalve zuiverder water wordt geloosd dan opgenomen, moet voor
de desbetreffende vuilvracht de waarde nul in aanmerking worden genomen. Indien de
heffingsplichtige het afvalwater loost langs meerdere lozingspunten, wordt het in
mindering brengen van de reeds aanwezige vuilvracht uitgevoerd per lozingspunt,
hetgeen impliceert dat de heffingsplichtigen de meet- en bemonsteringsresultaten van de
lozingspunten van het (bedrijfs)afvalwater van eenzelfde productieactiviteit of van
verschillende productieactiviteiten niet mogen samenvoegen voor de berekening van de
vuilvracht na vermindering; dit heeft voor gevolg dat de eventueel negatieve waarden
N1/N1,O, N2/N2,O of N3/N3,O voor een bepaald lozingspunt dienen gelijk gesteld te
worden met nul en niet kunnen verrekend worden met de overeenstemmende positieve
waarden van een ander lozingspunt; het begrip "lozingspunt" verwijst daarbij naar de
fysieke plaats waar afvalwater in het oppervlaktewater wordt gebracht. Wanneer
meerdere deelstromen van bedrijfsafvalwater, die verbonden zijn aan verschillende
productieactiviteiten van de heffingsplichtige, via een gemeenschappelijk lozingspunt
worden geloosd, wordt de berekening van de vuilvracht na vermindering uitgevoerd
volgens het bepaalde in artikel 35sexies, §1 en §2, eerste lid van de
Oppervlaktewaterenwet; indien de meting en bemonstering afzonderlijk zijn gebeurd per
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deelstroom aan een controle-inrichting voor het gemeenschappelijk lozingspunt, moet bij
de berekening van de vuilvracht na vermindering worden overgegaan tot het optellen per
deelvuilvracht van de overeenstemmende resultaten verbonden aan elke deelstroom;
daarbij dienen de eventueel negatieve waarden N1/N1,O, N2/N2,O of N3/N3,O die
gemeten zijn voor de deelvuilvracht van een bepaalde deelstroom, niet gelijkgesteld te
worden met nul nu geen enkele bepaling belet dat zij verrekend worden met positieve
waarden van de overeenstemmende deelvuilvracht van een andere deelstroom. (Artt.
35ter, §1, art. 35quinquies, §1, eerste lid en art. 35sexies, §1 en §2, eerste en tweede lid
Wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen
verontreiniging)
(VLAAMSE MILIEUMAATSCHAPPIJ T. SIDMAR nv)

ARREST

(A.R. F.05.0054.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 15 februari 2005 gewezen
door het Hof van Beroep te Gent.
Voorzitter Ivan Verougstraete heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht en maakt er deel van uit.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste onderdeel
1. Krachtens artikel 35ter, §1 van de Wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging, hierna genoemd Oppervlaktewaterenwet, wordt het bedrag van de heffing op de waterverontreiniging
vastgesteld volgens de formule H = N x T, hetzij de vuilvracht in het geloosde
water vermenigvuldigd met het eenheidstarief van de heffing.
2. Krachtens het te dezen toepasselijke artikel 35quinquies, §1, eerste lid van
de Oppervlaktewaterenwet wordt de vuilvracht voor de heffingsplichtigen die
niet onder artikel 35quater vallen, berekend op basis van meet- en bemonsteringsresultaten volgens de formule N = N1+ N2 + N3 + Nk, waarin:
- N staat voor de vuilvracht uitgedrukt in vervuilingseenheden;
- N1 voor de vuilvracht veroorzaakt door de lozing van de zuurstofbindende
stoffen en de zwevende stoffen uitgedrukt in vervuilingseenheden;
- N2 voor de vuilvracht veroorzaakt door de lozing van de beschouwde zware
metalen uitgedrukt in vervuilingseenheden;
- N3 voor de vuilvracht veroorzaakt door de lozing van de beschouwde nutriënten uitgedrukt in vervuilingseenheden;
- Nk voor de vuilvracht veroorzaakt door het lozen van koelwater.
3. Krachtens het te dezen toepasselijke artikel 35sexies, §1 van de Oppervlak-
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tewaterenwet mag de vuilvracht N bepaald volgens artikel 35quinquies, §1, in
geval het in een bepaald oppervlaktewater geloosde afvalwater geheel of gedeeltelijk afkomstig is van het gebruik van oppervlaktewater dat uit hetzelfde oppervlaktewater is opgenomen als dit waarin het afvalwater geloosd wordt, verminderd worden met de vuilvracht NO van het gebruikte oppervlaktewater berekend
als volgt: NO = N1,O + N2,O + N3,O waarin:
- NO staat voor de vuilvracht uitgedrukt in vervuilingseenheden van het opgenomen oppervlaktewater;
- N1,O voor de vuilvracht van het gebruikte oppervlaktewater veroorzaakt
door de opname van de beschouwde stoffen uitgedrukt in vervuilingseenheden;
- N2,O voor de vuilvracht van de beschouwde zware metalen van het gebruikte
oppervlaktewater uitgedrukt in vervuilingseenheden;
- N3,O voor de vuilvracht van de beschouwde nutriënten van het gebruikte oppervlaktewater uitgedrukt in vervuilingseenheden.
4. Op grond van die laatste bepaling wordt ten bate van de heffingsplichtige
die voor zijn productieproces water opneemt uit een bepaald oppervlaktewater en
het nadien terugloost in datzelfde oppervlaktewater, de vuilvracht van het geloosde afvalwater verminderd met de vuilvracht van het gebruikte oppervlaktewater om reden dat de heffingsplichtige de alsdan reeds aanwezige vervuiling in
het oppervlaktewater louter terugstort.
5. Krachtens artikel 35sexies, §2, eerste lid van de Oppervlaktewaterenwet
kunnen de overeenkomstig de bepalingen van de in paragraaf 1 berekende vuilvrachten van het gebruikte oppervlaktewater N1,O N2,O en N3,O slechts als
mindering in aanmerking genomen worden voor maximum het aantal vervuilingseenheden van de overeenstemmende vuilvrachten van het geloosde afvalwater N1, N2 en N3.
6. Hieruit volgt dat niet de totale vuilvracht van het opgenomen water (NO) in
mindering kan worden gebracht van de totale vuilvracht van het geloosde water
(N), maar dat alleen de verschillende deelvuilvrachten van het opgenomen oppervlaktewater in mindering kunnen gebracht worden van de overeenstemmende
deelvuilvrachten van het geloosde afvalwater (N1, N2 en N3).
Wanneer het verschil tussen de deelvuilvracht van het geloosde afvalwater en
de overeenstemmende deelvuilvracht van het opgenomen oppervlaktewater een
negatieve waarde geeft zodat derhalve zuiverder water wordt geloosd dan opgenomen, moet voor de desbetreffende vuilvracht de waarde nul in aanmerking
worden genomen.
7. Krachtens het tweede lid van artikel 35sexies, §2 van de Oppervlaktewaterenwet wordt, indien de heffingsplichtige het afvalwater loost langs meerdere lozingspunten, het in mindering brengen van de reeds aanwezige vuilvracht uitgevoerd per lozingspunt.
8. Die laatste bepaling voorziet bij lozing langs meerdere lozingspunten in een
bijkomende beperking van de mogelijkheid tot het in mindering brengen van de
vuilvracht van het opgenomen oppervlaktewater op de vuilvracht van het geloosde afvalwater, doordat ze verhindert dat de heffingsplichtigen de meet- en be-
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monsteringsresultaten van de lozingspunten van het (bedrijfs)afvalwater van eenzelfde productieactiviteit of van verschillende productieactiviteiten samenvoegen
voor de berekening van de vuilvracht na vermindering. Dit heeft voor gevolg dat
de eventueel negatieve waarden N1/N1,O, N2/N2,O of N3/N3,O voor een bepaald lozingspunt dienen gelijk gesteld te worden met nul en niet kunnen verrekend worden met de overeenstemmende positieve waarden van een ander lozingspunt.
9. Het tweede lid van het voornoemde artikel 35sexies, §2 van de Oppervlaktewaterenwet is niet van toepassing indien de deelstromen van bedrijfsafvalwater,
die verbonden zijn aan verschillende productieactiviteiten van de heffingsplichtige, worden geloosd via één lozingspunt.
Wanneer meerdere deelstromen van bedrijfsafvalwater via een gemeenschappelijk lozingspunt worden geloosd, wordt de berekening van de vuilvracht na
vermindering uitgevoerd volgens het bepaalde in artikel 35sexies, §1 en §2, eerste lid van de Oppervlaktewaterenwet. Indien de meting en bemonstering afzonderlijk zijn gebeurd per deelstroom aan een controle-inrichting voor het gemeenschappelijk lozingspunt, moet bij de berekening van de vuilvracht na vermindering worden overgegaan tot het optellen per deelvuilvracht van de overeenstemmende resultaten verbonden aan elke deelstroom. Daarbij dienen de eventueel
negatieve waarden N1/N1,O, N2/N2,O of N3/N3,O die gemeten zijn voor de
deelvuilvracht van een bepaalde deelstroom, niet gelijkgesteld te worden met nul
nu geen enkele bepaling belet dat zij verrekend worden met positieve waarden
van de overeenstemmende deelvuilvracht van een andere deelstroom.
10. De appelrechters stellen vast dat:
- de verweerster als metaalverwerkend bedrijf beschikt over een cokesfabriek,
hoogovens, een staalfabriek, een warmwalserij en een koudwalserij;
- door inspanningen op het vlak van hergebruik van water en door wijzigingen
in de lozingsinfrastructuur het aantal lozingspunten aanzienlijk werd verminderd
tot het lozingspunt E + D, dat betrekking heeft op de cokesfabriek, hoogovens en
staalfabriek en het lozingspunt 10, dat betrekking heeft op de koudwalserij;
- er in de tekst van de nieuwe milieuvergunning nog slechts sprake is van twee
lozingspunten met name het lozingspunt D + E en het lozingspunt 10;
- de deelstromen van het bedrijfsafvalwater respectievelijk verbonden aan de
cokesfabriek en de hoogovens worden geloosd in een gemeenschappelijk lozingspunt in het kanaal Gent-Terneuzen nadat de riolen E en D met elkaar verbonden werden na de controle-inrichting;
- de lozing van het bedrijfsafvalwater afkomstig van de walserijen gebeurt via
lozingspunt 10.
11. De appelrechters oordelen vervolgens dat:
- artikel 35sexies van de Oppervlaktewaterenwet duidelijk stelt dat indien een
heffingsplichtige zijn afvalwater loost langs meerdere lozingspunten, te dezen lozingspunt E + D (cokesfabriek en hoogovens) en lozingspunt 10 (walserijen) de
vuilvracht van het geloosde water wordt verminderd met de vuilvracht per lozingspunt;
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- deze regel ook geldt wanneer twee deelstromen via een gemeenschappelijk
lozingspunt worden geloosd en dat de deltaberekening dan ook per lozingspunt
moet gebeuren en niet voor elke deelstroom afzonderlijk.
Zij beslissen dienvolgens dat de grief van de verweerster, die aan de eiseres
verweet dat zij bij de berekening van de in mindering te brengen vuilvracht voor
het lozingspunt D + E ten onrechte niet akkoord ging met de verrekening van de
negatieve deltawaarden van een deelstroom met de overeenstemmende positieve
deltawaarden van een andere deelstroom, gegrond is.
12. De appelrechters verantwoorden aldus hun beslissing naar recht en schenden de in het onderdeel aangewezen wettelijke bepalingen niet.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Tweede onderdeel
13. Krachtens artikel 35sexies, tweede lid van de Oppervlaktewaterenwet,
wordt, indien de heffingsplichtige het afvalwater loost langs meerdere lozingspunten, het in mindering brengen van de reeds aanwezige vuilvracht uitgevoerd
per lozingspunt.
14. Het begrip "lozingspunt" dat wordt gehanteerd door die wetsbepaling, verwijst naar de fysieke plaats waar afvalwater in het oppervlaktewater wordt gebracht.
15. Anders dan het onderdeel aanvoert, verwijst het begrip "lozingspunt" niet
naar de plaats waar deelstromen van het bedrijfsafvalwater afzonderlijk worden
bemonsterd ongeacht de uiteindelijke fysieke lozing van het afvalwater via eenzelfde buis, dan wel via verschillende buizen.
Het middel faalt naar recht.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.
14 februari 2008 - 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Verougstraete, voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Geinger en van Eeckhoutte.

Nr. 112
1° KAMER - 14 februari 2008

INKOMSTENBELASTINGEN — VOORZIENING VOOR HET HOF VAN
BEROEP - ONTVANKELIJKHEID - TERMIJN - AANVANGSPUNT - KENNISGEVING VAN DE
BESLISSING VAN DE DIRECTEUR - AANGETEKENDE BRIEF - AANBIEDING AAN DE WOONPLAATS BEGRIP.
De termijn van veertig dagen om een voorziening in te stellen tegen de beslissing van de
directeur loopt vanaf de aanbieding van de aangetekende brief houdende de
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kennisgeving van die beslissing aan de woonplaats van de belastingschuldige; een
aanbieding in de woonplaats die getekend wordt voor ontvangst, wordt vermoed een
geldige aanbieding te zijn, onverminderd de mogelijkheid voor de betrokkene een
tegenbewijs te leveren; de omstandigheid dat de geadresseerde na de aanbieding op zijn
woonplaats niet onmiddellijk kennisneemt van de brief, heeft geen gevolg op de termijn
door de wet bepaald voor de aanwending van het rechtsmiddel. (Art. 280 W.I.B. 1964)
(G. T. BELGISCHE STAAT - Minister van Financiën)

ARREST

(A.R. F.06.0080.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest gewezen op 21 maart 2006 door
het Hof van Beroep te Antwerpen.
Voorzitter Ivan Verougstraete heeft verslag uitgebracht
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de Grondwet;
- de artikelen 276 en 280 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (koninklijk besluit van 26 februari 1964), gewijzigd respectievelijk bij de wetten van 16 maart 1976 en
30 mei 1972 zijnde respectievelijke artikels 375 en 379 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992);
- de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het hof (van beroep) heeft het verweer van de eiser in cassatie in verband met het verval van de voorziening voor het hof van beroep, afgewezen met volgende overwegingen:
"Blijkens de gegevens van de post werd de aangetekende zending op 14 maart 1996 in
ontvangst genomen via een volmacht.
Het is totaal irrelevant thans de handtekening van de volmachthouder te vergelijken met
deze op het ontvangstbewijs daar de eiser erkent de zending te hebben 'ontdekt' op zijn
bureau op 15 maart 1996.
De termijn van veertig dagen begon te lopen op 14 maart 1996 en verstreek op 23 april
1996, zodat de voorziening laattijdig is.
Het feit dat de eiser, volgens zijn bewering, pas de dag na ontvangst de zending heeft
kunnen openen maakt terzake geen overmacht uit die tot verlenging van de termijn aanleiding zou kunnen geven.
De termijn vangt immers aan op het moment van afgifte van de zending en niet bij opening of lezing ervan.
De door de eiser aangehaalde redenen maken geen overmacht uit".
Grieven
Eerste onderdeel
De eiser in cassatie had opgeworpen "Dat volgens de gegevens van de post de aangetekende zending op 14 maart 1996 in ontvangst werd genomen via een volmacht.
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Dat de enige welke volmacht heeft om zendingen van concluant in ontvangst te nemen
de heer C.E. is.
Dat deze laatste zich niet herinnert enige zending te hebben ontvangen op gemelde datum zodat het mogelijk een andere aangestelde van concluant is, of van de vennootschap
TCM, welke de zending voor ontvangst heeft afgetekend.
Dat voor zover de ontvangst door de heer C.E. niet werd ondertekend de aanbieding
niet regelmatig is gebeurd en de termijn toen nog niet begon te lopen.
Aangezien de handtekening van de heer C.E. dient te worden vergeleken met de handtekening op het ontvangstbewijs".
De termijn van veertig dagen die bij artikel 280 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964) is voorgeschreven om bij het hof van beroep een voorziening in te stellen
tegen de beslissing van de directeur der belastingen begint te lopen vanaf de kennisgeving
van die beslissing, dat is in beginsel vanaf het ogenblik dat de aangetekende brief die de
beslissing bevat door de post wordt aangeboden aan de woonplaats van de belastingschuldige. Die aanbieding geschiedt door afgifte van de brief aan de geadresseerde of, bij diens
afwezigheid, door achterlating van een schriftelijk bericht met het verzoek de brief af te
halen aan het loket van het op het bericht aangegeven postkantoor. (cfr. Cassatie
28.06.1996, Arresten van het Hof van Cassatie 1996, 269)
In huidig geval werd de aanbieding niet gedaan door achterlating van een schriftelijk
bericht met het verzoek de brief af te halen aan het loket van het op het bericht aangegeven postkantoor, doch wel door afgifte van de brief aan de gemandateerde van de eiser in
cassatie.
De aanbieding aan een gemandateerde van de geadresseerde kan uiteraard enkel geldig
gebeuren wanneer blijkt dat degene die het schrijven in ontvangst heeft genomen degene
is welke een geldig mandaat heeft. In casu dient te worden opgemerkt dat op hetzelfde
adres met name Koningin Astridlaan 123, niet enkel de eiser in cassatie ingeschreven was
doch ook de NV TCM en zowel de eiser in cassatie als TCM verschillende aangestelden
hadden op het moment van de feiten.
In conclusies heeft de eiser in cassatie de geldige aanbieding van de beslissing van verwerende partij in cassatie betwist en heeft voorgesteld het handteken van de heer C.E. (de
gemandateerde) te vergelijken met het handteken op het afgiftebewijs.
Het hof heeft hierop geantwoord: "Het is totaal irrelevant thans de handtekening van de
volmachthouder te vergelijken met deze op het ontvangstbewijs daar de eiser erkent de
zending te hebben 'ontdekt' op zijn bureau op 15 maart 1996".
De termijn begint te lopen vanaf de kennisgeving dit is in beginsel vanaf de aanbieding.
Enkel een geldige aanbieding kan de termijn laten lopen. Derhalve dient eerst vast te staan
of de aanbieding op een geldige manier is verlopen vooraleer men kan stellen vanaf welk
moment de termijn begint te lopen.
Het feit dat de eiser in cassatie zou erkend hebben de zending op 15 maart 1996 te hebben ontvangen hieraan niets verandert.
Derhalve heeft het hof door te stellen dat de termijn om een voorziening in te stellen
verlopen was zonder te onderzoeken of de aanbieding om een geldige wijze is geschied
artikelen 276 en 280 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (koninklijk besluit
van 26 februari 1964), gewijzigd respectievelijk bij de wetten van 16 maart 1976 en 30
mei 1972 zijnde respectievelijke artikels 375 en 379 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992) geschonden.
Minstens is de bestreden beslissing niet op een geldige wijze gemotiveerd.
Tweede onderdeel
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De verzoeker in cassatie heeft in conclusies opgeworpen: "Aangezien daarenboven de
volmacht enkel de ontvangst van de zendingen beoogt en niet de kennisname van de inhoud van de zending. Dat het briefgeheim zich zelf verzet tegen de kennisname van de inhoud van de zending. Aangezien de volmachthouder wel zo vlug mogelijk de zending
dient over te maken voor kennisgeving aan de belanghebbende. Dat dit in casu, door overmacht niet kon gebeuren vermits concluant op 14 maart 1996 de hele dag ter controle
voor zijn suikerziekte een uitgebreid medisch onderzoek door dokter D.C. diende te ondergaan. Dat concluant, slechts op 15 maart 1996, het schrijven waarvan sprake op zijn
bureau heeft ontdekt en kennis heeft kunnen nemen van de inhoud".
Het is correct dat de kennisgeving in beginsel gelijkstaat met de aanbieding van de zending.
Dat er uiteraard geen probleem is wanneer de aanbieding gebeurt aan de geadresseerde
zelf.
Dat in de andere gevallen er een vermoeden bestaat dat de aanbieding onmiddellijk aan
de geadresseerde wordt overgemaakt en zo niet dit een nalatigheid uitmaakt van de geadresseerde zelf. In casu kon door overmacht de zending op 14 maart 1996 niet aan de eiser in cassatie worden aangeboden zodat de termijn slechts kon beginnen te lopen vanaf
15 maart 2006.
Door te beslissen dat de termijn om een voorziening in te stellen vervallen was om reden dat: "Het feit dat de eiser, volgens zijn bewering, pas de dag na ontvangst de zending
heeft kunnen openen maakt terzake geen overmacht uit die tot verlenging van de termijn
aanleiding zou kunnen geven. De termijn vangt immers aan op het moment van afgifte
van de zending en niet bij opening of lezing ervan", heeft het hof (van beroep) de artikelen 276 en 280 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (koninklijk besluit van 26
februari 1964), gewijzigd respectievelijk bij de wetten van 16 maart 1976 en 30 mei 1972
zijnde respectievelijke artikelen 375 en 379 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992) geschonden.
III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling
Eerste onderdeel
1. Het onderdeel voert een motiveringsgebrek aan maar wijst hiervoor geen
wetsbepaling aan als geschonden.
Het onderdeel is in zoverre niet ontvankelijk.
2. Het verzoekschrift en de betekening moeten, ingevolge artikel 280 het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964), binnen een termijn van veertig dagen,
te rekenen van de kennisgeving van de beslissing van de directeur aan de betrokkene, ter griffie van het hof van beroep worden neergelegd.
De kennisgeving van de beslissing van de directeur geschiedt in de regel door
de aanbieding van de ter post aangetekende brief die de beslissing bevat, aan de
woonplaats van de belastingschuldige.
Een aanbieding in de woonplaats die getekend wordt voor ontvangst, wordt
vermoed een geldige aanbieding te zijn, onverminderd de mogelijkheid voor de
betrokkene een tegenbewijs te leveren.
3. De appelrechters stellen vast dat de beslissing aangeboden werd op de
woonplaats van de eiser en dat de eiser 's anderendaags kennis nam van de aangetekende zending. Zij oordelen hiermede, zonder schending van de in het on-
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derdeel aangewezen wetsbepalingen, dat de kennisgeving regelmatig was en dat
de voorziening mitsdien te laat werd ingesteld.
4. Het onderdeel kan in zoverre niet worden aangenomen.
Tweede onderdeel
5. De termijn om een voorziening in te stellen loopt vanaf de aanbieding van
de aangetekende brief. De omstandigheid dat de geadresseerde na de aanbieding
op zijn woonplaats niet onmiddellijk kennisneemt van de brief, heeft geen gevolg op de termijn door de wet bepaald voor de aanwending van het rechtsmiddel.
6. Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
14 februari 2008 - 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Verougstraete, voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. P.
Van Hoeij, Mechelen en Claeys Boúúaert.

Nr. 113
1° KAMER - 14 februari 2008

1º GEMEENTE-, PROVINCIE- EN PLAATSELIJKE BELASTINGEN —
GEMEENTEBELASTINGEN - BELASTINGPLICHT - AANSLAG GEVESTIGD TEN NAME VAN EEN
TIJDELIJKE HANDELSVERENIGING - GEVOLG.
2º VENNOOTSCHAPPEN — VENNOOTSCHAPPEN ZONDER
RECHTSPERSOONLIJKHEID - TIJDELIJKE HANDELSVERENIGINGEN - GEBREK AAN
RECHTSPERSOONLIJKHEID - AANSLAG GEVESTIGD TEN NAME VAN EEN TIJDELIJKE
HANDELSVERENIGING - GEVOLG.
1º en 2° Een tijdelijke handelsvereniging die geen rechtspersoon is, kan, behalve wanneer
de wet dit ondanks het gebrek aan rechtspersoonlijkheid toestaat, geen
belastingschuldige zijn; de aanslag in de gemeentebelasting die uitsluitend ten name van
een tijdelijke handelsvereniging is gevestigd, is nietig en kan niet als uitvoerbare titel
gelden voor tenuitvoerlegging tegen de vennoten1. (Artt. 3, 175 en 192 Venn.W.)
(STAD OOSTENDE T. MONUMENT VANDEKERCKHOVE nv e.a.)

Conclusie van de heer advocaat-generaal D. Thijs:
I. Feiten.
Dit dossier betreft de vraag of een belastingaanslag ten kohiere kan worden gebracht
“ten name” van een tijdelijke vereniging (thans tijdelijke handelsvennootschap).
Artikel 2 van het belastingreglement op grond waarvan de bestreden aanslag in de
gemeentebelasting werd gevestigd, wijst onder meer de houder van de bouwvergunning
1 Zie de conclusie van het O.M.
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die nalaat in de vergunning voorziene parkeerplaatsen aan te leggen aan als
belastingplichtige.
Verweersters waren deelgenoten van een tijdelijke handelsvereniging “Marina
Mercator”. Deze vereniging vroeg en kreeg van eiseres een bouwvergunning voor het
optrekken van een appartementsgebouw.
Eiseres heeft ten name van de tijdelijke vereniging een aanslag in de gemeentebelasting
ingekohierd omdat een aantal in de bouwvergunning voorziene parkeerplaatsen niet
werden aangelegd.
Verweersters wierpen de nietigheid van de aanslag op omdat deze ten name van een
niet-rechtspersoon werd gevestigd en kregen in eerste aanleg en in hoger beroep gelijk.
II. Het bestreden arrest.
De beslissing van het bestreden arrest is in overeenstemming met oude rechtspraak van
Uw Hof.
Het Hof besliste op 17 juni 1946 dat de aanslag in de bedrijfsbelasting die gevestigd is
op naam van een vereniging die geen rechtspersoonlijkheid bezit, nietig is (Cass., 17 juni
1946, A.C. 1946, 223).
Het bestreden arrest past deze regel toe op de bestreden aanslag in de
gemeentebelasting die door eiseres werd ingekohierd op naam van de TV Marina
Mercator.
III. Het enig middel.
Eiseres voert aan dat de appelrechters artikel 2 van het belastingreglement op het
ontbreken van parkeerruimten, op grond waarvan de bestreden aanslag werd gevestigd, en
artikel 175 G.W.H.V. (thans art. 47 en 53 W.Venn.) schenden.
Blijkens artikel 2 van het kwestieuze reglement is de belasting verschuldigd door de
houder van een na de invoering van het reglement afgeleverde bouwvergunning, die
(onder meer) één of meer in zijn bouwvergunning begrepen parkeerplaatsen niet heeft
aangelegd (art. 2, 2°). Eiseres stelt dat de tijdelijke vereniging de bouwvergunning heeft
aangevraagd en verkregen aangezien er stedenbouwkundig geen enkel bezwaar bestaat
om een bouwvergunning aan een tijdelijke vereniging af te leveren.
Eiseres stelt dat eenieder aan wie een bouwvergunning wordt afgeleverd als een
belastingplichtige moet worden beschouwd. Eiseres stelt dat er binnen het kader van het
Vlaams Decreet Ruimtelijke ordening algemeen wordt aanvaard dat ook een tijdelijke
vereniging een bouwvergunning kan aanvragen en bekomen. Het onrechtstreekse gevolg
daarvan is dat een tijdelijke vereniging belastingplichtige kan zijn.
Eiseres stelt dat er geen wettelijk beletsel is om het statuut van belastingplichtige aan
een tijdelijke vereniging toe te kennen en verwijst naar de toestand op het vlak van de
BTW, waar ingevolge een BTW-aanschrijving van 22 januari 1971 tijdelijke verenigingen
als btw-plichtigen kunnen worden aangemerkt.
IV Bespreking.
1. Artikel 175 G.W.H.V. (thans de artt. 47 en 53 W.Venn.) schrijft een hoofdelijke
aansprakelijkheid voor tussen de vennoten van de tijdelijke handelsvereniging, thans
tijdelijke handelsvennootschap. Elke vennoot is hoofdelijk gehouden tot voldoening van
de schulden die door de vennoten zijn aangegaan in het kader van een tijdelijke
handelsvereniging.
De hoofdelijke gehoudenheid van de beide vennoten beperkt zich tot de verbintenissen
die de vennoten gezamenlijk hebben aangegaan. Wanneer een vennoot in eigen naam
handelt met een derde, verbindt hij enkel zichzelf. Derden hebben in dat geval in principe
geen vordering ten aanzien van de andere vennoten (Denis-Bruno FLOOR, Tijdelijke
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handelsvennootschappen, Larcier, Gent, 2007, nrs. 135 en 136).
Artikel 175 Venn.W. kan dus hoogstens tot gevolg hebben dat in de gevallen waarin
een belasting wordt gevestigd ten name van de vennoten, deze hoofdelijk gehouden zijn
tot voldoening van de gehele belastingschuld.
Zoals verweerders opwerpen in hun memorie van antwoord, houdt deze bepaling niet in
dat een gemeentebelasting kan gevestigd worden op naam van een tijdelijke
handelsvereniging, noch dat de vennoten van een tijdelijke handelsvereniging hoofdelijk
zouden gehouden zijn tot betaling van een gemeentebelasting gevestigd op naam van de
tijdelijke handelsvereniging.
In zoverre het middel schending aanvoert van artikel 175 G.W.H.V. (artt. 47 en 53
W.Venn.), faalt het naar recht.
2. Een vereniging of vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid, zoals een tijdelijke
handelsvereniging is geen rechtssubject. Zij kan niet optreden in rechte, noch
verbintenissen aangaan. Het recht erkent haar niet als drager van rechten en
verplichtingen (D. VAN GERVEN, Handboek verenigingen, Kalmthout, Biblo, 2002, 1).
Zulks impliceert dat een tijdelijke handelsvereniging zonder rechtspersoonlijkheid geen
maatschappelijke zetel heeft, geen eigen vermogen, geen maatschappelijke naam en geen
schuldenaars en schuldeisers (Cass. 30 maart 1962, R.W. 1962-63, 538; Cass. 10 mei
1979, A.C. 1978-79, 1080; Gent 12 januari 2007, N.J.W. 2007, 608; K. GEENS, “De
fundamenten van het vennootschapsrecht dooreengeschud voor de eeuwwende” in De
nieuwe vennootschapswetten van 7 en 13 april 1995, Jan Ronse Instituut (ed.), p. 27, nr.
17; V. CARRON, “De aansprakelijkheid van de vennoten van een tijdelijke vereniging voor
“vennootschapsschulden”: vertegenwoordiging en baattrekking”, T.R.V. 1991, p. 371, nr.
3; M. SENELLE, Het bouwrecht in België, Brussel, Bruylant, 1992, 136).
De tijdelijke handelsvereniging wordt louter opgericht als samenwerkingsakkoord
tussen de deelgenoten tot het verrichten van een of meer welbepaalde
handelsverrichtingen zonder op burgerlijk vlak als rechtspersoon te bestaan.
De regelen van gemeen recht zijn in beginsel van toepassing op het fiscaal recht, voor
zover dit laatste er niet van afwijkt (A. T IBERGHIEN, Handboek voor Fiscaal Recht 2003,
Brussel, Larcier, 2003, 23-24).
Bij gebrek aan enige formele fiscale bepaling die van het gemeen recht afwijkt, bestaat
de tijdelijke handelsvereniging niet als een (rechts)persoon op fiscaal vlak, en kan zij
principieel niet worden onderworpen aan enige belastingplicht.
Omtrent de belastingplicht van tijdelijke handelsverenigingen is niets bepaald door
enige formele wettelijke bepaling. Gelet op het fiscaal legaliteitsbeginsel en de strikte
interpretatie die dient te worden gegeven aan de fiscale wetgeving, kan slechts worden
besloten dat de belasting niet kan worden gevestigd op naam van een tijdelijke
handelsvereniging (cfr. memorie van antwoord, nrs 16 en 17).
Terzake kan tevens worden verwezen naar het arrest van Uw Hof van 17 juni 19462.
3. Eiseres voert voorts aan dat een onderscheid moet gemaakt worden tussen de ‘fiscale
obligatio’ (de ‘belastingplichtige’) en de ‘fiscale contributio’ (de ‘belastingschuldige’)
hetgeen volgens eiseres impliceert dat een titel zou kunnen worden gecreëerd ten aanzien
van een tijdelijke handelsvereniging als ‘belastingplichtige’ die zou kunnen worden
uitgevoerd tegen de vennoten van de tijdelijke handelsvereniging als
‘belastingschuldigen’.
2 Cass., 17 juni 1946, A.C. 1946, 223; Pas. 1946, I, 241: "attendu qu’à défaut de personnification
civile octroyée par la loi, une simple association de fait ne saurait être redevable d’impôts. (…)
Attendu que les dispositions légales relatives à l’établissement et à la perception de l’impôt sont
d’ordre public et que leur inobservation entraîne la nullité de la cotisation."
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Mijns inziens kan het cassatiemiddel ook op dit punt niet worden aangenomen.
Overeenkomstig het ten deze ingevolge artikel 12 van de Wet van 24 december 1996
betreffende de vestiging en de invordering van de provincie- en gemeentebelastingen
toepasselijk artikel 133, eerste lid, van het K.B./W.I.B. (1992), “worden de aanslagen op
naam van de betrokken belastingschuldigen ten kohiere gebracht”, terwijl overeenkomstig
artikel 136 van dat K.B. “aan de betrokken belastingschuldigen” een aanslagbiljet wordt
gezonden, zodra de kohieren uitvoerbaar verklaard zijn.
De fiscale wetgeving maakt aldus geen onderscheidt tussen “belastingplichtigen” en
“belastingschuldigen”, en bevat voorts, zoals gezegd, geen bepaling die belastingheffing
op naam van tijdelijke handelsverenigingen zou wettigen.
4. Eiseres verwijst tenslotte inzake BTW naar de administratieve Aanschrijving nr. 17
van 22 januari 1971 dat de mogelijkheid biedt om een tijdelijke handelsvereniging als
belastingplichtige in de zin van artikel 4 van het BTW-Wetboek te doen identificeren.
Het ontbreken van rechtspersoonlijkheid in hoofde van de tijdelijke handelsvereniging
impliceert dat deze in beginsel geen BTW-plichtige kan zijn (A. HAELTERMAN, Fiscale
transparantie, Kalmthout, Biblo, 1992, 392; P. FAES, “Vennootschappen zonder rechtspersoonlijkheid en transparante vennootschappen”, in Vennootschap en belastingen, Antwerpen, Kluwer, 1999, deel III, 4, 2088; F. BURSSENS, “Hoofdstuk 1, Tijdelijke vennootschap”
in K. DEKETELAERE, M. SCHOUPS en A. VERBEKE (eds.), Handboek Bouwrecht, Intersentia,
2004, Deel VII; D-B FLOOR, Droit des sociétés. La société momentanée, Larcier, 2002, 57,
nr. 15; T. TILQUIN en V. SIMONART, Traité des sociétés, Deel I, Kluwer, 1996, nrs. 831-838).
Ook in de voorbereidende werken van het B.T.W.-Wetboek wordt uitdrukkelijk bevestigd dat de tijdelijke handelsvereniging noch rechten noch verplichtingen heeft op het vlak
van de B.T.W. gelet op de afwezigheid van rechtspersoonlijkheid (Gedr.St. Senaat 196869, nr. 455, 73).
De BTW-Administratie aanvaardt weliswaar vanuit pragmatisch oogpunt dat de
tijdelijke handelsvereniging een inschrijving als belastingplichtige aanvraagt. De
desbetreffende BTW-Aanschrijving nr. 17 van 22 januari 1971 heeft evenwel geen kracht
van wet en kan dan ook geen afbreuk doen aan het feit dat de tijdelijke handelsvereniging
in beginsel niet de hoedanigheid van belastingplichtige heeft. De aanschrijving formuleert
louter welke praktische handelswijze de bevoegde administratie voor de toepassing van de
BTW-wetgeving aanvaardt ten aanzien van personen die handelen in het kader van een
tijdelijke handelsvereniging.
Dat het veeleer om een praktische regeling gaat en niet om de erkenning van een
tijdelijke handelsvereniging als volwaardig juridische entiteit, blijkt onder meer uit het feit
dat de aanschrijving voorziet in de aanduiding van een persoon die belast is met de
nakoming van de BTW-verplichtingen, en voorschrijft dat de vennoten hun domicilie
kiezen in België (cfr. memorie van antwoord, nr. 21).
Dergelijke praktische voorschriften van het belastingbestuur, die niet kunnen
gelijkgesteld worden met een wettelijke regeling, kunnen geenszins naar analogie
toegepast worden ten aanzien van andere belastingen.
Het middel faalt op dit punt naar recht.
5. Waar de tijdelijke handelsvereniging geen rechtspersoonlijkheid heeft, valt niet in te
zien op welke wijze een gemeentelijke belastingverordening hierin wijziging zou kunnen
brengen.
Een vereniging of vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid kan immers in beginsel
geen belastingplichtige zijn zoals blijkt uit voormeld cassatiearrest van 17 juni 1946.
De appelrechters hebben dan ook terecht beslist dat “bij afwezigheid van enige
wettelijke bepaling in andere zin een vereniging van personen, die zelf geen rechtspersoon
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is, geen schuldenaar (kan) zijn van een belasting (…), zodat te dezen op naam van de
tijdelijke handelsvereniging geen aanslag kon gevestigd worden, en de aanslag diende te
worden gevestigd op naam van beide geïntimeerden, die hoofdelijk gehouden waren
(artikel 175, tweede lid Venn.W.)”.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Besluit: Verwerping.
ARREST

(A.R. F.07.0058.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 19 december 2006 gewezen
door het Hof van Beroep te Gent.
Voorzitter Ivan Verougstraete heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert in haar verzoekschrift twee middelen aan.
Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht en maakt er deel van uit.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1. Blijkens artikel 3 van de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen vastgesteld bij koninklijk besluit van 30 november 1935, zoals die van toepassing waren op het ogenblik van de vestiging van de bestreden aanslag, heeft
de tijdelijke handelsvereniging (thans tijdelijke handelsvennootschap) geen
rechtspersoonlijkheid.
Krachtens artikel 175 van de voormelde gecoördineerde wetten, is een tijdelijke handelsvereniging een vereniging die, zonder een firma te voeren, een of
meer bepaalde handelsverrichtingen ten doel heeft. De deelgenoten zijn hoofdelijk gehouden jegens derden met wie zij hebben gehandeld.
Op grond van artikel 192 van voormelde gecoördineerde wetten worden de
deelgenoten van een tijdelijke handelsvereniging rechtstreeks en persoonlijk gedagvaard.
2. De tijdelijke handelsvereniging heeft geen afgescheiden vermogen. De rechten en verplichtingen ontstaan in hoofde van de vennoten.
3. Bij afwezigheid van enige wettelijke bepaling die het tegendeel bepaalt, kan
een aanslag in de gemeentebelasting niet worden gevestigd ten name van een tijdelijke handelsvereniging die geen rechtspersoon is. Dergelijke vereniging kan,
behalve wanneer de wet dit ondanks het gebrek aan rechtspersoonlijkheid toestaat, geen belastingschuldige zijn.
4. De aanslag die uitsluitend ten name van een tijdelijke handelsvereniging is
vastgesteld, is nietig en kan niet als uitvoerbare titel gelden voor tenuitvoerlegging tegen de vennoten.
5. De appelrechters stellen vast dat de bestreden aanslag werd gevestigd, niet
op naam van de gezamenlijke vennoten, maar op naam van de tijdelijke vereni-
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ging zelf. Zij oordelen dat te dezen op naam van de tijdelijke handelsvereniging
geen aanslag kon worden gevestigd en de aanslag diende te worden gevestigd op
naam van de verweersters. Zij verantwoorden aldus naar recht hun beslissing dat
de bestreden aanslag terecht werd nietig verklaard door de eerste rechter.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.
14 februari 2008 - 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Verougstraete, voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. M.
Maus, Brugge, M. Van Raemdonck, Antwerpen en W. Huber, Antwerpen.

Nr. 114
1° KAMER - 14 februari 2008

1º HERZIENING — ALLERLEI - RECHTERLIJKE TUCHT - TUCHTSTRAF - NIEUW FEIT BEGRIP - NIEUWE WET - ONTVANKELIJKHEID.
2º RECHTERLIJKE TUCHT - TUCHTSTRAF - HERZIENING - NIEUW FEIT - BEGRIP - NIEUWE
WET - ONTVANKELIJKHEID.
1º en 2° Een verzoek tot herziening van een tuchtrechtelijke beslissing biedt aan de
persoon gestraft met een tuchtstraf de mogelijkheid die beslissing aan te vechten indien
hij een nieuw feit kan aanvoeren dat zich heeft voorgedaan sedert die beslissing of een
omstandigheid waarvan hij toen het bestaan niet heeft kunnen aantonen en die van aard
is te bewijzen dat hij zich niet schuldig heeft gemaakt aan de feiten die hem
tuchtrechtelijk ten laste werden gelegd of dat hij zich slechts schuldig heeft gemaakt aan
lichtere feiten; de omstandigheid dat de wet een ten tijde van de aangevochten beslissing
nog niet bestaande tuchtstraf heeft ingevoerd is geen nieuw feit van die aard, zodat een
daarop gesteund verzoek tot herziening niet ontvankelijk is1. (Art. 427quater, eerste lid
Ger.W.)
(A.)

ARREST

(A.R. D.07.0025.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het verzoek tot herziening is gericht tegen een arrest op 25 juni 1998 gewezen
door het Hof van Cassatie, in algemene vergadering.
De verzoeker werd op de openbare terechtzitting van 14 februari 2008 gehoord.
Raadsheer Alain Smetryns heeft verslag uitgebracht.
1 Zie Cass., 12 april 2000, A.R. P.00.251.F, A.C. 2000, nr. 250.
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Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
1. Krachtens het artikel 427quater, eerste lid van het Gerechtelijk Wetboek,
kan iedere persoon gestraft met een tuchtstraf een verzoek tot herziening richten
aan de tuchtoverheid die hem heeft gestraft, indien hij aantoont over een nieuw
element te beschikken.
De betrokkene heeft aldus de mogelijkheid een tuchtrechtelijke beslissing aan
te vechten, indien hij een nieuw feit kan aanvoeren dat zich heeft voorgedaan sedert de aangevochten beslissing of een omstandigheid waarvan hij het bestaan
niet heeft kunnen aantonen ten tijde van de berechting en die van aard is te bewijzen dat hij zich niet schuldig heeft gemaakt aan de feiten die hem tuchtrechtelijk ten laste werden gelegd of dat hij zich slechts schuldig heeft gemaakt aan
lichtere feiten.
2. Het verzoek tot herziening strekt ertoe de beslissing van het Hof van 25 juni
1998, waarbij de verzoeker werd ontzet uit zijn ambt van rechter in de Rechtbank van Eerste Aanleg te Mechelen, te wijzigen en de opgelegde tuchtstraf te
veranderen in een ontslag van ambtswege.
Ter ondersteuning van dit verzoek, voert de verzoeker aan dat:
- op heden, ingevolge de wet van 7 mei 1999, naast de ontzetting uit het ambt
of de afzetting, ook de nieuwe tuchtstraf van het ontslag van ambtswege door de
tuchtoverheid kan worden opgelegd;
- zo deze mogelijkheid reeds had bestaan ten tijde van de berechting, het Hof
hoogstwaarschijnlijk deze laatste straf zou hebben opgelegd, nu de feiten waarvoor hij strafrechtelijk was veroordeeld volledig los stonden van de door hem
uitgeoefende functie en er dan ook geen reden was zijn rechten op pensioen aan
te tasten.
3. De omstandigheid dat de wet van 7 mei 1999 de ten tijde van de aangevochten beslissing nog niet bestaande tuchtstraf van het ontslag van ambtswege heeft
ingevoerd, is geen nieuw feit van aard de onschuld van de betrokkene aan de
hem ten laste gelegde tuchtrechtelijke feiten te bewijzen of te bewijzen dat hij
zich slechts schuldig heeft gemaakt aan lichtere feiten, zodat het verzoek niet
ontvankelijk is.
Dictum
Het Hof, in algemene vergadering,
Verwerpt het verzoek.
Laat de kosten gevallen aan de zijde van de verzoeker te zijnen laste.
14 februari 2008 – Algemene Vergadering – Voorzitter: de h. Waûters, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Smetryns – Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaat-generaal.
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Nr. 115
1° KAMER - 15 februari 2008

1º RECHTBANKEN — BURGERLIJKE ZAKEN — ALGEMEEN - VORDERING IN
RECHTE - DOOR DE PARTIJEN AANGEVOERDE FEITEN EN REDENEN - JURIDISCHE AARD - OPDRACHT
VAN DE RECHTER - BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN - CONCLUSIE.
2º BEWIJS — BURGERLIJKE ZAKEN — ALLERLEI - BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN CONCLUSIE.
3º RECHTBANKEN — BURGERLIJKE ZAKEN — ALGEMEEN - VORDERING IN
RECHTE - DOOR DE PARTIJEN AANGEVOERDE FEITEN EN REDENEN - RECHTSGROND - OPDRACHT
VAN DE RECHTER - RECHT VAN VERDEDIGING.
1º en 2° De rechter die ambtshalve de rechtsmiddelen bepaalt waarvan de toepassing
ingegeven is door de feiten die de partijen aanvoeren, miskent de bewijskracht van de
conclusie van de partijen niet1. (Artt. 1249 tot 1252 B.W.)
3º De rechter die, aangezien de partijen hun vordering geen juridische grondslag hebben
gegeven, steunt op de feiten die regelmatig aan zijn beoordeling zijn voorgelegd, miskent
het recht van verdediging van de partijen niet2.
(W. T. M.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.06.0184.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 21 april 2005 gewezen door
het Hof van Beroep te Luik.
Raadsheer Daniel Plas heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Philippe de Koster heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1249 tot 1252, 1319, 1320, 1322, 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 1138, 2° van het Gerechtelijk Wetboek;
- algemeen beginsel van het recht van verdediging.
Aangevochten beslissingen
Na te hebben vastgesteld "dat (de eiser) (de verweerder) aansprakelijk stelt doordat, indien hij op de vergadering van 29 juli 1997 geen voorbehoud had gemaakt, de prijs van de
overdracht zou zijn betaald en zijn borg bijgevolg niet zou zijn aangesproken", en te hebben beslist "dat de houding (van de verweerder) in deze zaak een fout lijkt op te leveren
en dat (de eiser) die daarvan de rechtstreekse gevolgen ondergaat gerechtigd is herstel te
vorderen van de schade die hij heeft geleden", beperkt het bestreden arrest van 25 maart
2004 zich ertoe de verweerder te veroordelen tot de terugbetaling aan de eiser van
37.819,33 euro, te vermeerderen met de interest tegen de wettelijke rentevoet met ingang
1 Zie Cass., 3 maart 2005, A.R. C.04.0296.F, A.C. 2005, nr. 133.
2 Zie Cass., 9 mei 2003, A.R. C.00.0203.N, A.C. 2003, nr. 286.
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van 25 oktober 1999, met aftrek, op het tijdstip van de betaling ervan, van 9.435,15 euro
die door de verweerder al waren gestort in het kader van de indiening van de rekeningen
van het faillissement van eisers zoon, zulks op grond van alle redenen die geacht worden
hier integraal te zijn weergegeven, en inzonderheid van de onderstaande reden:
" de door (de eiser) ingestelde rechtsvordering is een subrogatoir verhaal, waarmee hij
herstel wil verkrijgen van de schade die de fout van de (verweerder) aan de Generale
Bank heeft veroorzaakt en die het indirecte gevolg had dat het bedrag van zijn uitbetalingen steeg; (de eiser) kan door middel van dat verhaal van de (verweerder) niet meer vorderen dan de schuldeiser in wiens rechten hij treedt; de aldus in de rechten van de schuldeiser getreden borg kan noch de terugbetaling van zijn eigen kosten noch de betaling van
schadevergoeding krijgen".
Grieven
Blijkens de stukken van de rechtspleging, en meer bepaald eisers conclusie na de heropening van het debat, vorderde de eiser het volledige herstel van zijn schade, die niet alleen overeenstemde met de betalingen die hij ten voordele van de Generale Bank had gedaan, maar ook met het verlies aan rentabiliteit van zijn pand, terwijl de verweerder alleen
maar staande hield dat de eiser het bewijs van het oorzakelijk verband tussen zijn fout en
de aangevoerde schade niet leverde.
Eerste onderdeel
Indien het bestreden arrest uit de rechtsplegingstukken meent op te maken dat de door
de eiser ingestelde rechtsvordering een subrogatoir verhaal was, miskent het de bewijskracht van zijn conclusie (schending van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek), past het, bijgevolg, ten onrechte de artikelen 1249 tot 1252 van het Burgerlijk Wetboek toe, beperkt het, in dat opzicht, het herstel waarop de eiser aanspraak maakte
en schendt het aldus de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek op grond
waarvan hij recht heeft op algehele vergoeding van zijn schade.
Tweede onderdeel
Indien het arrest de subrogatoire aard van het door de eiser ingestelde verhaal ambtshalve opwerpt, zonder hem de mogelijkheid te bieden daarover uitleg te verschaffen, wijzigt
het ambtshalve de oorzaak van de vordering die gegrond is op de quasi-delictuele aansprakelijkheid van de verweerder, schendt het artikel 1138, 2° van het Gerechtelijk Wetboek, miskent het eisers recht van verdediging (miskenning van het algemeen beginsel
van het recht van verdediging), en past het, bijgevolg, ten onrechte de artikelen 1249 tot
1252 van het Burgerlijk Wetboek toe, beperkt het, in dat opzicht, het herstel waarop de eiser aanspraak maakte en schendt het aldus de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk
Wetboek op grond waarvan hij recht heeft op algehele vergoeding van zijn schade.
III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling
Eerste onderdeel
Het bestreden arrest, dat bij gebrek aan een tijdens de rechtspleging uitdrukkelijk vermelde rechtsgrond, op grond van de bevoegdheid van de rechter om
ambtshalve de rechtsmiddelen te bepalen waarvan de toepassing ingegeven is
door de feiten die de partijen aanvoeren, beslist dat eisers rechtsvordering een
subrogatoir verhaal is, miskent de bewijskracht van eisers conclusie niet.
Voor het overige is de grief betreffende de schending van de artikelen 1249 tot
1252, 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek volledig afgeleid uit de tevergeefs aangevoerde miskenning van de bewijskracht van de conclusie.
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Tweede onderdeel
Door te steunen op door de partijen aangevoerde feiten wijzigt het bestreden
arrest de oorzaak van de vordering niet en schendt het bijgevolg artikel 1138, 2°
van het Gerechtelijk Wetboek niet.
Aangezien de eiser zijn vordering geen juridische grondslag heeft gegeven en
aangezien de aangevoerde feiten door de partijen konden worden besproken,
miskent het bestreden arrest eisers recht van verdediging niet.
Voor het overige is de grief betreffende de schending van de door de eiser vermelde bepalingen van het Burgerlijk Wetboek volledig afgeleid uit de tevergeefs
aangevoerde miskenning van het recht van verdediging en van de schending van
artikel 1138, 2° van het Gerechtelijk Wetboek.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt de eiser in de kosten.
15 februari 2008 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Plas – Gelijkluidende conclusie van de h. de Koster, advocaat-generaal
met opdracht – Advocaat: mr. Draps.

Nr. 116
1° KAMER - 15 februari 2008

GEESTESZIEKE - ZIEKENHUISOPNAME - HANDHAVING - HOGER BEROEP - OP TEGENSPRAAK
GEHOORDE GENEESHEREN.
De rechter die in hoger beroep uitspraak doet over de handhaving van de
ziekenhuisopname van een geesteszieke, is niet ertoe verplicht om zowel de
geneesheren van het ziekenhuis waar de geesteszieke is geplaatst als diens adviserend
arts op tegenspraak te horen. (Art. 30, §2 tot 6 Wet 26 juni 1990 betreffende de persoon
van de geesteszieke)
(B. T. ZIEKENHUISVERENIGING VAN BRUSSEL EN VAN SCHAARBEEK e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.07.0243.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis, op 23 april 2007 in hoger beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel.
Raadsheer Daniel Plas heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Philippe de Koster heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
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De eiser voert een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1, 8, §1 en 13, inzonderheid tweede en vijfde lid van de wet van 26 juni
1990 betreffende de bescherming van de persoon van de geesteszieke;
- artikel 149 van de Grondwet.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden vonnis wijst het hoger beroep af dat de eiser had ingesteld tegen het vonnis waarbij de vrederechter van het vijfde kanton Brussel, op 8 maart 2007, had bevolen
eisers opname ter observatie in de psychiatrische dienst van het Universitair Verplegingscentrum Brugmann met twee jaar te verlengen. Het bevestigt dat vonnis en veroordeelt de
eiser in de appelkosten.
Het bestreden vonnis grondt zijn beslissing hierop:
"1. Artikel 2 van de wet van 26 juni 1990 betreffende de bescherming van de persoon
van de geesteszieke luidt als volgt:
'De beschermingsmaatregelen mogen, bij gebreke van enige andere geschikte behandeling, alleen getroffen worden ten aanzien van een geesteszieke indien zijn toestand zulks
vereist, hetzij omdat hij zijn gezondheid en zijn veiligheid ernstig in gevaar brengt, hetzij
omdat hij een ernstige bedreiging vormt voor andermans leven of integriteit'.
De wet vereist aldus dat er sprake is van geestesziekte en van ernstige bedreiging of
ernstig gevaar.
2. Zoals de vrederechter van het vijfde kanton Brussel terecht erop wijst, komen alle
geneesheren die (de eiser) hebben onderzocht tot de slotsom dat er sprake is van een geestesziekte.
Dokter psychiater S., bij wie (de eiser) al verscheidene jaren op consult komt, verklaart
weliswaar dat zijn patiënt geen gevaar is voor zichzelf of voor anderen, maar beklemtoont
wel dat (de eiser) lijdt aan aanzienlijke psychiatrische problemen die hem beletten een
zelfstandig en actief leven te leiden.
Het door dokter V. opgemaakte verslag, dat gevoegd is bij de oorspronkelijke vordering
tot opneming ter observatie, en waarvan de gegevens zijn overgenomen in het verslag van
dokter C., wees duidelijk op sommige symptomen zoals:
- hallucinaties
- delirium
- weigering van verzorging
- gevaar voor hetero-agressief gedrag.
In zijn verslag van 22 februari 2007 is dokter C. van oordeel dat die verschillende gegevens nog steeds aanwezig zijn, ook al is (de eiser) al drie weken opgenomen in het U.V.C.
Brugmann.
3. Betreffende de ernst van zijn toestand heeft (de eiser), zowel in zijn appelverzoekschrift als op de terechtzitting van 16 april 2007, toegegeven dat hij geregeld aan anorexia
lijdt en aan stoornissen in zijn immuunsysteem.
Hij verklaart dat hij momenteel, d.w.z. sinds hij in het U.V.C. Brugmann verblijft, normaal eet.
Bij zijn moeder vreest hij, zoals dokter S. vermeldt, vergiftigd te worden door het eten
dat zij hem geeft.
De rechtbank stelt dus vast dat (de eiser) zijn gezondheid ernstig in gevaar brengt door
niet voldoende te eten wanneer hij geen professionele begeleiding heeft.
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4. Overigens wijzen zowel dokter V. als dokter C. duidelijk op het gevaar voor heteroagressief gedrag.
Hoewel dokter S. van oordeel is dat zijn patiënt geen gevaar vormt, denkt hij echter wel
dat een ziekenhuisopname zou kunnen leiden tot een oplossing die zowel voor (de eiser)
als voor zijn moeder aanvaardbaar zou zijn, aangezien er ernstige problemen zijn tussen
(de eiser) en zijn moeder.
Op grond van die heel ernstige problemen, gecombineerd met gevaar voor heteroagressief gedrag, kan de rechtbank, eveneens, tot de slotsom komen dat er een ernstige bedreiging bestaat voor andermans integriteit.
5. Aangezien de rechtbank van mening is dat zij voldoende ingelicht is, bestaat er geen
grond om een deskundige aan te stellen.
6. Momenteel kan er geen geschikte behandeling worden gepland, aangezien (de eiser)
zich helemaal niet van zijn ziektebeeld bewust is en weigert met medicatie te worden behandeld.
Extern consult bij dokter S. is onvoldoende om de oorzaken van de ernst van de toestand, namelijk (eisers) anorexia en hetero-agressief risico, te doen verdwijnen.
7. Bijgevolg bevestigt de rechtbank het beroepen vonnis en beveelt het de handhaving
van de beschermingsmaatregel".
Grieven
Het bestreden vonnis bevestigt het beroepen vonnis waarbij de vrederechter van het
vijfde kanton Brussel, op 8 maart 2007, had bevolen eisers opname ter observatie in de
psychiatrische dienst (van de verweerster) met twee jaar te verlengen.
Buiten de beschermingsmaatregelen waarin de wet van 26 juni 1990 voorziet, kunnen
de diagnose en de behandeling van psychische stoornissen geen aanleiding geven tot enige vrijheidsbeperking (artikel 1 van de wet van 26 juni 1990).
De voorwaarden van de artikelen 8 en 13 van de wet van 26 juni 1990 voor verder verblijf van de geesteszieke in het ziekenhuis moeten strikt worden toegepast.
Artikel 13, vijfde lid van de wet van 26 juni 1990 luidt als volgt: "Wanneer de zieke het
schriftelijk advies van een geneesheer van zijn keuze heeft overgelegd en dit advies verschilt van dat van de geneesheer-diensthoofd, hoort de rechter, in tegenwoordigheid van
de advocaat van de zieke, de geneesheren op tegenspraak".
Artikel 8, §1, tweede lid van de wet van 26 juni 1990 dat, ingevolge artikel 13, tweede
lid van die wet, in deze zaak van toepassing is, bepaalt dat de rechter alle partijen op de
zitting moet hebben gehoord.
Het bestreden vonnis stelt vast dat "dokter psychiater S., bij wie (de eiser) al verscheidene jaren op consult komt, verklaart...dat zijn patiënt geen gevaar is voor zichzelf of voor
anderen".
De eiser heeft een dergelijk door dokter S. op 6 maart 2007 opgemaakt schriftelijk advies overgelegd.
Eisers appelverzoekschrift van 15 maart 2007 beroept zich op dat advies en citeert het.
Hoewel het bestreden vonnis vaststelt dat de eiser en zijn raadsman op 6 maart 2007
gehoord zijn in raadkamer, blijkt echter niet uit die vaststellingen dat dokter S. door de
rechtbank in tegenwoordigheid van eisers advocaat en zulks op tegenspraak met de overige geneesheren zou zijn gehoord over de tegengestelde adviezen waarop het bestreden
vonnis zijn beslissing grondt.
Dat vonnis stelt evenmin vast dat de verweerders ter zitting zouden zijn gehoord, zoals
artikel 8, §1, tweede lid van de wet van 26 juni 1990 (oplegt).
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Noch het bestreden vonnis, noch het beroepen vonnis dat wordt bevestigd, stellen vast
dat die substantiële vormvereisten zijn nageleefd, zodat ze geacht worden niet te zijn nageleefd. Bijgevolg verantwoordt het bestreden vonnis zijn beslissing tot bevestiging van
het beroepen vonnis van 8 maart 2007, dat eisers opname ter observatie met twee jaar verlengt, niet naar recht zulks, zowel ten aanzien van het verhoor op tegenspraak van de geneesheren (schending van de in het middel aangewezen artikelen 1 en 13, inzonderheid
vijfde lid van de wet van 26 juni 1990) als van het verhoor van alle partijen, en dus ook de
verweerders, door de rechter (schending van de in het middel aangewezen artikelen 1, 8,
§1, tweede lid en 13, tweede lid van de wet van 26 juni 1990).
Althans stelt het bestreden vonnis, doordat het niet vaststelt dat die vormvereisten zijn
nageleefd, het Hof niet in staat de wettigheid van de beslissing te toetsen, en is het, bijgevolg, niet regelmatig met redenen omkleed (schending van artikel 149 van de Grondwet).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Betreffende de door de verweerders tegen de voorziening opgeworpen grond
van niet-ontvankelijkheid, in zoverre die tegen hen is ingesteld:
Het cassatieberoep dat is ingesteld tegen een verweerder die geen partij was bij
de bestreden beslissing is niet ontvankelijk.
Wanneer de rechter uitspraak doet over de handhaving van de ziekenhuisopname met toepassing van de wet van 26 juni 1990 betreffende de bescherming van
de persoon van de geesteszieke, zijn noch de instelling waar de zieke is opgenomen, noch de directeur van die instelling die overeenkomstig artikel 13, eerste
lid van de wet, aan de vrederechter het omstandig verslag heeft bezorgd dat de
noodzaak van dat verder verblijf bevestigt, partij in de zaak.
Het feit alleen dat het bestreden vonnis de identiteit van de verweerder en de
hoedanigheid van "gedaagde" vermeldt, maakt van die persoon evenmin een partij in de zaak.
De grond van niet-ontvankelijkheid moet worden aangenomen.
Het middel
Het hoger beroep tegen de beslissing van de vrederechter die de ziekenhuisopname van de geesteszieke handhaaft, wordt geregeld bij artikel 30, §2 tot 6 van
de wet van 26 juni 1990.
Dat artikel neemt de regels niet over die vermeld zijn in de artikelen 8, §1,
tweede lid en 13, tweede en vijfde lid van de voornoemde wet, die van toepassing zijn voor de vrederechter.
In zoverre het middel staande houdt dat de voorwaarden waaronder die laatstgenoemde twee artikelen de verdere ziekenhuisopneming van de zieke regelen,
van toepassing zijn in hoger beroep, faalt het naar recht.
In zoverre het middel niet preciseert waarin het bestreden vonnis artikel 1 van
de voornoemde wet schendt, is het niet ontvankelijk.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Gelet op artikel 34, derde lid van de wet van 26 juni 1990, laat de kosten ten
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laste van de Staat.
15 februari 2008 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Plas – Gelijkluidende conclusie van de h. de Koster, advocaat-generaal
met opdracht – Advocaten: mrs. Simont en Geinger.

Nr. 117
1° KAMER - 15 februari 2008

KOOP - VOOR ONBEPAALDE TIJD VERLEENDE CONCESSIE VAN ALLEENVERKOOP - EENZIJDIGE
BEËINDIGING - REDELIJKE OPZEGGINGSTERMIJN - BEOORDELING DOOR DE RECHTER - IN
AANMERKING TE NEMEN GEGEVENS.
De rechter die de duur van de redelijke opzeggingstermijn en het bedrag van de aan één
van de partijen verschuldigde compensatoire vergoeding vaststelt, slaat daarbij acht op
alle omstandigheden van de zaak, maar hoeft slechts de gegevens die hij relevant acht in
aanmerking te nemen1. (Art. 2 Alleenverkoopwet)
(SOLIAR CENTER nv T. FIAT GROUP AUTOMOBILES BELGIUM nv)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.07.0256.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 1 december 2006 gewezen
door het Hof van Beroep te Luik.
Afdelingsvoorzitter Claude Parmentier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Philippe de Koster heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 2 van de wet van 27 juli 1961 betreffende de eenzijdige beëindiging van de
voor onbepaalde tijd verleende concessies van alleenverkoop, zoals het werd gewijzigd bij
artikel 2 van de wet van 13 april 1971;
- artikel 149 van de Grondwet.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest bevestigt het beroepen vonnis in zoverre het de opzeggingstermijn
van 42 maanden die de verweerster aan de eiseres heeft toegekend voor de beëindiging
van de Alfa Romeo-concessie passend acht en de eiseres in de appelkosten veroordeelt.
Het bestreden arrest grondt die beslissingen op de volgende gronden:
"Om de redelijkheid te beoordelen van de opzeggingstermijn die aan (de eiseres) is toegekend, moet in hoofdzaak rekening worden gehouden met de duur van de concessie
(meer dan twintig jaar op de dag van de beëindiging), het belang van het aandeel van de
Alfa Romeo-activiteiten in de activiteit van (de eiseres) dat door haar op 59 pct. wordt ge1 Zie Cass., 7 april 2005, A.R. C.04.0242.F, A.C. 2005, nr. 209.
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raamd, maar ook met de investeringen die (de eiseres) heeft gedaan voor het opzetten van
een goed presterend distributiecentrum aan de quai des Ardennes in Luik. Die investeringen mogen echter slechts in aanmerking worden genomen in zoverre ze betrekking hebben op de distributie van voertuigen van dat ene merk.
Daarentegen mag de zogezegd abrupte beëindiging niet in aanmerking worden genomen bij de beoordeling van de duur van de redelijke opzeggingstermijn. De overige door
(de eiseres) aangevoerde criteria zijn in dit geval niet relevant.
De door de concessiegever toegekende opzeggingstermijn van 42 maanden is passend
en er bestaat dus geen grond om (de verweerster) te veroordelen tot betaling van een vergoeding ter compensatie van een bijkomende opzeggingstermijn van zes maanden".
Grieven
Een verkoopsconcessie die, zoals hier, onderworpen is aan de wet van 27 juli 1961 en
voor onbepaalde tijd is verleend, kan, behalve bij een grove tekortkoming van een van de
partijen aan haar verplichtingen, niet worden beëindigd dan met een redelijke opzeggingstermijn of een billijke vergoeding (artikel 2 van de wet van 27 juli 1961).
Die compensatoire vergoeding is geen autonome contractuele verbintenis maar een verbintenis die in de plaats treedt van die volgens welke een redelijke opzeggingstermijn
moet worden nageleefd.
Wanneer de rechter de compensatoire beëindigingsvergoeding vaststelt, alsook de redelijke opzeggingstermijn die door die vergoeding vervangen wordt, moet hij "in concreto"
oordelen en daarbij rekening houden met alle gegevens die hij kent op het ogenblik van
zijn beslissing.
In deze zaak hield de eiseres staande dat zij recht had op een beëindigingsvergoeding
als compensatie omdat zij zes maanden te weinig opzeggingstermijn had gekregen. Die
opzeggingstermijn was immers te kort omdat de concessie tussen de partijen slechts met
een opzeggingstermijn van achtenveertig maanden had kunnen worden beëindigd, terwijl
de opzeggingstermijn waarvan was kennis gegeven om de Alfa Romeo-concessie te beëindigen slechts tweeënveertig maanden had bedragen.
Tot staving van haar recht op een opzeggingstermijn van achtenveertig maanden beriep
de eiseres zich met name op het abrupte karakter van de beëindiging van de overeenkomst, op de stijging van de omzet en de exploitatieresultaten, op de faam van de in concessie gegeven producten en op hun identificatie met haar.
Het bestreden arrest oordeelt dat "de zogezegd abrupte beëindiging niet in aanmerking
mag worden genomen bij de beoordeling van de duur van de redelijke opzeggingstermijn.
De overige door (de eiseres) aangevoerde criteria zijn in dit geval niet relevant". Aangezien het hof van beroep rekening hoort te houden met alle gegevens die het kende toen het
zijn beslissing wees, is zijn arrest niet naar recht verantwoord, aangezien het weigert rekening te houden met de voornoemde gegevens die de eiseres regelmatig had aangevoerd in
haar aanvullende en samenvattende conclusie (schending van het in het middel aangewezen artikel 2 van de wet van 27 juli 1961).
Doordat het bestreden arrest bovendien niet uitlegt waarom de abrupte beëindiging niet
in aanmerking mag worden genomen en waarom de overige aangevoerde criteria in dit
geval niet relevant zijn, antwoordt het niet op de in het middel aangewezen conclusies en
is het bijgevolg niet regelmatig met redenen omkleed (schending van artikel 149 van de
Grondwet).
Althans stelt het bestreden arrest het Hof niet in staat de wettigheid van zijn beslissing
te toetsen, en is het, ook daarom, niet regelmatig met redenen omkleed (schending van artikel 149 van de Grondwet).
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Beoordeling
Artikel 2 van de wet van 27 juli 1961 betreffende de eenzijdige beëindiging
van de voor onbepaalde tijdverleende concessies van alleenverkoop bepaalt dat,
behalve bij grove tekortkoming van een van de partijen aan haar verplichtingen,
een aan de wet onderworpen verkoopconcessie slechts kan worden beëindigd
met een redelijke opzeggingstermijn of met een billijke vergoeding die door partijen wordt bepaald bij de opzegging van het contract en dat de rechter, wanneer
de partijen het niet eens zijn, uitspraak doet naar billijkheid, eventueel met inachtneming van de gebruiken.
De rechter stelt de duur van de redelijke opzeggingstermijn en het bedrag van
de aan één van de partijen verschuldigde compensatoire vergoeding vast met inaanmerkingneming van alle omstandigheden van de zaak en van de gegevens die
hij relevant acht om de opzeggingstermijn, en bijgevolg, de vergoeding vast te
stellen.
Het arrest, dat oordeelt dat, "om de redelijkheid te beoordelen van de opzeggingstermijn die aan (de eiseres) is toegekend, (...)in hoofdzaak rekening (moet)
worden gehouden met de duur van de concessie (...), het belang van het aandeel
van de Alfa Romeo-activiteiten in de activiteit van (de eiseres) dat door haar op
59 pct. wordt geraamd, maar ook met de investeringen die (de eiseres) heeft gedaan voor het opzetten van een goed presterend distributiecentrum aan de quai
des Ardennes in Luik (...). Daarentegen mag de zogezegd abrupte beëindiging
niet in aanmerking worden genomen bij de beoordeling van de duur van de redelijke opzeggingstermijn. De overige door (de eiseres) aangevoerde criteria zijn in
dit geval niet relevant", verantwoordt naar recht zijn beslissing om de door de
verweerster toegekende opzeggingstermijn passend te achten, en omkleedt ze regelmatig met redenen.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.
15 februari 2008 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. de Koster, advocaat-generaal met opdracht
– Advocaten: mrs. Simont en Kirkpatrick.

Nr. 118
3° KAMER - 18 februari 2008

CASSATIEBEROEP — BURGERLIJKE ZAKEN — PERSONEN DOOR OF
TEGEN WIE CASSATIEBEROEP KAN OF MOET WORDEN INGESTELD —
EISERS EN VERWEERDERS - VORDERING TOT VRIJWARING - PARTIJEN BIJ HET GEDING
BETROKKEN - VOORWAARDE.
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Zelfs als er geen enkele vordering tussen de partijen is ingesteld, zijn die partijen betrokken
bij het geding, wanneer de tot vrijwaring opgeroepen partij, voor de appelrechters,
geconcludeerd heeft dat de hoofdvordering niet gegrond is; die partij kan bijgevolg een
ontvankelijk cassatieberoep instellen tegen de beslissing over de hoofdvordering, hoewel
er tussen de hoofdvordering en de vordering tot vrijwaring geen onsplitsbaarheid
bestaat1.
(DAIMLER CHRYSLER BELGIUM LUXEMBOURG nv T. SOCIETE NOUVELLE DE DISTRIBUTION nv e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.05.0391.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 4 oktober 2004 in hoger beroep gewezen door de Rechtbank van Koophandel te Marche-en-Famenne.
De zaak is bij beschikking van 20 december 2007 van de eerste voorzitter verwezen naar de derde kamer.
Raadsheer Christine Matray heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
(...)
III. BESLISSING VAN HET HOF
Over het door de verweerder tegen het cassatieberoep opgeworpen middel van
niet-ontvankelijkheid: bij gebrek aan onsplitsbaarheid tussen de hoofdvordering
en de vordering tot vrijwaring, kan de tot vrijwaring opgeroepen partij geen ontvankelijk cassatieberoep instellen tegen de eisende partij die de hoofdvordering
heeft ingesteld:
Het bestreden vonnis, dat de hogere beroepen van de verweerders ontvankelijk
verklaart, wijzigt vervolgens de beroepen beslissing, spreekt de ontbinding uit
van de tussen die partijen gesloten verkoopovereenkomst, veroordeelt bijgevolg
de verweerder om de verkochte zaak aan de verweerster terug te geven, veroordeelt die verweerster om hem een bedrag te betalen, en veroordeelt de eiseres om
de verweerster te vrijwaren tegen de veroordeling die jegens haar is uitgesproken.
Hoewel die partijen geen enkele vordering tegen elkaar hebben ingesteld, heeft
de eiseres, voor de appelrechters, ten aanzien van de verweerder geconcludeerd
tot de ongegrondheid van zijn vordering.
Aangezien er tussen hen een geding bestaat, kan de eiseres een ontvankelijk
cassatieberoep instellen tegen de verweerder, hoewel er geen onsplitsbaarheid
tussen de hoofdvordering en de vordering tot vrijwaring bestaat.
Het middel van niet-ontvankelijkheid kan niet worden aangenomen.
(...)
Dictum
1 Zie concl. O.M. in Pas. 2008, nr. 118.
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Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.
18 februari 2008 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Storck, voorzitter – Verslaggever: mevr. Matray – Gelijkluidende conclusie van de h. Genicot, advocaat-generaal – Advocaten:
mrs. T'Kint en Gérard.

Nr. 119
3° KAMER - 18 februari 2008

1º ARBEIDSOVEREENKOMST — EINDE — WILLEKEURIG ONTSLAG ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR WERKLIEDEN - ONTSLAG - ONGESCHIKTHEID - GEDRAG NOODWENDIGHEDEN VAN HET WERK - RECHTSMISBRUIK.
2º ARBEIDSOVEREENKOMST — EINDE — WILLEKEURIG ONTSLAG ONTSLAG - ONGESCHIKTHEID.
1º Het staat de werkman vrij aan te voeren dat zijn ontslag, zelfs als het gegrond is op
redenen die verband houden met zijn geschiktheid of zijn gedrag of met de
noodwendigheden van het werk, aangetast is door rechtsmisbruik, omdat het
ontslagrecht werd uitgeoefend op een wijze die de grenzen van de normale uitoefening
van dat recht door een voorzichtig en bedachtzaam werkgever kennelijk overschrijdt, en
zo ook mag de rechter die van een dergelijk geschil kennisneemt, die omstandigheden
onderzoeken1. (Art. 63, eerste lid Arbeidsovereenkomstenwet)
2º Een ontslag is niet willekeurig, wanneer het gegrond is op een reden die verband houdt
met de geschiktheid van de werkman, ongeacht de gevolgen van zijn ongeschiktheid op
de werkverdeling2. (Art. 63, eerste lid Arbeidsovereenkomstenwet)
(ERFA nv T. A.)

ARREST (vertaling)

(A.R. S.07.0010.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 12 juni 2006 gewezen door
het Arbeidshof te Brussel.
Voorzitter Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert volgend middel aan:
Geschonden wettelijke bepaling
- artikel 63 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten.
Aangevochten beslissing
1 Zie concl. O.M. in Pas. 2008, nr. 119.
2 Ibid.
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Het arrest, dat de beslissing van de eerste rechters bevestigt, veroordeelt de eiseres om
aan de verweerster een forfaitaire vergoeding van 6.246,92 euro, of 252.000 frank, te betalen wegens willekeurig ontslag, vermeerderd met de gerechtelijke interest en de kosten.
Het verantwoordt die beslissing op grond van alle redenen die hier als volledig weergegeven worden beschouwd, en in het bijzonder op grond van de volgende overwegingen:
"(De eiseres) voert ter verantwoording van het ontslag evenmin enig feit aan dat verband houdt met de geschiktheid of het gedrag van (de verweerster);
(...) (De verweerster) is vaak afwezig geweest vanaf 1993, en vooral dan in 1994 en
1995. Die afwezigheden zijn het gevolg van een kankeronderzoek dat werd verricht in het
Bordet-instituut en dat geleid heeft tot twee ziekenhuisopnames in april en september
1995. (De eiseres) toont evenwel niet aan dat die afwezigheden de werking van de onderneming hebben ontwricht, aangezien zij gewoonlijk een beroep doet op uitzendarbeid (9
uitzendkrachten werken in 1995 in de onderneming op een personeelsbestand van 23 tot
37 vaste werknemers). De afwezigheden verantwoorden het ontslag dus niet".
Grieven
Artikel 63, eerste lid van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten
bepaalt dat het ontslag van een werkman die voor onbepaalde tijd is aangeworven, niet
willekeurig is indien het verband houdt met zijn geschiktheid, d.w.z. zijn vermogen om de
overeengekomen arbeid te verrichten. Afwezigheden die te wijten zijn aan de gezondheidstoestand van de werkman, kunnen het ontslag verantwoorden. Het ontslag kan niet
als willekeurig worden beschouwd wanneer het verantwoord wordt door de ongeschiktheid van de werkman om de overeengekomen arbeid te verrichten wegens afwezigheden
die te wijten zijn aan zijn gezondheidstoestand, zonder dat de werkgever daarenboven
moet aantonen dat de afwezigheden van de werkman de werkverdeling in de war hebben
gestuurd.
Het arrest, dat vaststelt dat de afwezigheden van de verweerster te wijten zijn aan haar
gezondheidstoestand en dat zij "vaak afwezig is geweest vanaf 1993, en vooral dan in
1994 en 1995", beslist dat die afwezigheden het ontslag niet verantwoorden omdat de eiseres "niet aantoont dat die afwezigheden de werking van de onderneming hebben ontwricht". Het voegt aldus aan artikel 63 van de wet van 3 juli 1978 een vereiste toe dat
deze bepaling niet bevat en schendt bijgevolg die bepaling.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Ontvankelijkheid van het middel
De verweerster werpt een grond van niet-ontvankelijkheid van het middel op:
het middel heeft geen belang:
Het arrest beslist dat de door de eiseres aangevoerde economische omstandigheden de vermindering van het productiepersoneel niet verantwoorden, enkel en
alleen om uit te sluiten dat het ontslag van de verweerster gegrond is op de noodwendigheden inzake de werking van de onderneming.
De grond van niet-ontvankelijkheid kan niet worden aangenomen.
Het middel
Krachtens artikel 63, eerste lid van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, wordt, voor de toepassing van dat artikel, onder willekeurig ontslag verstaan, het ontslag van een werkman die is aangeworven voor een
onbepaalde tijd, om redenen die geen verband houden met de geschiktheid of het
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gedrag van de werkman of die niet berusten op de noodwendigheden inzake de
werking van de onderneming, de instelling of de dienst.
Enerzijds verbiedt die bepaling de werkman, die geen beroep doet op de toepassing ervan, niet om aan te voeren dat zijn ontslag, zelfs als het gegrond is op
redenen die verband houden met zijn geschiktheid of zijn gedrag, aangetast is
door rechtsmisbruik, omdat het ontslagrecht werd uitgeoefend op een wijze die
de grenzen kennelijk te buiten gaat van de normale uitoefening van dat recht
door een voorzichtig en bedachtzaam werkgever, en verbiedt zij de rechter die
van een dergelijk geschil kennisneemt, evenmin om die omstandigheden te onderzoeken.
De door de verweerster voorgestelde prejudiciële vraag, die berust op een onjuiste uitlegging van artikel 63 van de wet van 3 juli 1978, hoeft bijgevolg niet
aan het Grondwettelijk Hof gesteld te worden.
Anderzijds sluit artikel 63, eerste lid, uit dat een ontslag willekeurig is in de
zin van dat artikel, wanneer het gegrond is op een reden die verband houdt met
de geschiktheid van de werkman, ongeacht de gevolgen van zijn ongeschiktheid
op de werkverdeling.
Het arrest, dat vaststelt dat "(de verweerster) vaak afwezig is geweest vanaf
1993, en vooral dan in 1994 en 1995", overweegt dat "(de eiseres) niet aantoont
dat die afwezigheden de werking van de onderneming hebben ontwricht", verantwoordt zijn beslissing niet naar recht dat het ontslag van de verweerster willekeurig is.
Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
over.
Verwijst de zaak naar het Arbeidshof te Bergen.
18 februari 2008 – 3° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Storck, voorzitter –
Gelijkluidende conclusie van de h. Genicot, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Mahieu
en Oosterbosch.

Nr. 120
3° KAMER - 18 februari 2008

GEZINSBIJSLAG — ALGEMEEN - KINDERBIJSLAG VOOR WEZEN - VOORWAARDE FEITELIJK GEZIN - CRITERIUM - BESTAANSMIDDEL - BEGRIP.
Onder "feitelijk gezin" wordt het samenwonen van twee personen verstaan die noch
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echtgenoten noch bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad zijn, maar in
onderling overleg hun huishouden helemaal of op zijn minst hoofdzakelijk regelen door
hun respectieve financiële of andere bestaansmiddelen, eventueel zelfs maar
gedeeltelijk, samen te voegen; de omstandigheid dat een van de samenwonenden niet
over inkomsten beschikt, sluit het bestaan van een feitelijk gezin niet uit1.
(CAISSE DE COMPENSATION POUR ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA REGION LIEGEOISE T. F.)

ARREST (vertaling)

(A.R. S.07.0041.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 22 januari 2007 gewezen
door het Arbeidshof te Luik, afdeling Namen.
Raadsheer Philippe Gosseries heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert volgend middel aan:
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 40, 50bis en 56bis, inzonderheid §2, zowel in de versie die van toepassing
was vóór de vervanging van het derde lid van die paragraaf door artikel 34 van de programmawet (I) van 27 december 2004, als in die welke nadien van toepassing was, van de
wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders, gecoördineerd bij het koninklijk
besluit van 19 december 1939;
- artikel 1477, §3 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissing
Het arrest, dat uitspraak doet over de vordering van de verweerster, die ertoe strekt haar
de verhoogde kinderbijslag voor wezen te doen toekennen door de eiseres, verklaart het
hoger beroep van de verweerster gegrond en herstelt, met wijziging van het vonnis van de
eerste rechter, de verweerster in haar recht op kinderbijslag ten behoeve van haar zoon
N.A. tegen de bedragen bepaald in de artikelen 50bis en 56bis, §1 van de wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders, samengeordend bij het koninklijk besluit van
19 december 1939, voor de maanden november 2004 tot en met september 2005, op de
volgende gronden:
"Artikel 56bis van de samengeordende wetten van 19 december 1939 betreffende de
kinderbijslag voor loonarbeiders bepaalt:
'§1. Is rechthebbende op kinderbijslag tegen de bedragen bepaald in artikel 50bis, de
wees indien op het ogenblik van het overlijden van één van de ouders, de vader of de
moeder in de loop van de twaalf maanden die onmiddellijk het overlijden voorafgaan de
voorwaarden heeft vervuld om aanspraak te maken op tenminste zes maandelijkse forfaitaire bijslagen.
§2. De in §1 bedoelde kinderbijslag wordt evenwel verleend tegen de schaal bepaald in
artikel 40 als de overlevende vader of moeder een huwelijk aangaat of een feitelijk gezin
vormt met een persoon die geen bloed- of aanverwant is tot en met de derde graad.
Het samenwonen van de overlevende ouder met een persoon die geen bloed- of aanverwant is tot en met de derde graad doet vermoeden tot bewijs van het tegendeel dat er spra1 Zie concl. O.M. in Pas. 2008, nr. 120.
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ke is van een feitelijk gezin.
Het voordeel van §1 mag opnieuw ingeroepen worden wanneer de overlevende ouder
niet meer samenwoont met de echtgenoot waarmee een nieuw huwelijk was aangegaan of
met de persoon met wie een feitelijk gezin gevormd werd. De feitelijke scheiding moet
blijken uit de afzonderlijke hoofdverblijfplaats van de personen in kwestie, in de zin van
artikel 3, eerste lid, 5° van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van het Rijksregister
van de natuurlijke personen, met uitzondering van gevallen waarbij uit andere daarvoor
overgelegde officiële documenten blijkt dat de feitelijke scheiding effectief is, ook al
stemt dit niet of niet meer overeen met de informatie verkregen bij het voormelde register.
Deze paragraaf is niet toepasselijk indien de wees door zijn overlevende ouder verlaten
is';
(De verweerster) betwist te dezen niet dat zij met S.B. samenwoont;
Zij houdt daarentegen vol dat laatstgenoemde, tot hij in september 2005 kon beginnen
te werken - te dezen als seizoenarbeider - nooit inkomsten heeft genoten die bij de hare
gevoegd hadden kunnen worden;
(De eiseres) heeft bij het dossier dat zij op 3 augustus 2005 verzonden heeft naar het
Arbeidsauditoraat te Namen, een circulaire (J-3 -feitelijk gezin - wezen j-info 0105) gevoegd, die het volgende vermeldt:
'La loi du 12 août 2000 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses (parue
au Moniteur belge du 31 août 2000) a supprimé des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés toute discrimination entre cohabitants sur la base
du sexe. Toutes les formes de ménage sont désormais traitées sur un pied d'égalité.
Dorénavant, la loi part d'une manière générale du principe que deux ou plusieurs personnes forment un ménage de fait si:
- elles cohabitent à la même adresse (ce qui doit ressortir du registre national ou d'une
autre source officielle);
- elles ne sont ni parentes ni alliées jusqu'au troisième degré inclusivement (par exemple pas les époux, les parents, les beaux-parents, les enfants, les frères, les demi-soeurs,
les grands-parents, les oncles ni les tantes);
- elles contribuent chacune à régler conjointement leurs problèmes ménagers, financièrement ou d'une autre manière.
En outre, qu'elles soient de même sexe ou de sexe différent n'a aucune importance';
Het Arbitragehof, dat er impliciet aan herinnert dat de essentiële vraag is of de samenwonenden elkaar al dan niet kunnen bijstaan, heeft het volgende beslist met betrekking tot
een prejudiciële vraag over artikel 56bis, §2, derde lid van de samengeordende wetten van
19 december 1939 betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders:
'Dat neemt echter niet weg dat de wetgever op legitieme wijze ervan is kunnen uitgaan
dat de kansen van de wees voordeel te halen uit het feit dat zijn ouder hertrouwt, vaak verschillen naargelang het huishouden dat door zijn ouder en een derde persoon gevormd is
een crisis doormaakt die leidt tot het beëindigen van de samenwoning, of andere wisselvalligheden van het leven die samenwonen verhinderen. In die laatste gevallen, en meer
bepaald wanneer die belemmering het gevolg is van de regels met betrekking tot de gezinshereniging, dient immers niet ervan te worden uitgegaan dat de echtgenoten elkaar
niet bijstaan';
Het arbeidsauditoraat heeft de overlegging bevolen van de aanslagbiljetten of andere
stukken die aantonen dat S.B. geen inkomsten genoot, alsook een afschrift van de arbeidsovereenkomst waaruit de aanvangsdatum van zijn tewerkstelling blijkt;
(De verweerster) legt thans de betrokken stukken over, die bevestigen dat S.B. in 2004
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geen enkel belastbaar inkomen heeft ontvangen (getuigschrift van 7 februari 2006 van het
Ministerie van Financiën), dat hij geen maatschappelijke hulp heeft ontvangen van het
openbaar centrum van openbaar welzijn te Andenne (verklaring van 18 januari 2004), dat
hij van 12 september tot 31 oktober 2005 als seizoenarbeider en van 14 tot 18 november
2005 als uitzendkracht gewerkt heeft (...);
Zij toont aldus ten genoege van recht aan dat S.B., voor de periode van 1 november
2004 tot en met 31 oktober 2005, geen inkomsten heeft genoten die enige bijdrage in de
lasten van een gezin mogelijk zouden hebben gemaakt, in de zin zoals bedoeld door het
Arbitragehof (...) en de circulaire J-3 -feitelijk gezin - wezen J-info 0105 (zie supra);
Bijgevolg moet het hoger beroep gegrond verklaard worden, moet (de verweerster)
voor de maanden november 2004 tot en met september 2005 hersteld worden in haar recht
op kinderbijslag ten behoeve haar zoon N.A., tegen de bedragen bepaald in de artikelen
50bis en 56bis, §1 van de samengeordende wetten van 19 december 1939 betreffende de
kinderbijslag, en moet (de eiseres) veroordeeld worden tot betaling van die bijslagen, verhoogd, zoals gevorderd in de conclusies in eerste aanleg en in hoger beroep, met de moratoire en de gerechtelijke interest, en in de kosten;
De tussenvordering van (de eiseres) moet derhalve ongegrond worden verklaard".
Grieven
Artikel 40 van de wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders, samengeordend bij het koninklijk besluit van 19 december 1939, stelt de gewone bedragen vast van
de maandelijkse bijslag die de compensatiekassen voor kinderbijslag ten behoeve van de
rechtgevende kinderen verlenen.
Artikel 50bis van die samengeordende wetten stelt het bedrag vast van de maandelijkse
kinderbijslag die verleend wordt ten behoeve van de wees, bedoeld in artikel 56bis, §1
van dezelfde wetten.
Krachtens artikel 56bis, §1, is de wees rechthebbende op kinderbijslag tegen de bedragen bepaald in artikel 50bis, indien op het ogenblik van het overlijden van één van de ouders, de vader of de moeder in de loop van de twaalf maanden die onmiddellijk het overlijden voorafgaan krachtens de samengeordende wetten de maandelijkse forfaitaire voorwaarden heeft vervuld. Volgens de tweede paragraaf van dat artikel, wordt de in de eerste
paragraaf bedoelde kinderbijslag evenwel verleend tegen de gewone bedragen bepaald in
artikel 40 als de overlevende vader of moeder een huwelijk aangaat of een feitelijk gezin
vormt met een persoon die geen bloed- of aanverwant is tot en met de derde graad. Het samenwonen van de overlevende ouder met een persoon die geen bloed- of aanverwant is
tot en met de derde graad doet vermoeden, tot bewijs van het tegendeel, dat er sprake is
van een feitelijk gezin.
Het begrip gezin wordt omschreven als het samenwonen van personen die noch echtgenoten noch bloed- of aanverwanten tot de derde graad zijn en die in onderling overleg hun
huishouden regelen en daarbij, eventueel zelfs maar gedeeltelijk, hun respectieve bestaansmiddelen samenvoegen, d.w.z. die elk naar eigen vermogen, hetzij financieel, hetzij
op enig ander vlak, de problemen van hun samenleven het hoofd bieden.
Krachtens artikel 1477, §3 van het Burgerlijk Wetboek, dragen de wettelijk samenwonenden bij in de lasten van het samenleven naar evenredigheid van hun mogelijkheden.
Deze bepaling beperkt noch de bijdrage noch de mogelijkheden tot de financiële aspecten.
Eerste onderdeel
Het arrest stelt vast dat de verweerster en S.B. een overeenkomst van wettelijke samenwoning hebben ondertekend en overweegt dat de verweerster niet betwist dat zij met
laatstgenoemde samenwoont.
Bijgevolg bestaat het vermoeden dat de verweerster en S.B. een gezin vormen overeen-
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komstig artikel 56bis, §2, tweede lid van de samengeordende wetten, en zijn zij verplicht
bij te dragen in de lasten van het samenleven, overeenkomstig artikel 1477, §3 van het
Burgerlijk Wetboek.
Uit de voormelde vaststellingen en overwegingen van het arrest volgt dat het arbeidshof
geoordeeld heeft dat het wettelijk vermoeden van een feitelijk gezin, dat voortvloeit uit
het samenleven van de overlevende ouder met een persoon die geen bloed- of aanverwant
is tot en met de derde graad, bepaald in het tweede lid van de tweede paragraaf van artikel
56bis van de samengeordende wetten, weerlegd wordt, zodat, krachtens het eerste lid van
die bepaling, de kinderbijslag die bedoeld wordt in de eerste paragraaf, d.w.z. de verhoogde kinderbijslag voor wezen, slechts verleend wordt tegen de bedragen bedoeld in artikel
40, d.w.z. de gewone kinderbijslag, wanneer - op basis van stukken betreffende de belastbare inkomsten, de maatschappelijke hulp of tewerkstelling - aangetoond wordt dat de
voormelde samenwonende geen inkomsten geniet die enige bijdrage in de lasten van het
gezin mogelijk zouden hebben gemaakt.
Door die uitlegging, die elke niet financiële bijdrage in de lasten van het gezin buiten
beschouwing laat, miskent het arrest het begrip feitelijk gezin in artikel 56bis, §2, tweede
lid van de samengeordende wetten.
Het arrest, dat vaststelt dat de verweerster en S.B. een overeenkomst van wettelijke samenwoning ondertekend hebben, en vervolgens verzuimt rekening te houden met de bij
artikel 1477, §3 van het Burgerlijk Wetboek opgelegde verplichting om bij te dragen in de
lasten van het samenleven, schendt die bepaling.
Ten slotte schendt het arrest de artikelen 40 en 50bis van de samengeordende wetten,
door aan de eiseres het recht op de verhoogde kinderbijslag voor wezen toe te kennen.
De beslissing van het arrest om de verweerster voor de maanden november 2004 tot en
met september 2005 in haar recht op kinderbijslag ten behoeve van haar zoon N.A. te herstellen, tegen de bedragen bepaald in de artikelen 50bis en 56bis, §1 van de samengeordende wetten van 19 december 1939 betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders,
schendt alle in de aanhef van het middel bedoelde artikelen.
Tweede onderdeel
Het arrest stelt vast dat de verweerster en S.B. een overeenkomst van wettelijke samenwoning ondertekend hebben en overweegt dat de verweerster niet betwist met laatstgenoemde samen te wonen.
Het arrest wijst erop dat de verweerster ten genoege van recht aantoont dat S.B., voor
de periode van 1 november 2004 tot en met 31 augustus 2005, geen inkomsten heeft genoten die enige bijdrage in de lasten van een gezin mogelijk zouden hebben gemaakt.
Het arrest stelt daarenboven vast dat S.B. van 12 september tot 31 oktober 2005 gewerkt heeft als seizoenarbeider.
Het arrest stelt dus niet vast dat S.B. in de maand september 2005 geen enkel inkomen
heeft genoten dat enige bijdrage in de lasten van een gezin mogelijk zou hebben gemaakt,
maar wijst er daarentegen op dat S.B., tijdens die maand september 2005, gewerkt heeft.
Het arrest beslist dus niet wettig dat de verweerster recht heeft op de verhoogde kinderbijslag voor wezen voor de maand september 2005.
Het arrest schendt alle in de aanhef van het middel bedoelde artikelen, wanneer het beslist om de verweerster te herstellen in haar recht op kinderbijslag ten behoeve van haar
zoon N.A., voor de maand september 2005, tegen de bedragen bepaald in de artikelen 50bis en 56bis, §1er van de samengeordende wetten van 19 december 1939 betreffende de
kinderbijslag voor loonarbeiders.

III. BESLISSING VAN HET HOF
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Beoordeling
Eerste onderdeel
Krachtens artikel 56bis, §2, eerste lid van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders, zoals het op het geschil van toepassing is, worden de kinderbijslagen ten behoeve van een wees niet verhoogd overeenkomstig artikel 50bis, maar vastgesteld tegen de gewone schaal bepaald in artikel 40, als de overlevende vader of moeder een huwelijk aangaat of een feitelijk
gezin vormt met een persoon die geen bloed- of aanverwant is tot en met de derde graad.
In diezelfde versie bepaalt het tweede lid van die paragraaf dat het samenwonen van de overlevende ouder met een persoon die geen bloed- of aanverwant is
als bepaald in het vorige lid, doet vermoeden dat er sprake is van een feitelijk gezin.
In de zin van de laatstgenoemde bepaling wordt onder "feitelijk gezin" het samenwonen van twee personen verstaan die noch echtgenoten noch bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad zijn, maar in onderling overleg hun huishouden helemaal of op zijn minst hoofdzakelijk regelen door hun respectieve financiële of andere bestaansmiddelen, eventueel zelfs maar gedeeltelijk, samen te
voegen.
De omstandigheid dat een van de samenwonenden niet over inkomsten beschikt, sluit het bestaan van een feitelijk gezin niet uit.
Het arrest stelt vast dat "(de verweerster) en S.B. een overeenkomst van wettelijke samenwoning hebben ondertekend (...) (en dat) (...) niet betwist (wordt) dat
zij (...) (samenwonen)".
Het arrest dat beslist dat de verweerster het vermoeden, ingesteld bij voormeld
artikel 56bis, §2, tweede lid, weerlegt, op grond dat " (zij) aldus ten genoege van
recht aantoont dat S.B., voor de (litigieuze) periode, geen inkomsten heeft genoten die enige bijdrage in de lasten van een gezin mogelijk zouden hebben gemaakt", schendt die wetsbepaling.
Het onderdeel is in zoverre gegrond.
De vernietiging van de beslissing van het arrest dat het hoger beroep van de
verweerster gegrond verklaart, strekt zich wegens het verband dat het arrest tussen die twee beslissingen legt, uit tot de beslissing waarbij het de tussenvordering van de eiseres verwerpt.
Er bestaat geen grond tot onderzoek van het tweede onderdeel van het middel,
dat niet kan leiden tot ruimere cassatie.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre het het hoger beroep ontvankelijk verklaart.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest.
Gelet op artikel 1017, tweede lid van het Gerechtelijk Wetboek, veroordeelt de
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eiseres in de kosten.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Arbeidshof te Brussel.
18 februari 2008 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Storck, voorzitter – Verslaggever: de h.
Gosseries – Gelijkluidende conclusie van de h. Genicot, advocaat-generaal – Advocaat:
mr. van Eeckhoutte.

Nr. 121
2° KAMER - 19 februari 2008

1º DOUANE EN ACCIJNZEN - GOEDEREN VERMELD IN HET DOUANEDOCUMENT - ONJUISTE
GOEDERENOMSCHRIJVING - GEVOLG.
2º DOUANE EN ACCIJNZEN - GOEDEREN DIE ONREGELMATIG BINNENGEBRACHT ZIJN IN EEN
LIDSTAAT VAN DE GEMEENSCHAP - DOORLATING NAAR EEN ANDERE PLAATS IN HET DOUANEGEBIED DOUANETUSSENKOMST OP DE EINDBESTEMMING - REGELMATIGHEID.
3º DOUANE EN ACCIJNZEN - INVOER VAN ACCIJNSPRODUKTEN VANUIT LIDSTATEN VAN DE
EUROPESE GEMEENSCHAP - VERSCHULDIGHEID VAN DE ACCIJNS.
4º CASSATIEMIDDELEN — STRAFZAKEN — NIEUW MIDDEL - ANTWOORD OP DE
SCHRIFTELIJKE CONCLUSIE VAN HET OPENBAAR MINISTERIE - VERZOEK TOT HET STELLEN VAN EEN
PREJUDICIËLE VRAAG.
1º Artikel 257, §3 A.W.D.A. beoogt de werkelijke goederen waarop de vermelding in het
douanedocument betrekking heeft1.
2º Goederen die op een bepaalde plaats onregelmatig de Europese Gemeenschap werden
binnengebracht, kunnen met toestemming van de gerechtelijke autoriteit bevoegd voor
de opsporing, het onderzoek en de vervolging van misdrijven en overeenkomstig de
wettelijke bepalingen die dergelijke bijzondere onderzoeksmethode regelen, doorgelaten
worden naar een andere plaats in het douanegebied met het oog op een tussenkomst
van de douane op de eindbestemming2.
3º Ingevolge artikel 6 Wet 10 juni 1997 is in België accijns verschuldigd bij invoer vanuit
gelijk welk land, inclusief de lidstaten van de Europese Gemeenschap3.
4º Is geen nieuw cassatiemiddel, het antwoord op de schriftelijke conclusie van het
openbaar ministerie waarbij ter ondersteuning van een voordien aangevoerde grief
gevraagd wordt een prejudiciële vraag voor te leggen aan het Hof van Justitie van de
Europese Gemeenschappen. (Art. 1107 Ger.W.)
(HESSE-NOORD NATIE N.V T. BELGISCHE STAAT - Minister van Financiën; R. T. BELGISCHE STAAT - Minister van
Financiën; H. T. BELGISCHE STAAT - Minister van Financiën)

Conclusie van de heer eerste advocaat-generaal De Swaef:
1. De eisers II en III werden vervolgd en, na in eerste aanleg te zijn vrijgesproken, met
eenparigheid in hoger beroep veroordeeld hoofdens de onttrekking aan het douanetoezicht
van 4.500.000 stuks sigaretten van het merk Marlboro, zijnde een overtreding van artikel
1 Zie de concl. van het O.M.
2 Ibid.
3 Ibid.
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257, §3 A.W.D.A. Het bestreden arrest beoordeelt de duur van de strafvervolging evenwel
als onredelijk en beperkt de straftoemeting tot een loutere schuldigverklaring van de eisers
II en III. Tevens werden, overeenkomstig respectievelijk de artikelen 221, §1, 222
A.W.D.A., de in beslaggenomen container met inhoud en de niet-aangetroffen sigaretten
verbeurdverklaard. Omwille van de onmogelijkheid tot aanhaling van de sigaretten werden de eisers solidair veroordeeld4 tot de betaling van de tegenwaarde ervan. Vermits de
feiten dateren van de periode van 30 juni tot 3 juli 1998, kon opzichtens de eiseres I wettelijk nog geen strafrechtelijke aansprakelijkheid tegengesteld worden.
Burgerrechtelijk veroordelen5 de appelrechters de eisers II en III in solidum tot de betaling van de ten aanzien van de kwestieuze sigaretten ontdoken accijnzen, specifieke accijnzen en specifieke bijzondere accijnzen en tot de betaling van de onderzoekskosten. Eiseres I wordt civielrechtelijk aansprakelijk verklaard voor wat betreft deze veroordelingen
ten laste van eiser II, zijnde een aangestelde (magazijnier) in haar loondienst. De civielrechtelijke rechtsvordering van de douaneadministratie in zoverre ertoe strekkende de eisers II en III te horen veroordelen tot de betaling van de ontdoken douanerechten, wordt
evenwel niet ontvankelijk verklaard, daar deze douaneschuld in Nederland, i.e. daar waar
de sigaretten op onregelmatige wijze in het Europees douanegebied binnengebracht werden, geacht wordt ontstaan te zijn. Eiseres I wordt wat dit betreft buiten zake gesteld.
2. De eiseres en de eisers in cassatie voeren alle drie één drieledig cassatiemiddel aan.
Eerste onderdeel van het cassatiemiddel
3. Het eerste onderdeel stoelt op artikel 257, §§1 en 3 A.W.D.A., nu het in zake zijnde
T1-document geen melding maakte van de gesmokkelde sigaretten. Derhalve kan te dezen
van geen onttrekking aan het douanetoezicht sprake zijn, vermits enkel een andere
bestemming gegeven kan worden aan goederen die in het douanedocument vermeld zijn.
Wat niet vermeld wordt, in casu de gesmokkelde sigaretten, kan geen voorwerp zijn van
een overtreding van artikel 257, §3 A.W.D.A.
4. Artikel 257, §3 A.W.D.A. bepaalt dat wie zonder voorafgaande toelating van de
douaneadministratie aan de goederen vermeld in de douanedocumenten waarvan sprake in
artikel 257, §1 A.W.D.A., een andere bestemming geeft dan daarin uitdrukkelijk is
aangeduid, gestraft kan worden. Artikel 257, §1 A.W.D.A. geeft in algemene termen weer
over welke (aan te zuiveren) douanedocumenten het precies gaat. Te dezen handelt het
over een T1-document, i.e. een document houdende de aangifte van extern communautair
douanevervoer van in Nederland (Rotterdam) ingevoerde goederen naar België
(Antwerpen). Er wordt niet betwist dat dit T1-formulier onder toepassing valt van artikel
257, §1 A.W.D.A.
De eiseres en de eisers in cassatie gaan uit van een letterlijke en restrictieve lezing van
artikel 257, §3 A.W.D.A. Maar moet dit misdrijf niet in een ruimere draagwijdte begrepen
worden? Het Hof oordeelde bij arrest van 22 juni 2004 (A.R. P.03.1620.N) dat dit alvast
het geval was met betrekking tot het gerelateerde artikel 257, §1 A.W.D.A. Beslist werd
dat de verplichting tot aanzuivering of een wederoverlegging van enigerlei douane- of accijnsdocument, waarvan de zuivering of de wederoverlegging ten kantore van uitreiking is
voorgeschreven, een algemene draagwijdte heeft en derhalve betrekking heeft op enigerlei
document waarbij goederen onder een bepaalde douaneregeling geplaatst worden om naderhand aangezuiverd te worden. Ook de onttrekking aan het douanetoezicht moet niet
tekstueel beperkend opgevat worden. Het Hof besliste reeds meermaals dat het te dezen
geen onthoudings- of verzuimsdelict betreft, maar integendeel een positieve handeling
vereist6, namelijk het zonder toelating geven van een andere bestemming aan goederen en
4 Het betreft rechtens evenwel geen straf, maar een burgerrechtelijke maatregel.
5 Cfr. artikel 283 A.W.D.A.
6 Cass., 26 nov. 2002, A.R. P.01.0874.N, A.C. 2002, nr. 628; Cass., 22 juni 2004, A.R. P.03.1620.N,
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deze aldus aan de doorvoer onttrekken. Strafbare deelneming aan dit handelingsmisdrijf is
mogelijk7.
5. Onder meer het karakter van handelingsmisdrijf wettigt de conclusie dat de in artikel
257, §3 A.W.D.A. vermelde notie "goederen vermeld in de douanedocumenten" minder
betrekking heeft op de letterlijke goederenomschrijving op het douanedocument, dan wel
op de werkelijke goederen waarvan het document een omschrijving geeft en die voorwerp
uitmaken van de lading en/of het transport. Een a contrario-redenering zou in het geval
van een onjuiste omschrijving van de goederen op het document, bepaalde onttrekkingen
aan het douanetoezicht niet strafbaar stellen, hetgeen geenszins kan beantwoorden aan de
ratio legis van artikel 257, §3 A.W.D.A. Een vermelding van 99 goederen op een T1document, daar waar 100 van deze goederen doorgevoerd worden, kan een onttrekking
van dat ene goed niet immuniseren. Bovendien wordt de douaneschuld niet vastgesteld op
grond van de omschrijvingen op een T1-document, maar na aangifte of, bij ontstentenis
hieraan, na vaststellingen door de opsporings- en verificatiediensten van de
douaneadministratie. Artikel 257, §3 A.W.D.A. beoogt dan ook de werkelijke,
aangifteplichtige goederen welke in het transport vervat zijn. Een incorrecte vermelding
van de kwestieuze goederen kan de toepassing van het misdrijf van artikel 257 §3
A.W.D.A. op alle betrokken goederen niet uitsluiten.
Het eerste onderdeel treft geen doel.
Tweede onderdeel van het cassatiemiddel
6. In het tweede onderdeel voeren de eiseres en de eisers in cassatie aan dat nu de
sluikinvoer in Nederland vastgesteld werd en de douaneschuld aldaar ontstaan is, de
goederen nadien niet meer onder een communautaire douaneregeling, zijnde een
schorsingsregeling, geplaatst konden worden. Het misdrijf van artikel 257, §3 A.W.D.A.
zou in dat geval niet mogelijk zijn in België, daar de goederen niet meer onder (Belgisch)
douanetoezicht zouden staan, aangezien de goederen reeds in Nederland aan
invoerrechten onderworpen werden. De finaliteit van de regeling extern communautair
douanevervoer impliceert volgens de eiseres en de eisers dat niet langer sprake kon zijn
van vervoer van de sigaretten van Rotterdam naar Antwerpen zonder dat deze werden
onderworpen aan rechten bij invoer, vermits de douaneschuld reeds aan de Nederlandse
grens ontstaan was.
7. De douaneregeling extern douanevervoer is een schorsingsregeling die het mogelijk
maakt om niet-communautaire goederen tussen twee plaatsen gelegen binnen het douanegebied van de Europese Unie te vervoeren zonder dat deze goederen worden onderworpen
aan rechten bij invoer en andere belastingen of aan handelspolitieke maatregelen8. De
douaneschuld en de nationale belastingen dienen in dat geval betaald te worden in de LidStaat van bestemming. Wanneer er sprake is van sluikinvoer ontstaat de douaneschuld
daar waar de feiten vastgesteld worden en zal de invordering plaatsgrijpen door de douaneautoriteit van de Lid-Staat waar de overtreding of onregelmatigheid heeft plaatsgevonden.
8. In casu werden de transporten (twee containers) gevisiteerd door de Nederlandse
douane te Rotterdam en werd in één container de aanwezigheid van sigaretten vastgesteld.
Hieromtrent werd gerapporteerd door de Fiod te Rotterdam. Met toestemming van de
Officier van Justitie te Rotterdam, die anders dan in België ratione materiae bevoegd is,
werd de container met deklading en sigaretten, onder dekking van een T1-document,
waarop geen melding van de sigaretten gemaakt was, als gecontroleerde zending in een
verzegelde container met binnenschip vanuit Rotterdam naar Antwerpen vervoerd. In het
A.C. 2004, nr. 344.
7 Cass., 22 juni 2004, A.R. P.03.1620.N, ibid.
8 Crf. artikel 91, lid 1 a CDW.
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bestreden arrest worden de deklading en de sigaretten voorts beschouwd als zijnde
middels het T1-document onder douaneverband en douanetoezicht geplaatste goederen.
Het was de autonome beslissing van de Nederlandse parketmagistraat om de sigaretten
de facto niet te onderscheppen en in beslag te nemen naar aanleiding van de aanvankelijke
vaststelling, maar om het transport te laten voortzetten richting bestemmeling. Dit
gebeurde om onderzoeksmethodologische motieven. Dit is verantwoord, vermits latere
additionele vaststellingen in een andere Lid-Staat de onderzoekers dichterbij de
werkelijke strafrechtelijk aansprakelijke personen (organisatoren-bestemmelingen)
kunnen brengen. Het niet-verontrusten van het transport kan dan een bijzondere
onderzoeksmethode betekenen. Dergelijke maatregelen in het opsporingsonderzoek
hoeven de wettelijke bevoegdheidsregels inzake invordering en vervolging geenszins te
doorkruisen.
9. De vraag rijst of de voornoemde voortzetting van het transport douanetechnisch mogelijk was onder het regime van de schorsingsregeling van het extern communautair douanevervoer. Mede in de wetenschap dat invoerrechten een bron vormen van de eigen werkingsmiddelen van de Europese Unie en reeds verschuldigd zijn op het tijdstip waarop de
goederen in het douanegebied van de Europese Unie worden binnengebracht 9, luidt het
antwoord positief. In de Europeesrechtelijke noch in de Belgische regelgeving is immers
een verbodsbepaling in die zin voorhanden. De douanerechten blijven verschuldigd in Nederland, hetgeen in het bestreden arrest ook bevestigd wordt, maar de goederen blijven
onder een douaneregeling met het oog op dedouanering en verdere opsporingen. De goederen werden in Nederland niet aangehaald, maar werden wel gevrijwaard middels verzegeling van de kwestieuze container. Mits eerbiediging van de bevoegdheidsregels is er
derhalve geen aangevoerd wettelijk beletsel om met het oog op het opsporingsonderzoek
ook onregelmatig in de Europese Unie binnengebrachte goederen onder een douaneregeling te houden ter fine van tussenkomst van de douane op de eindbestemming.
Het tweede onderdeel faalt.
Derde onderdeel van het cassatiemiddel
10. In het derde onderdeel bouwen de eiseres en de eisers in cassatie verder op de
premisse dat de onregelmatig in het Europees douanegebied binnengebrachte goederen
niet meer vervoerd kunnen worden onder dekking van een communautair douanevervoer
dat per definitie de schorsing van de douanerechten en andere belastingen inhoudt.
Overeenkomstig zowel de Richtlijn 92/12/EEG van de Raad van 25 februari 1992
betreffende de algemene regeling voor accijnsproducten, het voorhanden hebben en het
verkeer daarvan en de controles daarop als de Wet van 10 juni 1997 betreffende de
algemene regeling voor accijnsproducten, het voorhanden hebben en het verkeer daarvan
en de controles daarop, ontstaat de accijnsschuld als uitslag tot verbruik naar aanleiding
van de onregelmatige invoer in Nederland, aldus het onderdeel.
11. Het derde onderdeel vormt een gevolgtrekking voor wat betreft de accijnzen van het
tweede onderdeel waar geponeerd werd dat een schorsingsregeling ten aanzien van
gesmokkelde goederen niet mogelijk was. Zo dit aangenomen wordt, moet er luidens de
vigerende regelgeving inzake accijnzen inderdaad vanuit gegaan worden dat de
accijnsschuld in Nederland ontstaan is. Wanneer, zoals supra betoogd, wordt aangenomen
dat onregelmatig binnengebrachte goederen omwille van de onderzoeksmethode wel
doorgelaten kunnen worden onder de regeling van een communautair douanevervoer,
volgt hieruit dat de accijnsschulden in België ontstaan. Luidens artikel 6, tweede lid van
de Wet van 10 juni 1997 wordt immers iedere vorm van onttrekking, ook op
onregelmatige wijze, van accijnsproducten aan een schorsingsregeling beschouwd als
9 De douaneschuld kan uiteraard steeds geschorst worden, bijvoorbeeld in het geval van extern communautair douanevervoer.
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uitslag tot verbruik. Derhalve is de accijnsschuld ontstaan door de onttrekking aan het
douanetoezicht in België van de in Nederland binnengesmokkelde sigaretten, in België
ontstaan en zijn de Belgische douaneautoriteiten bevoegd om in te vorderen. In die zin
ontstaat ten aanzien van de litigieuze sigaretten de accijnsschuld (als nationale heffing)
later dan de douaneschuld (communautaire heffing) en wel in de Lid-Staat van
bestemming ervan (België). Dit ligt in de lijn der logica, vermits de accijnzen in beginsel
een inkomstenbron vormen voor het land waarin de kwestieuze goederen verbruikt
worden en verschuldigd worden vanaf het ogenblik waarop deze in het economisch circuit
gebracht en/of verbruikt worden.
Ook het derde onderdeel kan niet worden aangenomen.
12. Conclusie: verwerping.
ARREST

(A.R. P.07.1411.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te
Antwerpen, correctionele kamer, van 5 september 2007.
De drie eisers voeren elk in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een gelijkluidend middel aan.
Raadsheer Luc Huybrechts heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
II. FEITEN EN VOORAFGAANDE RECHTSPLEGING
Uit het bestreden arrest blijken volgende feitelijke gegevens.
Op 30 juni 1998 verifieerde de douane te Rotterdam, na lossing op een haventerrein, twee per schip vanuit Bulgarije aangevoerde containers. Volgens het
scheepsmanifest bevatten deze containers 550, respectievelijk 540 kartons badslippers en sportkledij. De "bill of lading" voor beide containers vermeldde als
"consignee" en "notify party" een (bepaalde) vennootschap te Antwerpen.
Bij visitatie van de containers stelde de Nederlandse douane vast dat een ervan
volledig gevuld was met sigaretten. Na toestemming van de officier van Justitie
werden de beide containers met ongewijzigde inhoud aan boord van een binnenschip geladen met bestemming Antwerpen. Het vervoer van de container met de
sigaretten gebeurde onder dekking van een T1-document dat een goederenomschrijving gaf van 550 kartons badslippers en sportkleding.
Op 1 juli 1998 loste het bedrijf van de eiseres I beide containers op kaai te
Antwerpen. De douane trof ze uiteindelijk aan in een magazijn. Ze stelde vast dat
de verzegelingen waren verbroken en andere zegels waren aangebracht. Bij opening van de containers bevatte de ene 80 kartons joggings en 120 kartons badslippers en de andere, geen sigaretten, maar 117 kartons T-shirts. De eerste container werd vrijgegeven, terwijl de tweede container met substitutiegoederen en
zijn inhoud, 117 kartons T-shirts, in beslag werden genomen.
De voorgaande rechtspleging verliep als volgt.
De eisers II en III werden voor de Correctionele Rechtbank te Antwerpen vervolgd om als deelnemers "zich schuldig gemaakt [te] hebben aan, zoals het op 2
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juli 1998 werd vastgesteld, onttrekking aan douanetoezicht van 4.500.000 stuks
sigaretten van het merk Marlboro".
De eiseres I werd aangesproken als burgerrechtelijk aansprakelijke partij tot
burgerlijke en hoofdelijke aansprakelijkheid voor de verschuldigde invoerrechten, accijnzen, specifieke accijnzen, specifieke bijzondere accijnzen en nalatigheidintrest die het gevolg zijn van de veroordelingen die ingevolge de wetten inzake douane en accijnzen zijn opgelopen door haar aangestelde, de eiser II.
Bij vonnis van 6 juni sprak de correctionele rechtbank de eisers II en III vrij en
stelde de eiseres I buiten zake.
Het bestreden arrest verklaart daarentegen de eisers II en III schuldig aan de
hen ten laste gelegde feiten, stelt vast dat de duur van de strafvervolging de redelijke termijn overschrijdt en veroordeelt de eisers II en III bijgevolg bij eenvoudige schuldigverklaring. Het verklaart voorts de in beslag genomen container alsmede zijn inhoud, gediend hebbende tot de smokkel, verbeurd evenals sigaretten
die niet in beslag konden worden genomen en veroordeelt de eisers II en III, bij
niet-wederoverlegging ervan, solidair tot het betalen van de som van 66.652,77
euro, zijnde de tegenwaarde ervan.
Op civielrechtelijk gebied verklaart het bestreden arrest de vordering van de
verweerder onontvankelijk in zoverre die ertoe strekt de eisers II en III te veroordelen tot betaling van de invoerrechten, daar deze schuld in Nederland was ontstaan. De eiseres I wordt desbetreffend buiten zake gesteld. Het bestreden arrest
veroordeelt daarentegen de eisers II en III solidair tot het betalen van de ontdoken accijnzen, de ontdoken specifieke bijzondere accijnzen, de door de administratie der douane en accijnzen in het kader van het onderzoek gemaakte en betaalde kosten en verklaart de eiseres burgerrechtelijk aansprakelijk voor de veroordeling uitgesproken ten laste van haar aangestelde, de eiser II.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste onderdeel
Het onderdeel besluit:
"Waar het hof van beroep zelf op de pagina's 5 en 6 van het bestreden arrest
uitdrukkelijk vaststelt dat de [de eisers II en III] werden vervolgd wegens inbreuk op artikel 257, §3, A.W.D.A. [Algemene Wet Douane en Accijnzen], hetzij het geven aan de goederen vermeld in de douanedocumenten waarvan sprake
in §1, van een andere bestemming dan daarin uitdrukkelijk is aangeduid, vermocht het hof van beroep, na te hebben vastgesteld dat het kwestieuze T1-document geen gewag maakte van sigaretten, dan ook niet wettig te besluiten dat
voornoemde inbreuk bewezen was (schending van artikel 257, §§1 en 3,
[A.W.D.A.]) en vermocht het de beklaagden en, solidair met [de eiser III], [de eiseres I] niet wettig te veroordelen tot betaling van de ontdoken accijnsbedragen
op 4.450.000 stuks sigaretten en tot de kosten (schending van de artikelen 257,
§§1 en 3, 265, 266 en 311 [A.W.D.A.]".
Artikel 257, §3, A.W.D.A. bepaalt:
"Wie zonder voorafgaande toelating van de administratie der douane en accijn-

Nr. 121 - 19.2.08

HOF VAN CASSATIE

491

zen, aan de goederen vermeld in de douanedocumenten waarvan sprake in §1,
een andere bestemming geeft dan daarin uitdrukkelijk is aangeduid, verbeurt de
straffen bepaald, volgens het geval, bij artikel 157, bij de artikelen 220 tot 225,
227 en 277 of bij artikel 231".
Artikel 257, §3, A.W.D.A. beoogt de werkelijke goederen waarop de vermelding in het douanedocument betrekking heeft. De omstandigheid dat het douanedocument een onjuiste goederenomschrijving geeft, doet eraan niet af dat de
werkelijke goederen een andere bestemming kunnen krijgen dan deze aangeduid
in het douanedocument.
Het onderdeel faalt naar recht.
Tweede onderdeel
Het onderdeel besluit:
"Waar blijkens de vaststellingen van het bestreden arrest bij het Nederlandse
douanekantoor aangifte werd gedaan van het communautair douanevervoer van
550 kartons badslippers en sportkleding, goederen die volgens de door de Nederlandse douane gedane vaststellingen onder een onjuiste benaming werden aangegeven, derwijze dat er sprake was van een onregelmatig binnenbrengen van deze
goederen in het douanegebied van de Gemeenschap, waardoor de douaneschuld
op het aangehaalde tijdstip in Nederland ontstond en de goederen derhalve aldaar
aan invoerrechten werden onderworpen, zodat zij niet meer konden worden geplaatst onder de schorsingsregeling van artikel 91 van het Douanewetboek, kon
het hof van beroep niet wettig beslissen dat diezelfde goederen onder de communautaire douaneregeling naar België werden vervoerd en aldaar aan het douanetoezicht werden onttrokken (schending van de artikelen 4.19, 38, 40, beide artikelen zoals van toepassing vóór hun wijziging bij de EG-verordening nr.
648/2005 van 13 april 2005, 43, zoals van toepassing vóór zijn opheffing bij de
EG-verordening nr. 648/2005, 45, zoals van toepassing vóór zijn opheffing bij de
EG-verordening nr. 648/2005, 84, eerste lid, 91 en 202 van de EG verordening
2913/92 van de Raad van 12 oktober 1992 houdende het communautair douanewetboek) en kon het bijgevolg niet wettig beslissen dat [de eisers II en III] zich
schuldig maakten aan de hen ten laste gelegde onttrekking (schending van artikel
257 [A.W.D.A.] en dat de eiseres solidair met hen gehouden was tot de betaling
van de daardoor ontdoken accijnzen en veroorzaakte kosten (schending van de
artikelen 265, 266 en 311 [A.W.D.A.]). Waar uit de vaststellingen van het bestreden arrest blijkt dat het T1-document blijkens zijn vermeldingen het communautair douanevervoer van "550 kartons badslippers en sportkleding" betrof, kon
het hof van beroep alleszins niet wettig besluiten dat de beklaagden zich schuldig
hadden gemaakt aan het onttrekken van "sigaretten" aan het douanetoezicht
(schending van artikel 257 [A.W.D.A.]) en besluiten dat de eiseres solidair met
hen gehouden was tot de betaling van de daardoor ontdoken accijnzen op sigaretten en veroorzaakte kosten (schending van de artikelen 265, 266 en 311
[A.W.D.A.])".
Geen van de in het onderdeel aangewezen verordenings- en wettelijke bepalingen staat eraan in de weg dat goederen die op een bepaalde plaats onregelmatig
de Gemeenschap werden binnengebracht, met toestemming van de gerechtelijke
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autoriteit bevoegd voor de opsporing, het onderzoek en de vervolging van EGfraude, met het oog op de fraudebestrijding en overeenkomstig de wettelijke bepalingen die dergelijke bijzondere onderzoeksmethode regelen, onder de regeling
van een communautair douanevervoer doorgelaten worden naar een andere
plaats in het douanegebied met het oog op een tussenkomst van de douane op de
eindbestemming.
Het onderdeel faalt naar recht.
Derde onderdeel
Het onderdeel besluit:
"Waar het bestreden arrest oordeelt dat de accijnsschuld in België is ontstaan
en de Belgische douaneautoriteiten wel degelijk bevoegd zijn om desbetreffend
tot invordering over te gaan, verantwoordt het hof van beroep zijn beslissing niet
naar recht (schending van de artikelen 2, 3, 5, 6 van de Richtlijn 92/12/EEG van
de raad van 25 februari 1992 betreffende de algemene regeling voor accijnsproducten, het voorhanden hebben en het verkeer daarvan en de controles daarop 2,
3, 4, §1, 11º en 12º, 5 en 6 van de wet van 10 juni 1997 betreffende de algemene
regeling voor accijnsproducten, het voorhanden hebben en het verkeer daarvan
en de controles daarop, 4.19, 38, 40, beide artikelen zoals van toepassing vóór
hun wijziging EG-verordening nr. 648/2005 van 13 april 2005, 43, zoals van toepassing vóór zijn opheffing bij de EG-verordening nr. 648/2005, 45, zoals van
toepassing vóór zijn opheffing bij EG-verordening nr. 648/2005, 257, 265, 266
en 311 [A.W.D.A.])".
Het onderdeel berust op de onderstelling dat de sigaretten in verbruik werden
gesteld op de plaats waar ze onregelmatig in het douanegebied werden binnengebracht, hier op grondgebied van Nederland, en ze nooit onder een schorsingsregeling konden worden geplaatst.
Zoals uit het antwoord op het tweede onderdeel volgt, kunnen onregelmatig in
het douanegebeid van de Gemeenschap binnengebrachte goederen bij een doorgelaten zending alsnog onder een schorsingsregeling worden geplaatst.
Het onderdeel faalt naar recht.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn
in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eisers in de kosten.
19 februari 2008 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Huybrechts – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, eerste advocaatgeneraal – Advocaten: mrs. Geinger, De Bruyn, J. Jespers, Antwerpen en L. Houben, Antwerpen.
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Nr. 122
2° KAMER - 19 februari 2008

1º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ART. 6 — ART. 6.1 - ONPARTIJDIGHEID VAN DE RECHTER - BEGRIP - BERICHTGEVING IN DE
PERS.
2º RECHTEN VAN DE MENS — INTERNATIONAAL VERDRAG
BURGERRECHTEN EN POLITIEKE RECHTEN - ART. 14.1 - ONPARTIJDIGHEID VAN
DE RECHTER - BEGRIP - BERICHTGEVING IN DE PERS.
3º HOF VAN ASSISEN — ALGEMEEN - ONPARTIJDIGHEID VAN DE RECHTER - BEGRIP BERICHTGEVING IN DE PERS.
1º, 2° en 3° De onpartijdigheid waarvan de rechter blijk moet geven, is in de regel bereikt
door de houding van die rechter bij de behandeling van de zaak; meer bepaald moet de
rechter vooraleer hij bij vonnis over de zaak uitspraak doet, erover waken dat hij geen
standpunten inneemt waardoor hij laat verstaan dat hij reeds een mening heeft over de
hem voorgelegde geschilpunten; dat berichtgeving in de pers ook de rechter en de jury
van het hof van assisen kan bereiken, houdt niet in dat daardoor een schijn van
partijdigheid ontstaat1. (Art. 6.1 E.V.R.M.; Art. 14.1 I.V.B.P.R.)
(V. T. M. e.a.)

ARREST

(A.R. P.07.1648.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep I is gericht tegen het arrest van het Hof van Assisen van de
Provincie Antwerpen van 11 oktober 2007.
Het cassatieberoep II is gericht tegen het arrest van het Hof van Assisen van de
Provincie Antwerpen, van 1 oktober 2007, dat uitspraak doet over eisers verweer
betreffende de niet-ontvankelijkheid van de strafvordering.
Het cassatieberoep III is gericht tegen het arrest van het Hof van Assisen van
de Provincie Antwerpen van 1 oktober 2007 dat een jurylid ontslaat en vervangt
door een ander jurylid.
Het cassatieberoep IV is gericht tegen het arrest van het Hof van Assisen van
de Provincie Antwerpen van 10 oktober 2007 dat oordeelt over het verzoek tot
het stellen van een bijkomende vraag.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee middelen aan.
Raadsheer Paul Maffei heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Ontvankelijkheid van het cassatieberoep IV
1. Het arrest van 10 oktober 2007 oordeelt dat aan de jury een bijkomende
vraag dient te worden gesteld met betrekking tot de toerekeningsvatbaarheid van
1 Cass., 15 dec. 2004, A.R. P.04.1189.F, A.C. 2004; nr. 612 met concl. adv.-gen. LOOP.
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de eiser. Aldus doet het arrest recht aan eisers conclusie.
Het cassatieberoep is bij gebrek aan belang niet ontvankelijk.
Eerste middel
Eerste onderdeel
2. Het onderdeel voert schending aan van de artikelen 6 E.V.R.M. en 14.1
IVBPR: het arrest van 1 oktober 2007 oordeelt onterecht dat de strafvordering
ontvankelijk is op grond dat het vermoeden van onschuld enkel betrekking heeft
op de houding van de rechters; de informatie die de media hebben verspreid over
de toerekeningsvatbaarheid van de eiser, heeft immers het oordeel van de jury
dermate kunnen beïnvloeden dat de latere tegenspraak voor het hof van assisen
daaraan niet meer kan verhelpen zodat het recht op een eerlijk proces definitief is
aangetast.
3. De onpartijdigheid waarvan de rechter blijk moet geven, is in de regel bereikt door de houding van die rechter bij de behandeling van de zaak. Meer bepaald moet de rechter vooraleer hij bij vonnis over de zaak uitspraak doet, erover
waken dat hij geen standpunten inneemt waardoor hij laat verstaan dat hij reeds
een mening heeft over de hem voorgelegde geschilpunten.
4. Dat berichtgeving in de pers ook de rechter en de jury van het hof van assisen kan bereiken, houdt niet in dat daardoor een schijn van partijdigheid ontstaat.
Dergelijke berichtgeving brengt het recht op een eerlijk proces en het recht van
verdediging van die beschuldigde voor het bevoegde gerecht, ook voor het hof
van assisen, niet onherstelbaar in het gedrang.
Immers, tijdens de behandeling van de zaak worden alle gegevens van de zaak
onderzocht en aan de tegenspraak der partijen onderworpen. Die tegenspraak laat
de beschuldigde toe zijn recht van verdediging ten volle uit te oefenen. Hij kan in
openbare rechtszitting alle hem nadelige gegevens, ook deze die de media hebben bekendgemaakt, tegenspreken. Hij kan ook de voor hem gunstige gegevens
aan de rechters en de juryleden voorleggen. Het is op basis van die gegevens dat
de leden van de jury en, indien nodig, de magistraten van het hof van assisen
zich over de schuldvraag uitspreken.
Dergelijke behandeling van de zaak kan een eventuele aanvankelijke beïnvloeding van de openbare opinie en, bijgevolg, van de leden van de jury door berichtgeving in de media ongedaan maken.
De strafvordering is dan ook niet noodzakelijk niet ontvankelijk omdat de media over een rechtszaak berichten en verslagen of verklaringen weergeven over
de toerekeningsvatbaarheid van de beschuldigde.
Het onderdeel faalt naar recht.
Tweede onderdeel
5. Het onderdeel voert schending aan van de artikelen 6 E.V.R.M. en 14.1
IVBPR: ingevolge de herhaalde publicaties van het deskundigenverslag, was inhoudelijke tegenspraak niet meer mogelijk.
6. De rechter oordeelt onaantastbaar of na de berichtgeving in de media al dan
niet nog een onpartijdige behandeling van de zaak mogelijk is.
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7. Het hof van assisen heeft geoordeeld dat in deze zaak "geen ernstige aanwijzing bestaat dat in hoofde van diegenen die recht dienen te spreken, het vermoeden van onschuld van de [eiser] daadwerkelijk is aangetast en dat de onafhankelijkheid van de rechter in het gedrang is gekomen. Er is evenmin een schijn van
aantasting van de onpartijdigheid."
8. Het onderdeel komt volledig op tegen dit onaantastbare oordeel.
Het onderdeel is niet ontvankelijk.
Tweede middel
9. Het middel voert schending aan van artikel 149 Grondwet: het arrest beantwoordt niet eisers verweer over de niet-ontvankelijkheid van de strafvordering.
10. Het arrest oordeelt dat:
- de rechtspleging voor het hof van assisen uitgaat van een zeer gedetailleerde
weergave en behandeling van alle mogelijke relevante feiten en gegevens en dus
streeft naar een beoordeling die gegrond is op een meer uitgebreide en meer
diepgaande basis dan wat in de pers aangeraakt wordt, terwijl essentieel die behandeling op tegenspraak en objectief gebeurt;
- het kennisnemen van in de media verschenen gegevens niet van aard is het
objectief beoordelingsvermogen van de rechters en de juryleden zodanig aan te
tasten dat hun onpartijdigheid daardoor in het gedrang komt;
- hier geen ernstige aanwijzing bestaat dat bij diegenen die recht dienen te
spreken, het vermoeden van onschuld van de beschuldigde daadwerkelijk is aangetast en dat de onafhankelijkheid van de rechter in het gedrang is gekomen;
- er evenmin een schijn van aantasting van de onpartijdigheid is;
- de rechtspleging voorziet in een debat op tegenspraak en er geen aanwijzing
bestaat dat deze tegenspraak niet gewaarborgd is, zodat het recht van de beschuldigde op een eerlijk proces geenszins geschonden is.
11. Met deze redenen beantwoordt het arrest eisers verweer over de schending
van het vermoeden van onschuld ingevolge de berichtgeving in de media, over
eisers recht op een eerlijke behandeling van zijn zaak door een onpartijdige rechter en over zijn recht van verdediging.
Het middel mist feitelijke grondslag.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
12. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen
zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
19 februari 2008 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Maffei – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, eerste advocaat-gene-
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raal – Advocaat: mr. P. Vandemeulebroecke, Antwerpen.

Nr. 123
2° KAMER - 19 februari 2008

HEROPENING VAN DE RECHTSPLEGING - STRAFZAKEN - SCHENDING VAN HET
E.V.R.M. - VEROORDELING DOOR HET EUROPEES HOF VOOR DE RECHTEN VAN DE MENS ONTVANKELIJKHEID VAN HET VERZOEK TOT HEROPENING VAN DE RECHTSPLEGING.
Uit artikel 442bis Wetboek van Strafvordering volgt dat enkel de heropening van de
rechtspleging die geleid heeft tot de veroordeling door het Europees Hof voor de Rechten
van de Mens kan worden aangevraagd1.
(SILVESTER'S HORECA SERVICE bvba T. BELGISCHE STAAT - Minister van Financiën)

ARREST

(A.R. P.08.0075.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De aanvraag beoogt de heropening van een rechtspleging die voor het Hof van
Beroep te Brussel, aanvullende kamer 1S, is gevoerd en geleid heeft tot het arrest
van 24 september 2003.
De aanvraagster zet in een verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, de redenen van haar aanvraag uiteen.
Raadsheer Luc Huybrechts heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
II. VOORWERP VAN DE AANVRAAG
Het bedoelde arrest verklaarde het hoger beroep van de aanvraagster tegen het
vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Leuven van 21 juni 1996 (A.R.
nr. 58807) ontvankelijk maar ongegrond. Het veroordeelde de eiseres tot de kosten.
Het beroepen vonnis betrof het verzet van de aanvraagster tegen een dwangbevel. Dat dwangbevel legde de aanvraagster een geldboete op van het dubbel van
de BTW op de verkopen aan particulieren, namelijk 29.403.000 frank. Die geldboete was opgelegd omdat de aanvraagster voor de jaren 1988, 1989 en 1990 in
gebreke was gebleven facturen op te stellen overeenkomstig artikel 8 van het koninklijk besluit nr. 1 van 23 juli 1969 met betrekking tot de regeling voor de voldoening van de belasting over de toegevoegde waarde, bij toepassing van artikel
70, §2 BTW-Wetboek.
1 Zie N. COLPAERT, “De nieuwe procedure van heropening van een strafzaak na een veroordelend
arrest van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens”, R.W. 2007-08, 53; J. ROZIE, “Nieuwe
ontwikkelingen in Straatsburg. De uitspraken gewezen in 2006 door het Europees Hof voor de
Rechten van de Mens tegen België en de procedure tot heropening van de rechtspleging in strafzaken
onder de loep genomen”, N.C. 2007, 404 (407).
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De aanvraagster vorderde de vernietiging van het dwangbevel en de terugbetaling van alle geïnde bedragen, vermeerderd met de rente vanaf de dag der betaling en de gerechtskosten.
De aanvraag is gegrond op artikel 442bis Wetboek van Strafvordering.
De aanvraagster steunt haar aanvraag op een arrest van het Europees Hof voor
de Rechten van de Mens (1ste afd.) nr. 47650/99 van 4 maart 2004 (Silvester's
Horeca Service/België). Dit arrest is gewezen in een andere procedure die eveneens betrekking had op BTW-boetes. Die procedure is toen beëindigd met een
arrest van het Hof van Cassatie van 5 februari 1999.
Het arrest van het Europees Hof in die andere procedure oordeelt dat:
- artikel 6.1 E.V.R.M. is geschonden;
- de Belgische Staat de aanvraagster binnen 3 maanden vanaf de datum dat het
arrest definitief zal zijn geworden, overeenkomstig artikel 44, §2, E.V.R.M. een
vergoeding moet betalen van 5.000 euro voor de geleden schade en van 1.500
euro voor de kosten, met rente bij vertraging;
- de vraag tot een billijke genoegdoening voor het overige ongegrond is.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Ontvankelijkheid van het verzoek
1. Artikel 442bis Wetboek van Strafvordering bepaalt: "Wanneer bij een definitief arrest van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens is vastgesteld
dat het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden of de aanvullende protocollen, hierna 'het Europees Verdrag', zijn geschonden, kan, enkel wat de strafvordering betreft, de heropening
gevraagd worden van de rechtspleging die geleid heeft tot de veroordeling van
de verzoeker in de zaak voor het Europees Hof voor de Rechten van de Mens of
tot de veroordeling van een ander persoon, wegens hetzelfde feit en op grond van
dezelfde bewijsmiddelen."
2. Uit die bepaling volgt dat enkel de heropening van de rechtspleging die geleid heeft tot de veroordeling door het Europees Hof voor de Rechten van de
Mens, kan worden aangevraagd.
3. De rechtspleging die geleid heeft tot het arrest van het Hof van Beroep te
Brussel van 24 september 2003, waarvan de aanvraagster thans de heropening
vraagt, was niet het voorwerp van het arrest nr. 47650/99 van het Europees Hof
voor de Rechten van de Mens van 4 maart 2004 waarop de aanvraag tot heropening steunt.
De aanvraag is bijgevolg niet ontvankelijk.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt de aanvraag.
19 februari 2008 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Huybrechts – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, eerste advocaat-
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generaal – Advocaat: mr. B. Mailleux, Tongeren.

Nr. 124
2° KAMER - 20 februari 2008

1º JEUGDBESCHERMING - MAATREGELEN T.A.V. MINDERJARIGEN - HOF VAN BEROEP JEUGDKAMER - VOORLOPIGE MAATREGEL - OMGANGSRECHT VAN DE VADER MET DE MINDERJARIGE
- ONMIDDELLIJK CASSATIEBEROEP - ONTVANKELIJKHEID.
2º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — TERMIJNEN VOOR
CASSATIEBEROEP EN BETEKENING — STRAFVORDERING —
VOORBARIG CASSATIEBEROEP (GEEN EINDBESLISSING) JEUGDBESCHERMING - MAATREGELEN T.A.V. MINDERJARIGEN - HOF VAN BEROEP - JEUGDKAMER VOORLOPIGE MAATREGEL - OMGANGSRECHT VAN DE VADER MET DE MINDERJARIGE - ONMIDDELLIJK
CASSATIEBEROEP - ONTVANKELIJKHEID.
3º CASSATIE — BEVOEGDHEID VAN HET HOF — ALLERLEI - STRAFZAKEN AANGIFTE VAN MISDADEN - INCIDENTELE AANGIFTE IN EEN BIJ HET HOF AANHANGIGE ZAAK ONTVANKELIJKHEID.
1º en 2° Het cassatieberoep dat vóór de eindbeslissing is ingesteld tegen een arrest van de
jeugdkamer van het hof van beroep, is niet ontvankelijk wanneer dat arrest, zonder
uitspraak te doen over de gevallen die in het tweede lid artikel 416 Sv. zijn bedoeld, de
beschikking van de jeugdrechter bevestigt, waarbij deze, op de vordering van het
openbaar ministerie betreffende een minderjarige, gegrond op artikel 36, 2°,
Jeugdbeschermingswet, het omgangsrecht van de vader van dat minderjarig kind
voorlopig heeft geregeld1. (Art. 416, eerste lid Sv.; Artt. 36, 2°, 37, 52 en 62
Jeugdbeschermingswet)
3º Het Hof van cassatie slaat geen acht op de rechtstreekse aangifte van een misdaad
door de persoon die beweert benadeeld te zijn, in een zaak die bij het Hof met een
cassatieberoep aanhangig is gemaakt, wanneer het voormelde cassatieberoep niet
ontvankelijk is2. (Artt. 485, 486 en 493 Sv.)
(K. T. K. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.08.0046.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 12 november 2007 gewezen
door de jeugdkamer van het Hof van Beroep te Brussel.
De eiser deed een incidentele aangifte op 11 februari 2008, diende een memorie in op 12 februari 2008 en legde verschillende stukken neer op 13 februari
2008.
1 Zie Cass., 17 nov. 1993, A.R. P.93.1368.F., A.C. 1993, nr. 469, en 24 nov. 1993, A.R. P.93.1326.F,
A.C. 1993, nr. 483; J. SMETS, “Jeugdbeschermingsrecht”, A.P.R. 1996, p. 674, nr. 1786; F. TULKENS
en TH. MOREAU, Droit de la jeunesse, Larcier, 2000, 889 en 890.
2 Zie Cass., 4 okt. 2000, A.R. P.00.1057.F, A.C. 2000, nr. 517; J. DE CODT, "Poursuites contre les
magistrats", in Statut et déontologie du magistrat, Die Keure, 2000, p. 168, nr. 53.
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Raadsheer Pierre Cornelis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Het Hof vermag geen acht te slaan op de memorie of de stukken die op 12 en
13 februari 2008 op de griffie zijn neergelegd, m.a.w. buiten de termijn die bij
artikel 420bis, eerste lid van het Wetboek van Strafvordering is bepaald.
A. Over het cassatieberoep:
Bij beschikking van 28 februari 2007, die met toepassing van artikel 36, 2° van
de Wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming is gewezen, heeft de
jeugdrechter te Brussel bevolen dat de minderjarige zoon van de eiser, die thans
bij zijn moeder is gehuisvest, in zijn milieu behouden blijft, onder toezicht van
de bevoegde sociale dienst.
Met een beschikking tot wijziging van 27 augustus 2007 heeft de eerste rechter
het omgangsrecht van de eiser met het kind voorlopig geregeld.
De jeugdkamer van het hof van beroep heeft, op de hogere beroepen van de eiser en de procureur des Konings tegen de beschikking van 27 augustus 2007,
deze ontvankelijk verklaard, de beroepen beschikking bevestigd en de voorlopige uitvoering van het arrest bevolen.
Een dergelijke beslissing is geen eindbeslissing in de zin van artikel 416, eerste lid van het Wetboek van Strafvordering en valt niet onder de gevallen die in
het tweede lid van dat artikel worden bedoeld.
Het cassatieberoep is bijgevolg niet ontvankelijk.
B. Over de incidentele aangifte:
Het Hof slaat geen acht op de aangifte die door de eiser op 11 februari 2008,
met toepassing van artikel 493 van het Wetboek van Strafvordering, is gedaan
aangezien deze incidenteel is aan een niet-ontvankelijk cassatieberoep.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
20 februari 2008 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Close, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Cornelis – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal.

Nr. 125
1° KAMER - 22 februari 2008

1º TERUGVORDERING VAN HET ONVERSCHULDIGD BETAALDE - BANK OVEREENKOMST VAN DADELIJK DEPOSITO VAN GELDEN - BETALING AAN DE BANK - OVERLIJDEN VAN
DE HOUDER VAN DE DEPOSITOREKENING - GEEN ONVERSCHULDIGDE BETALING.
2º BANKWEZEN. KREDIETWEZEN. SPAARWEZEN — ALLERLEI - BANK -

500

HOF VAN CASSATIE

22.2.08 - Nr. 125

TERUGVORDERING VAN HET ONVERSCHULDIGD BETAALDE - BETALING AAN DE BANK OVEREENKOMST VAN DADELIJK DEPOSITO VAN GELDEN - OVERLIJDEN VAN DE HOUDER VAN DE
DEPOSITOREKENING - GEEN ONVERSCHULDIGDE BETALING.
1º en 2° Een bankier is niet degene die de onverschuldigde betaling ontvangt in de zin van
artikel 1376 B.W., wanneer hij in de hoedanigheid van lasthebber van zijn cliënt, wiens
overlijden hem niet ter kennis is gebracht, van een derde een betaling ontvangt in het
kader van een overeenkomst van dadelijk deposito van gelden in naam van die cliënt 1.
(Art. 1376 B.W.)
(NATIONAAL VERBOND VAN SOCIALISTISCHE MUTUALITEITEN T. FORTIS BANK nv)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.07.0274.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 15 december 2006 in laatste
aanleg gewezen door de vrederechter van het derde kanton te Luik.
Raadsheer Martine Regout heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert volgend middel aan:
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 711, 718, 724, 811, 870, 873, 1110, 1235, 1376 tot 1381, 1937 en 1939
van het Burgerlijk Wetboek;
- algemeen rechtsbeginsel, volgens hetwelk de overeenkomst die "intuitu personae"
wordt gesloten, eindigt met de dood van één van de partijen, dat met name is vastgelegd
in de artikelen 1795 (huur van werk), 1865 (aannemingsovereenkomst) en 2003 (lastgeving) van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissing
Het bestreden vonnis verklaart de vordering van de eiser ontvankelijk maar niet-gegrond, om de volgende redenen:
"De (eiser) heeft op de rekening 001-3789557-37 twee maandelijkse 'ziekenfonds-uitkeringen' gestort ten gunste van de heer M.W., terwijl laatstgenoemde overleden was, een
overlijden waarvan hij niet op de hoogte was gebracht.
Integendeel, de dochter van de heer W. heeft op grond van een volmacht van 29 december 2004, dus gegeven vanuit het hiernamaals (aangezien de lastgever is overleden op 25
december 2004), 815 euro opgenomen op 29 december 2004 en 815 euro op 27 januari
2005.
De (eiser) treedt niet op tegen de erfgenaam (of erfgenamen?) van zijn verzekerde,
maar vordert de terugbetaling van de (verweerster), op grond dat de onverschuldigde betalingen zijn gestort op een rekening die de overledene bij haar heeft geopend.
Uit het door de (verweerster) neergelegde dossier van de rechtspraak blijkt dat verschillende ziekenfondsen reeds - vruchteloos - getracht hebben van verschillende banken de terugbetaling te verkrijgen van de ziekenfondsuitkeringen die op de rekeningen van de begunstigden zijn gestort na hun overlijden.
1 Cass., 19 dec. 2002, A.R. C.01.0380.F, A.C. 2002, nr. 684.
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De (eiser) heeft de zaak zelfs aanhangig gemaakt bij het Hof van Cassatie, dat zijn cassatieberoep verworpen heeft bij arrest van 19 december 2002.
Dat arrest doet weliswaar geen uitspraak over het eerste onderdeel van het cassatieberoep, daar het de tegen dat onderdeel aangevoerde middelen van niet-ontvankelijkheid
(met name de vaagheid van het middel) gegrond verklaart.
Het Hof van Cassatie heeft bijgevolg geen uitspraak gedaan over de rechtsvraag die de
(eiser) in zijn conclusie stelt, volgens welke, samengevat, het bedrag dat na het overlijden
onverschuldigd is betaald, niet behoort tot het actief van de nalatenschap, zodat de schuld
die bestaat in de terugbetaling van dat onverschuldigd betaalde, evenmin kan behoren tot
het passief van die nalatenschap (wat zou impliceren dat de klacht niet gericht moet worden tegen de erfgenamen maar tegen degene aan wie het onverschuldigde bedrag is betaald).
Daar het Hof van Cassatie in datzelfde arrest echter beslist dat de bedragen die aan de
bankier worden overgemaakt in het kader van een overeenkomst van dadelijk opvraagbaar
deposito van gelden, niet aan die bankier zijn betaald, kan tegen die bankier geen enkele
rechtsvordering tot terugbetaling van het onverschuldigd betaalde worden ingesteld, aangezien een dergelijke rechtsvordering alleen kan worden gericht tegen degene die de betaling heeft ontvangen (de accipiens).
Voor het overige sluit de rechtbank zich, met betrekking tot de niet beslechte rechtsvraag, niet helemaal aan bij het standpunt van de (eiser) (de rechtbank is het eens met de
uitgangspunten maar niet met de gevolgtrekkingen die hij maakt).
Uiteraard behoort de onverschuldigde betaling die na het overlijden wordt verricht,
noch tot het actief noch tot het passief van de nalatenschap, aangezien deze bevroren
wordt op de dag van het overlijden.
De bankrekening verdwijnt echter niet automatisch door het overlijden van de houder
ervan, nu, ook al is de bankier de lasthebber van zijn cliënt (en de bewaarnemer van de
gelden die deze hem gemachtigd heeft te ontvangen) en ook al is de lastgeving een overeenkomst die in beginsel intuitu personae gesloten wordt, andersluidende overeenkomsten
geoorloofd zijn (zie P. WÉRY, Droit des contrats, Le mandat, Larcier, nrs. 272 en 273),
terwijl de handelingen die de lasthebber (de bank) stelt zonder op de hoogte te zijn van het
overlijden van de lastgever (de cliënt) geldig zijn (artikel 2008 van het Burgerlijk Wetboek).
De ontvangst van de betalingen op de rekening van de overleden lastgever is dus geldig.
Indien de erfgenaam, in strijd met de wettelijke of contractuele bepalingen, het overlijden niet meldt aan de schuldenaar van de inkomsten van de de cujus, of aan de bank, staat
hij toe dat de onverschuldigde betaling verricht wordt op de rekening die hij heeft laten
'voortbestaan' door de afsluiting ervan niet te vragen, waardoor hij gehouden is tot terugbetaling van dat bedrag. Die verplichting is louter persoonlijk en vloeit niet voort uit zijn
hoedanigheid van erfgenaam.
Hij heeft die bedragen immers niet ontvangen in zijn hoedanigheid van erfgenaam, aangezien ze niet tot het actief van de nalatenschap behoren, maar ten persoonlijke titel, wegens of door zijn fout of nalatigheid (een fout die zelfs zeer licht is indien de onverschuldigde betaling quasi gelijktijdig met het overlijden geschiedt).
De bank kan niet ertoe verplicht worden dagelijks te controleren of de houders van rekeningen-courant nog in leven zijn en of de betalingen die zij ontvangen, wel daadwerkelijk verschuldigd zijn (aangezien ook opgemerkt moet worden dat de betalingen die op
een rekening verricht worden na het overlijden van de houder ervan, niet noodzakelijkerwijs onverschuldigde betalingen zijn, zelfs als ze gedaan worden door de schuldenaars
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van inkomsten of vervangingsinkomsten. Het kan bijvoorbeeld om achterstallige betalingen gaan).
Hoewel dit geen invloed heeft op de oplossing van het geschil, oordeelt de rechtbank
dat de (verweerster) zich in dit geval ten onrechte beroept op artikel 1939 van het Burgerlijk Wetboek ('in geval van overlijden (...) van de bewaargever, kan de in bewaring gegeven zaak slechts aan zijn erfgenaam worden teruggegeven').
De overledene heeft de litigieuze bedragen immers niet in bewaring gegeven, aangezien
de betalingen na zijn overlijden zijn gedaan.
Indien de (verweerster) op de hoogte was geweest van het overlijden en van het feit dat
de hierna ontvangen betalingen onverschuldigd waren gedaan, dan had zij die gelden niet
aan de erfgenamen kunnen teruggeven op grond van artikel 1939 van het Burgerlijk Wetboek.
Ten slotte wijst de rechtbank, ten overvloede en met het oog op volledigheid, op het bedrog dat door de dochter van de overledene is gepleegd, daar zij niet alleen het overlijden
niet aan de bank meegedeeld had, maar ook op de hoogte was van het bestaan van de rekening, aangezien zij gebruik heeft gemaakt van een volmacht (die ongetwijfeld vals was
omdat deze na het overlijden was opgemaakt), om de bedragen in twee keer op te nemen,
hetgeen impliceert dat zij wist dat de (eiser) nog steeds stortte op de rekening.
In elk geval kunnen die geldopnames gelijkgesteld worden met een stilzwijgende aanvaarding van de nalatenschap (wat overigens zonder belang is, aangezien zij het onverschuldigd betaalde, om de hierboven vermelde redenen, ten persoonlijke titel moet terugbetalen).
De (verweerster) dient in geen geval borg te staan voor de eventuele insolvabiliteit van
die persoon".
Grieven
Krachtens artikel 1235 van het Burgerlijk Wetboek, onderstelt iedere betaling een
schuld; hetgeen betaald is zonder verschuldigd te zijn, kan worden teruggevorderd; krachtens artikel 1376 van het Burgerlijk Wetboek, is hij die bij vergissing (of) met zijn weten
iets ontvangen heeft dat hem niet verschuldigd was, verplicht het terug te geven aan degene van wie hij het ontvangen heeft zonder dat het verschuldigd was.
Krachtens die artikelen kan alleen de accipiens, d.w.z. degene die de betalingen ontvangt, verplicht zijn een onverschuldigde betaling terug te betalen.
Het contract van deposito van gelden of zichtrekeningcontract, zonder een contract van
bewaargeving te zijn in de zin van artikel 1915 van het Burgerlijk Wetboek, is een overeenkomst van dadelijk opvraagbaar deposito van gelden dat de bankier een gelijksoortige
verplichting tot teruggave oplegt als die welke op een bewaarnemer rust; een zichtrekeningovereenkomst is een contract sui generis; die overeenkomst is een contract intuitu
personae dat automatisch eindigt met name door de dood van een van de partijen; vanaf
de afsluiting van de rekening, mag geen enkele nieuwe verrichting op de rekening worden
ingeschreven.
De samenstelling van de massa van de nalatenschap wordt actief en passief vastgesteld
op de dag van het overlijden; derhalve is de betaling van een rente als vergoeding wegens
arbeidsongeschiktheid, die na het overlijden van de begunstigde op zijn zichtrekening
wordt gedaan, geen schuld van de nalatenschap maar wel een onverschuldigde betaling
waarvan de teruggave slechts van de persoon die ze ontvangen heeft kan worden gevorderd.
Eerste onderdeel
Het bestreden vonnis overweegt dat, daar het Hof van Cassatie in het arrest van 19 de-
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cember 2002 beslist dat de bedragen die aan de bankier worden overgemaakt in het kader
van een overeenkomst van dadelijk opvraagbaar deposito van gelden, niet aan die bankier
zijn betaald, tegen die bankier geen enkele rechtsvordering tot terugbetaling van het onverschuldigd betaalde kan worden ingesteld, aangezien een dergelijke rechtsvordering alleen kan worden gericht tegen degene die de betaling heeft ontvangen (de accipiens); dat
de bankrekening niet automatisch verdwijnt door het overlijden van de houder ervan, nu,
ook al is de bankier de lasthebber van zijn cliënt (en de bewaarnemer van de gelden die
deze hem gemachtigd heeft te ontvangen) en ook al is de lastgeving een overeenkomst die
in beginsel intuitu personae gesloten wordt, de andersluidende overeenkomsten toch geoorloofd zijn, terwijl de handelingen die een lasthebber stelt zonder op de hoogte te zijn
van het overlijden van de lastgever (de cliënt) geldig zijn (artikel 2008 van het Burgerlijk
Wetboek), zodat de ontvangst van de betalingen op de rekening van de overleden lastgever geldig is.
Het bestreden vonnis stelt evenwel vast dat, in dit geval, de eiser de bedragen gestort
heeft na het overlijden van verweersters cliënt. Bijgevolg eindigde de zichtrekeningovereenkomst automatisch met het overlijden van de cliënt van de verweerster.
Het bestreden vonnis, dat overweegt dat de bedragen aan de verweerster zijn overgemaakt in het kader van een overeenkomst van dadelijk opvraagbaar deposito van gelden
en dat die bankrekening niet automatisch verdwijnt door het overlijden van de houder ervan, terwijl verweersters cliënt op het tijdstip van de door de eiser verrichte stortingen
reeds was overleden, miskent het karakter intuitu personae van de zichtrekeningovereenkomst omdat de verweerster, vanaf het overlijden van haar cliënt en bij ontstentenis van
een andersluidende overeenkomst, niet meer de bewaarnemer van de gelden van haar cliënt was, aangezien de zichtrekeningovereenkomst eindigde met het overlijden van laatstgenoemde (schending van de artikelen 1937 en 1939 van het Burgerlijk Wetboek en miskenning van het algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk de overeenkomst die "intuitu
personae" wordt gesloten, eindigt met de dood van één van de partijen, dat met name is
vastgelegd in de artikelen 1795 (huur van werk), 1865 (aannemingsovereenkomst) en
2003 (lastgeving) van het Burgerlijk Wetboek).
Tweede onderdeel
De accipiens, in de zin van de artikelen 1235 en 1376 van het Burgerlijk Wetboek, is
degene die de betaling daadwerkelijk ontvangt. Zoals hierboven uiteengezet, eindigt de
zichtrekeningovereenkomst met het overlijden van een van de contracterende partijen.
Het bestreden vonnis overweegt dat de onverschuldigde betaling die na het overlijden
wordt verricht, uiteraard noch tot het actief noch tot het passief van de nalatenschap behoort, aangezien deze bevroren wordt op de dag van het overlijden.
De betaling van een rente als vergoeding voor arbeidsongeschiktheid, die na het overlijden van de begunstigde op zijn rekening wordt gedaan, is geen schuld van de nalatenschap maar een onverschuldigde betaling waarvan de teruggave slechts gevorderd kan
worden van de persoon die ze ontvangen heeft.
Bij ontstentenis van een contract van bewaargeving of van enig ander contract, heeft de
verweerster de betalingen slechts in haar eigen naam kunnen ontvangen en heeft zij de betalingen van de eiser hoe dan ook niet voor rekening van de overledene of van zijn nalatenschap kunnen ontvangen.
Bijgevolg zijn de bedragen die gestort zijn na het overlijden van de houder van de
zichtrekeningovereenkomst, een betaling die noodzakelijkerwijs aan de bank zelf is gedaan.
Het bestreden vonnis, dat overweegt dat de bedragen die aan de bankier worden overgemaakt in het kader van een overeenkomst van dadelijk opvraagbaar deposito van gelden, niet aan die bankier zijn betaald, en dat er bijgevolg geen enkele rechtsvordering tot
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terugbetaling van het onverschuldigd betaalde tegen die bankier kan worden ingesteld,
aangezien een dergelijke rechtsvordering alleen kan worden gericht tegen degene die de
betaling heeft ontvangen en de storting op de rekening van de overleden lastgever dus geldig is, en dat derhalve beslist dat de verweerster niet de persoon is die de door de eiser na
het overlijden van verweersters cliënt gedane betalingen ontvangen heeft, miskent het
wettelijk begrip accipiens in de zin van de artikelen 1235 en 1376 van het Burgerlijk Wetboek en verantwoordt zijn beslissing niet naar recht.
Derde onderdeel
De rechtsvordering tot teruggave van het onverschuldigd betaalde impliceert dat aan
twee voorwaarden is voldaan, te weten het bestaan van een betaling en het onverschuldigd
karakter ervan.
Krachtens de artikelen 1235 en 1376 van het Burgerlijk Wetboek moet, wanneer onverschuldigd ontvangen bedragen aan een derde zijn overgedragen, de vordering tot teruggave van het onverschuldigd betaalde ingesteld worden tegen degene die daadwerkelijk de
betaling ontvangt (materiële accipiens) en niet tegen de derde die naar voren komt als de
uiteindelijke begunstigde van die betaling (intellectuele accipiens).
Het bestreden vonnis betwist niet dat de eiser een onverschuldigde betaling heeft gedaan, maar overweegt dat niet de verweerster maar de erfgenaam deze heeft ontvangen.
Laatstgenoemde heeft immers geld van de rekening van de overledene gehaald en het
overlijden noch aan de eiser noch aan de verweerster ter kennis gebracht. Aldus had hij
toegestaan dat de onverschuldigde betaling gedaan werd op de rekening die hij had laten
voortbestaan door de afsluiting ervan niet te vragen.
Bijgevolg beschouwt het bestreden vonnis die erfgenaam als de uiteindelijke begunstigde van de onverschuldigde betaling van de eiser, de intellectuele accipiens dus. De verweerster heeft de betalingen ontvangen als materiële accipiens.
Het bestreden vonnis, dat overweegt dat de eiser de teruggave van de onverschuldigde
betaling van die erfgenaam van verweersters cliënt zou moeten vorderen, dwingt de eiser
om zijn rechtsvordering tot teruggave van het onverschuldigd betaalde in te stellen tegen
de uiteindelijke begunstigde van de onverschuldigde betaling en niet tegen de materiële
accipiens ervan, en schendt aldus de artikelen 1235 en 1376 van het Burgerlijk Wetboek
en verantwoordt zijn beslissing niet naar recht.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Over het eerste, door de verweerster tegen het middel aangevoerde middel van
niet-ontvankelijkheid: het middel is vaag:
Het middel verduidelijkt niet in hoeverre het bestreden vonnis de artikelen
711, 718, 724, 811, 870, 873, 1110 en 1377 tot 1381 van het Burgerlijk Wetboek
zou schenden.
Over het tweede door de verweerster tegen het middel aangevoerde middel van
niet-ontvankelijkheid: het middel voert de miskenning van een onbestaand
rechtsbeginsel aan:
Er bestaat geen algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk de overeenkomst die
ten persoonlijke titel wordt gesloten, eindigt met de dood van één van de partijen.
De middelen van niet-ontvankelijkheid zijn gegrond.
De overige punten van het middel
Eerste en tweede onderdeel samen
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Krachtens artikel 1235, eerste lid van het Burgerlijk Wetboek, onderstelt iedere betaling een schuld en kan hetgeen betaald is zonder verschuldigd te zijn, worden teruggevorderd.
Artikel 1376 van dat wetboek bepaalt dat hij die bij vergissing of met zijn weten iets ontvangen heeft dat hem niet verschuldigd was, verplicht is het terug te
geven aan degene van wie hij het ontvangen heeft zonder dat het verschuldigd
was.
De bedragen die aan de bankier worden overgemaakt in het kader van een
overeenkomst van dadelijk opvraagbaar deposito van gelden, zijn niet aan die
bankier betaald, zodat hij niet gehouden kan zijn ze terug te betalen op grond van
de voormelde bepalingen.
De ontvangst van een betaling door de bankier, die de lasthebber van zijn cliënt is en geen weet heeft van zijn overlijden, is geldig en die bankier wordt hierdoor niet degene die de betaling ontvangt in de zin van artikel 1376 van het Burgerlijk Wetboek.
Het bestreden vonnis, dat vaststelt dat de eiser de litigieuze uitkeringen op de
rekening van verweersters cliënt heeft gestort en dat de verweerster destijds niet
wist dat haar cliënt overleden was, beslist wettig dat de verweerster niet gehouden is die uitkeringen aan de eiser terug te betalen.
Geen van die onderdelen kan worden aangenomen.
Derde onderdeel
In tegenstelling tot wat het middel betoogt, verwerpt het bestreden vonnis de
rechtsvordering van de eiser niet op grond dat hij tegen de intellectuele accipiens
van de betaling had moeten optreden en niet tegen de materiële accipiens, maar
op grond dat de verweerster de litigieuze betaling niet heeft ontvangen.
Het onderdeel mist feitelijke grondslag.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
22 februari 2008 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Storck, voorzitter – Verslaggever: mevr. Regout – Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal – Advocaten:
mrs. Verbist en Van Ommeslaghe.

Nr. 126
3° KAMER - 25 februari 2008

1º ARBEIDSOVEREENKOMST — EINDE — ALLERLEI - OUDERSCHAPSVERLOF BEËINDIGING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST - WAARBORGEN - RAAMOVEREENKOMST INZAKE
OUDERSCHAPSVERLOF - DRAAGWIJDTE.
2º ARBEIDSOVEREENKOMST — SCHORSING VAN DE OVEREENKOMST -
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OUDERSCHAPSVERLOF - VERMINDERING VAN DE ARBEIDSPRESTATIES - LOON.
3º LOON — RECHT OP LOON - OUDERSCHAPSVERLOF - VERMINDERDE ARBEIDSPRESTATIES
- SCHORSING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST - OMVANG.
4º ARBEIDSOVEREENKOMST — EINDE — OPZEGGING - EENZIJDIGE BEËINDIGING
VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST DOOR DE WERKGEVER - STELSEL VAN VERMINDERDE
ARBEIDSPRESTATIES - OPZEGTERMIJN - DUUR.
5º ARBEIDSOVEREENKOMST — EINDE — OPZEGGING - EENZIJDIGE BEËINDIGING
VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST DOOR DE WERKGEVER - STELSEL VAN VERMINDERDE
ARBEIDSPRESTATIES - OPZEGGINGSVERGOEDING - BEREKENING - IN AANMERKING TE NEMEN LOON.
6º EUROPESE UNIE — PREJUDICIELE GESCHILLEN - HOF VAN JUSTITIE - HET
STELLEN VAN EEN PREJUDICIËLE VRAAG - DRAAGWIJDTE VAN EEN CLAUSULE.
7º PREJUDICIEEL GESCHIL - EUROPESE UNIE - HOF VAN JUSTITIE - HET STELLEN VAN
EEN PREJUDICIËLE VRAAG - DRAAGWIJDTE VAN EEN CLAUSULE.
1º Uit het geheel van de bepalingen van de clausule 2 punten 4, 5, 6 en 7 van de in bijlage
bij de Richtlijn 96/34/EG van 3 juni 1996 opgenomen raamovereenkomst inzake
ouderschapsverlof, volgt dat deze raamovereenkomst wil waarborgen dat de werknemer
niet zou worden ontslagen om reden van het ouderschapsverlof en dat hij tijdens het
ouderschapsverlof zijn vroegere rechten behoudt. (Clausule 2, punten 4, 5, 6 en 7 van de
in bijlage bij de Richtlijn 96/34/EG van 3 juni 1996 opgenomen raamovereenkomst inzake
ouderschapsverlof)
2º en 3° Wanneer de werknemer gebruik maakt van zijn recht om de arbeidsprestaties
deeltijds verder te zetten in de vorm van een vermindering van de arbeidsprestaties om
voor zijn kind te zorgen, is de uitvoering van de arbeidsovereenkomst tijdens de periode
van vermindering niet volledig geschorst en heeft de werknemer recht op een
overeenkomstig loon van zijn werkgever. (Art. 2 K.B. 29 okt. 1997 tot invoering van een
recht op ouderschapsverlof in het kader van de onderbreking van de beroepsloopbaan)
4º Uit het geheel van de bepalingen van artikel 2 van het KB van 29 oktober 1997, artikel
39 van de Arbeidsovereenkomstenwet, artikelen 101, eerste lid, 102, §1, eerste lid en
103 van de Herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen, volgt dat een
werknemer die tewerkgesteld is onder een stelsel van verminderde arbeidsprestaties, in
geval van eenzijdige beëindiging van de arbeidsovereenkomst door de werkgever,
aanspraak kan maken op een opzeggingstermijn waarvan de duur wordt berekend alsof
de werknemer zijn arbeidsprestaties niet had verminderd 1. (Art. 2 K.B. 29 okt. 1997 tot
invoering van een recht op ouderschapsverlof in het kader van de onderbreking van de
beroepsloopbaan; Art. 39 Arbeidsovereenkomstenwet; Artt. 101, eerste lid, 102, §1,
eerste lid en 103 Herstelwet 22 jan. 1985)
5º Voor het vaststellen van het bedrag van de vergoeding bepaald in artikel 39, §1 van de
Arbeidsovereenkomstenwet, is daarentegen geen afwijking bepaald, zodat die
opzeggingsvergoeding ten gunste van een werknemer die zijn arbeidsprestaties heeft
verminderd in geval van eenzijdige beëindiging door de werkgever zou dienen berekend
te worden met inachtneming van het loon waarop die werknemer effectief recht heeft op
het tijdstip van de kennisgeving van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst2. (Art. 2
K.B. 29 okt. 1997 tot invoering van een recht op ouderschapsverlof in het kader van de
onderbreking van de beroepsloopbaan; Art. 39 Arbeidsovereenkomstenwet; Artt. 101,
eerste lid, 102, §1, eerste lid en 103 Herstelwet 22 jan. 1985)
6º en 7° Het middel dat ervan uitgaat dat de werknemer die ouderschapsverlof neemt in de
1 Zie Cass., 11 dec. 2006, A.R. S.04.0143.N, A.C. 2006, nr. 635.
2 Ibid.
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vorm van een vermindering van de arbeidsprestaties, bij eenzijdige beëindiging door de
werkgever tijdens die periode van ouderschapsverlof, recht heeft op een
opzeggingsvergoeding berekend op basis van het loon waarop hij recht had voor
voltijdse prestaties, werpt een vraag op over de uitlegging van de clausule 2, punten 4, 5,
6 en 7 van de in bijlage bij de Richtlijn 96/34/EG van 3 juni 1996 opgenomen
raamovereenkomst inzake ouderschapsverlof, die ingevolge de artikelen 1, 2 en 3 van
deze richtlijn de Lid-staten verbinden wat het te bereiken resultaat betreft. Enkel het Hof
van Justitie van de Europese Gemeenschappen is ingevolge artikel 234 van het Verdrag
tot oprichting van de Europese Gemeenschappen bevoegd om daarover bij wijze van
prejudiciële beslissing uitspraak te doen. (Clausule 2, punten 4, 5, 6 en 7 van de in bijlage
bij de, Richtlijn 96/34/EG van 3 juni 1996 opgenomen raamovereenkomst inzake
ouderschapsverlof)
(M. T. PROOST nv)

ARREST

(A.R. S.07.0027.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 28 februari 2006 gewezen
door het Arbeidshof te Antwerpen.
Afdelingsvoorzitter Robert Boes heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Ria Mortier heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert in haar verzoekschrift twee middelen aan.
1. Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 2, zowel in de versie van toepassing vóór als in die van toepassing ná de
wijziging ervan bij een koninklijk besluit van 24 januari 2002, maar vóór de vervanging
ervan bij een koninklijk besluit van 15 juli 2005, 3, in de versie van toepassing vóór de
vervanging ervan bij een koninklijk besluit van 15 juli 2005, en 8 van het koninklijk besluit van 29 oktober 1997 tot invoering van een recht op ouderschapsverlof in het kader
van de onderbreking van de beroepsloopbaan;
- de artikelen 101, 102, inzonderheid §1, 103 en 107bis, §1 van de Herstelwet van 22
januari 1985 houdende sociale bepalingen;
- artikel 39, §1 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten;
- voor zoveel als nodig artikel 7, inzonderheid §2 van de collectieve arbeids-overeenkomst nr. 64, op 29 april 1997 gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot instelling van een
recht op ouderschapsverlof;
- clausule 2, punten 1, 3.a, 4, 5 en 6 en clausule 4, punt 6, van de op 14 december 1995
door de algemene branche-overkoepelende organisaties UNICE, CEEP en EEV gesloten
raamovereenkomst inzake ouderschapsverlof, opgenomen in de bijlage van de Richtlijn
96/34/EG van de Raad van 3 juni 1996 betreffende de door de UNICE, het CEEP en het
EVV gesloten raamovereenkomst inzake ouderschapsverlof en de artikelen 1, 2, inzonderheid 2.1, en 3 van die richtlijn;
- de artikelen 10 en 249, derde lid, van het op 25 maart 1957 te Rome ondertekende en
bij de Belgische wet van 2 december 1957 goedgekeurde verdrag tot oprichting van de
Europese Economische Gemeenschap;
- de artikelen 10 en 11 van de gecoördineerde Grondwet van 17 februari 1994.
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Aangevochten beslissing
In de bestreden beslissing verklaart het arbeidshof, recht sprekend over de oorspronkelijke hoofdvordering van de eiseres tot het verkrijgen van een aanvullende opzeggingsvergoeding berekend op een voltijds loon, het hoger beroep van de eiseres ontvankelijk maar
ongegrond. Het hof van beroep bevestigt op dat punt het vonnis van de arbeidsrechtbank
van 22 november 2004 op grond van de volgende motieven:
"V. Ten gronde
1. Aanvullende opzeggingsvergoeding
Uit de feitelijke uiteenzetting sub 2 van dit arrest blijkt dat (de eiseres) sedert 18 november 2002 haar prestaties met de helft heeft verminderd en dit in het kader van het koninklijk besluit van 29 oktober 1997 tot invoering van een recht op ouderschapsverlof, dat
verwijst naar de reglementering inzake de loopbaanonderbreking, met name de Herstelwet
houdende sociale bepalingen van 22 januari 1985, hierna de Herstelwet genoemd.
Het geschil tussen partijen is beperkt tot de vraag of (de eiseres) recht heeft op betaling
van een opzeggingsvergoeding waarvan het bedrag moet worden vastgesteld overeenkomstig het loon en de voordelen waarop zij ingevolge haar arbeidsovereenkomst recht had op
het ogenblik van het onmiddellijk ontslag dan wel overeenkomstig het hypothetisch voltijds loon dat zij zou verdiend hebben indien zij haar arbeidsprestaties niet zou hebben
verminderd.
In dit verband kan het (arbeidshof) slechts vaststellen dat de door (de eiseres) in haar
beroepsconclusie aangevoerde middelen niet meer zijn dan een weergave van de door
haar geuite argumenten voor de eerste rechters, die in hun vonnis een juridisch verantwoorde motivering hebben gegeven.
Terecht hebben de eerste rechters verwezen naar de bepalingen van artikel 103 van de
Herstelwet volgens welke de termijn van de opzegging ter kennis gebracht aan de werknemer die zijn arbeidsprestaties overeenkomstig artikel 102 en 102bis heeft verminderd, ingeval van eenzijdige beëindiging van de arbeidsovereenkomst door de werkgever, zal
worden berekend alsof de werknemer zijn arbeidsprestaties niet had verminderd.
Met de duur van deze opzeggingstermijn moet eveneens rekening worden gehouden bij
het vaststellen van de vergoeding bedoeld in artikel 39 van de Arbeidsovereenkomstenwet.
Deze bijzondere regeling blijft derhalve beperkt tot de vaststelling van de duur van de
door de werkgever in acht te nemen opzeggingstermijn en, daarbij aansluitend, van de
duur van de opzeggingstermijn die de basis vormt voor de becijfering van de overeenstemmende opzeggingsvergoeding.
Terecht beslisten de eerste rechters dat dit artikel geen bepalingen bevat die de omvang
en de samenstelling van het basisjaarloon regelen voor de vaststelling van het bedrag van
de corresponderende opzeggingsvergoeding, zodat voor dit aspect toepassing moet worden gemaakt van het 'gemene' arbeidsovereenkomstenrecht, met name artikel 39 van de
Arbeidsovereenkomstenwet.
Voor het bepalen van de omvang van de verschuldigde opzeggingsvergoeding moet
derhalve rekening worden gehouden met het 'lopend loon' waarop (de eiseres) op het tijdstip van het ontslag gerechtigd was.
Die regeling is niet strijdig met het gelijkheidsbeginsel (...).
In dezelfde zin kan nuttig verwezen worden naar een arrest van 23 april 2003 van dit
(arbeidshof) (...) waar het zich over dezelfde problematiek heeft moeten buigen alsook
naar het in dit verband geciteerde Senaatsverslag van de Commissie voor sociale aangelegenheden over het ontwerp van herstel houdende sociale bepalingen, dat hierbij als her-
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haald dient te worden beschouwd en dat het (arbeidshof) bijtreedt.
De omstandigheid dat (de eiseres) in huidige betwisting haar arbeidsprestaties slechts
voor een bepaalde tijd met de helft verminderde, is niet van aard afbreuk te doen aan bovenstaande overwegingen en besluitvorming.
Op het ogenblik van het ontslag was (de eiseres) immers met (de verweerster) verbonden door een arbeidsovereenkomst op grond waarvan zij op dat ogenblik slechts aanspraak kon maken op de betaling van een loon in verhouding tot de verminderde arbeidsprestaties.
Door de overeenkomst van ouderschapsverlof van 18 mei 2002 werden de oorspronkelijke tussen partijen overeengekomen arbeidsvoorwaarden, met name de arbeidsduur en
het daarmee overeenstemmende loon, gewijzigd voor de duur van de loopbaanonderbreking.
Of deze tussen de werkgever en de werknemer gewijzigde arbeidsvoorwaarden nu voor
een bepaalde tijd dan wel voor een onbepaalde tijd gelden, is volstrekt irrelevant.
Tenslotte is het (arbeidshof) van oordeel dat de terechte overwegingen van (het Hof) in
(een) arrest van 6 september 1982 (...) met betrekking tot de opzeggingsvergoeding verschuldigd in geval van ontslag tijdens een periode van arbeidsongeschiktheid, geenszins
bij analogie kunnen worden toegepast in dit geschil, nu de gevorderde opzeggingsvergoeding er niet toe strekt (de eiseres) te vergoeden voor het verlies ingevolge haar ontslag van
het recht om het werk volledig te hervatten na het einde van de vermindering van haar arbeidsprestaties, tegen de loonvoorwaarden die op dat ogenblik gelden.
De overige door (de eiseres) geciteerde rechtspraak - waardoor het (arbeidshof) uiteraard niet gebonden is - kan het (arbeidshof) geenszins bijtreden, nu de daarin ontwikkelde
feitelijke omstandigheden duidelijk verschillen van huidige casus.
Nu het als zodanig niet ter discussie staat tussen partijen dat (de eiseres) aanspraak kan
maken op een opzeggingsvergoeding van 11 maanden, hebben de eerste rechters terecht
een aanvullende opzeggingsvergoeding becijferd op basis van het effectief deeltijds loon
waarop (de eiseres) recht had op het ogenblik van het ontslag, hetzij 1.147,77 euro.
Het hoger beroep van (de eiseres) is derhalve ongegrond".
Grieven
1. 1. Eerste onderdeel
1.1.1. De Richtlijn 96/34/EG van de Raad van de Europese Unie van 3 juni 1996 betreffende de door de UNICE, het CEEP en het EVV gesloten raamovereenkomst inzake ouderschapsverlof, hieronder afgekort als Richtlijn 96/34/EG, is, blijkens haar artikel 1, gericht op de tenuitvoerlegging van de op 14 december 1995 door de algemene brancheoverkoepelende organisaties UNICE, CEEP en EEV gesloten raamovereenkomst inzake
ouderschapsverlof, opgenomen in de bijlage van de richtlijn.
Artikel 2.1 van die richtlijn bepaalt dat de Lid-staten de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking doen treden om uiterlijk op 3 juni 1998 aan de richtlijn
te voldoen, of zich er uiterlijk op die datum van te verzekeren dat de sociale partners de
nodige bepalingen bij overeenkomst hebben ingevoerd; de Lid-Staten moeten alle nodige
maatregelen treffen om de in de richtlijn voorgeschreven resultaten te allen tijde te kunnen waarborgen.
Krachtens punt 1 van de clausule 2 van de hierboven genoemde raamovereenkomst
wordt aan werknemers, zowel mannen als vrouwen, bij geboorte of adoptie van een kind
een individueel recht op ouderschapsverlof toegekend om hen in staat te stellen gedurende
ten minste drie maanden tot een door de Lid-Staten en/of de sociale partners vast te stellen
leeftijd van maximaal acht jaar voor hun kind te zorgen. De voorwaarden en wijze van
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toepassing van het ouderschapsverlof worden in de Lid-staten vastgesteld bij de wet en/of
bij collectieve overeenkomsten, met inachtneming van de minimum-voorschriften van
deze overeenkomst, aldus punt 3 van die clausule. De Lid-Staten en/of de sociale partners
kunnen onder meer beslissen of het ouderschapsverlof als vol- of deeltijdverlof, in gedeelten of in de vorm van uitgesteld verlof wordt toegekend.
Punt 4 van de clausule 2 van de raamovereenkomst bepaalt dat teneinde te waarborgen
dat de werknemers van hun recht op ouderschapsverlof gebruik kunnen maken, de Lidstaten en/of de sociale partners overeenkomstig de wetgeving, de collectieve overeenkomsten of de nationale gebruiken de nodige maatregelen nemen om de werknemers tegen
ontslag wegens het aanvragen of opnemen van ouderschapsverlof te beschermen.
Na afloop van het ouderschapsverlof heeft de werknemer het recht terug te keren in zijn
oude functie of, indien dat niet mogelijk is, in een gelijkwaardige of vergelijkbare functie
die in overeenstemming is met zijn arbeidsovereenkomst of arbeidsverhouding, aldus punt
5 van de clausule 3.
Krachtens punt 6 van die clausule blijven de op de datum van ingang van het ouderschapsverlof door de werknemer verworven rechten of rechten in wording ongewijzigd
behouden tot het einde van het ouderschapsverlof. Na afloop van het ouderschapsverlof
zijn deze rechten, met inbegrip van de uit de wetgeving, collectieve overeenkomsten of
nationale gebruiken voortvloeiende veranderingen, van toepassing.
Uit de samenlezing van de voornoemde bepalingen volgt onder meer dat op de Lid-staten de verplichting rust te waarborgen dat werknemers die gebruik maken van het recht op
ouderschapsverlof, geen rechten verliezen bij een beëindiging van de arbeidsovereenkomst tijdens het ouderschapsverlof.
1.1.2.1. Het koninklijk besluit van 29 oktober 1997 tot invoering van een recht op ouderschapsverlof in het kader van de onderbreking van de beroepsloopbaan is, zoals blijkt
uit de aanhef ervan gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 7 november 1997 (blz.
29930), de omzetting, in het Belgisch recht, van de Richtlijn 96/34 (de publicatie vermeldt
per vergissing als nummer en datum van de Richtlijn 96/64 van 29 april 1997).
Krachtens artikel 2 van het koninklijk besluit van 29 oktober 1997 heeft de werknemer
onder bepaalde voorwaarden en volgens bepaalde modaliteiten het recht, om voor zijn
kind te zorgen, hetzij gedurende een periode van drie maanden de uitvoering van de arbeidsovereenkomst te schorsen zoals bedoeld bij artikel 100 van de Herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen, hieronder afgekort als Herstelwet, hetzij gedurende een periode van zes maanden zijn arbeidsprestaties deeltijds verder te zetten in de
vorm van een halftijdse vermindering zoals bedoeld in artikel 102 van de voornoemde
wet, hetzij gedurende een periode van vijftien maanden zijn arbeidsprestaties deeltijds
verder te zetten in de vorm van een vermindering met één vijfde zoals bedoeld in artikel
102 van de voornoemde wet. Artikel 8 van het koninklijk besluit van 29 oktober 1997 bepaalt dat het recht op ouderschapsverlof dat op basis van dat besluit (wordt genomen)
wordt uitgeoefend in het kader van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 64 van 29 april
1997, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot instelling van een recht op ouderschapsverlof. Artikel 7, §2 van die collectieve arbeidsovereenkomst bepaalt dat de werkgever en
de werknemer kunnen overeenkomen dat het recht op ouderschapsverlof wordt uitgeoefend in gedeelten of met een vermindering van arbeidsprestaties.
Bestaat het ouderschapsverlof in de vorm van een deeltijdse voortzetting van de arbeidsprestaties in de vorm van een vermindering van arbeidsprestaties, dan is, op grond
van artikel 2 van het koninklijk besluit van 29 oktober 1997, artikel 102 van de Herstelwet
van toepassing.
Artikel 102 van de Herstelwet bepaalt in zijn §1 dat een uitkering wordt toegekend aan
de werknemer die met zijn werkgever overeenkomt zijn arbeidsprestaties te verminderen

Nr. 126 - 25.2.08

HOF VAN CASSATIE

511

met 1/5, 1/4, 1/3 of 1/2 van het normaal aantal arbeidsuren van een voltijdse betrekking,
ofwel de toepassing vraagt van een collectieve arbeidsovereenkomst die in een dergelijke
regeling voorziet, ofwel een beroep doet op de bepalingen van artikel 102bis, die betrekking hebben op het recht op een vermindering van arbeidsprestaties voor de palliatieve
verzorging van een persoon.
Artikel 103 van de Herstelwet bepaalt dat de termijn van de opzegging ter kennis gebracht van de werknemer die zijn arbeidsprestaties overeenkomstig artikel 102 heeft verminderd, in geval van eenzijdige beëindiging van de arbeidsovereenkomst door de werkgever, wordt berekend alsof de werknemer zijn arbeidsprestaties niet had verminderd. Met
de duur van die opzeggingstermijn moet ook worden rekening gehouden bij het vaststellen van de vergoeding bedoeld in artikel 39 van de Arbeidsovereen-komstenwet.
Artikel 39, §1, eerste lid van de Arbeidsovereenkomstenwet, bepaalt dat wanneer de
overeenkomst voor onbepaalde tijd is gesloten, de partij die de overeenkomst beëindigt
zonder dringende reden of zonder inachtneming van de wettelijk bepaalde opzeggingstermijn, gehouden is de andere partij een vergoeding te betalen die gelijk is aan het lopende
loon dat overeenstemt hetzij met de duur van de opzeggingstermijn, hetzij met het resterende gedeelte van die termijn. Krachtens het tweede lid van diezelfde wettelijke bepaling, behelst die opzeggingsvergoeding niet alleen het lopend loon, maar ook de voordelen
verworven krachtens de overeenkomst.
Uit het geheel van die wettelijke bepalingen volgt dat een werknemer die tewerkgesteld
is onder een stelsel van verminderde arbeidsprestaties, in geval van eenzijdige beëindiging
van de arbeidsovereenkomst door de werkgever, aanspraak kan maken op een opzegtermijn waarvan de duur wordt berekend alsof de werknemer zijn arbeidsprestaties niet had
verminderd. Voor het vaststellen van het bedrag van de vergoeding bepaald in artikel 39,
§1 van de Arbeidsovereenkomstenwet is daarentegen niet voorzien in een afwijking, zodat
die opzeggingsvergoeding ten gunste van een werknemer tewerkgesteld onder het stelsel
van de verminderde arbeidsprestaties, in geval van eenzijdige beëindiging door de werkgever in beginsel dient berekend met inachtneming van het loon waarop die werknemer
effectief recht heeft op het tijdstip van de kennisgeving van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst.
Het lopend loon, de voordelen verworven krachtens de overeenkomst en de opzeggingstermijn waarvan sprake in de voornoemde bepaling zijn echter uiteraard het loon, de
voordelen en de opzeggingstermijn waarop de werknemer recht heeft op grond van de arbeidsovereenkomst die wordt beëindigd zonder dringende reden of zonder inachtneming
van de wettelijk bepaalde opzeggingstermijn. Als die arbeidsovereenkomst op het ogenblik van de beëindiging zonder dringende reden of zonder inachtneming van de wettelijk
bepaalde opzeggingstermijn is geschorst, moeten dus de elementen die, krachtens de wet,
voor de berekening van de vergoeding in aanmerking moeten worden genomen, worden
beoordeeld op grond van de geschorste arbeidsovereenkomst die wordt beëindigd. Dat is
het geval met de duur van de opzeggingstermijn, maar geldt ook voor het loon wanneer de
bepalingen van de wetten en overeenkomsten, onder meer die van de collectieve arbeidsovereenkomsten het mogelijk maken het bedrag ervan, of althans het minimumbedrag, dat
op grond van de geschorste arbeidsovereenkomst verschuldigd is, op het moment van het
ontslag met zekerheid vast te stellen.
1.1.2.2. De hierboven onder 1.1.2.1 vermelde bepalingen van het koninklijk besluit van
29 oktober 1997 en van de Herstelwet maken niet duidelijk of de arbeidsovereenkomst
van een werknemer die gebruik maakt van het recht op ouderschapsverlof door zijn arbeidsprestaties deeltijds voort te zetten in de vorm van een vermindering als bedoeld in artikel 102 van de Herstelwet, tijdens de periode van ouderschapsverlof geschorst is of niet.
Als de artikelen 2 van het koninklijk besluit van 29 oktober 1997, 102 van de Herstel-
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wet en 39 van de Arbeidsovereenkomstenwet samen gelezen zo worden uitgelegd dat de
arbeidsovereenkomst van de werknemer die gebruik maakt van het recht dat het koninklijk besluit hem toekent om zijn arbeidsprestaties deeltijds voort te zetten in de vorm van
een vermindering van zijn arbeidsprestaties om voor zijn kind te zorgen, tijdens die periode van vermindering niet wordt geschorst, kan die werknemer in geval van eenzijdige beëindiging van de arbeidsovereenkomst door de werkgever in die periode, maar aanspraak
maken op een vergoeding die dient te worden berekend met inachtneming van het loon
waarop die werknemer effectief recht heeft op het tijdstip van de kennisgeving van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst.
Als daarentegen de artikelen 2 van het koninklijk besluit van 29 oktober 1997, 102 van
de Herstelwet en 39 van de Arbeidsovereenkomstenwet samen gelezen zo worden uitgelegd dat de arbeidsovereenkomst van de werknemer die gebruik maakt van het recht dat
het koninklijk besluit hem toekent om zijn arbeidsprestaties deeltijds voort te zetten in de
vorm van een vermindering van zijn arbeidsprestaties om voor zijn kind te zorgen, tijdens
die periode van vermindering wordt geschorst, kan die werknemer in geval van eenzijdige
beëindiging van de arbeidsovereenkomst door de werkgever in die periode, aanspraak maken op een vergoeding die dient te worden berekend met inachtneming van het loon waarop die werknemer op grond van de geschorste arbeidsovereenkomst recht heeft op het
tijdstip van de kennisgeving van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst.
Alleen in de tweede interpretatie is het gebruik van het recht op ouderschapsverlof ten
volle gewaarborgd in de zin (van) het doel en van de punten 1, 4 en 5 van clausule 2 van
de voornoemde raamovereenkomst en blijven de op de datum van de ingang van het ouderschapsverlof door de werknemer verworven rechten of rechten in wording ongewijzigd
behouden tot het einde van het ouderschapsverlof in de zin van punt 6 van die clausule. In
de eerste interpretatie verliest de werknemer die ouderschapsverlof neemt als deeltijdverlof, met name door zijn arbeidsprestaties deeltijds voort te zetten in de vorm van een vermindering daarvan, in de periode van ouderschapsverlof het recht op een opzeggingsvergoeding berekend met inachtneming van het loon waarop hij recht heeft tot het ogenblik
waarop het ouderschapsverlof ingaat.
1.1.3. Krachtens artikel 249, derde lid van het op 25 maart 1957 te Rome ondertekende
en bij de Belgische wet van 2 december 1957 goedgekeurde verdrag tot oprichting van de
Europese Economische Gemeenschap, hieronder afgekort als E.G.-Verdrag, waarin de
voorrang van het gemeenschapsrecht op het intern recht is vastgelegd, is een richtlijn verbindend ten aanzien van het te bereiken resultaat voor elke Lid-staat waarvoor zij bestemd
is, zij het dat aan de nationale instanties de bevoegdheid wordt gelaten vorm en middelen
te kiezen.
De uit een richtlijn voortvloeiende verplichting van de Lid-staten van de Europese Unie
om het met de richtlijn beoogde resultaat te bereiken, alsook hun verplichting om, krachtens artikel 10 van het E.G.-Verdrag, alle algemene of bijzondere maatregelen te treffen
die geschikt zijn om de nakoming van de uit dat Verdrag of uit handelingen van de instellingen der Gemeenschap voortvloeiende verplichtingen te verzekeren, gelden voor alle
met overheidsgezag beklede instanties van de Lid-staten en dus, binnen het kader van hun
bevoegdheden, ook voor de rechterlijke instanties. De nationale rechter dient dus bij de
toepassing van het nationale recht dat recht zoveel mogelijk uit te leggen in het licht van
de bewoordingen en het doel van de richtlijn, teneinde het daarmee beoogde resultaat te
bereiken en aldus aan artikel 249, derde lid van het E.G.-Verdrag te voldoen.
De rechter die het nationale recht uitlegt zonder op de toepasselijke richtlijn acht te
slaan, miskent de uit het E.G.-Verdrag voortvloeiende verplichtingen en verantwoordt zijn
beslissingen niet naar recht.
1.1.4. Het arbeidshof stelt vast dat:
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- niet ter betwisting staat dat de eiseres in dienst is getreden van de verweerster met een
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd als voltijds bediende;
- aan de eiseres deeltijds ouderschapsverlof werd verleend vanaf 18 november 2002 tot
17 mei 2003;
- de eiseres sedert 18 november 2002 haar prestaties met de helft heeft verminderd en
dit in het kader van het koninklijk besluit van 29 oktober 1997 tot invoering van een recht
op ouderschapsverlof, dat verwijst naar de reglementering inzake de loopbaanonderbreking, met name de Herstelwet houdende sociale bepalingen van 22 januari 1985;
- aan de arbeidsovereenkomst op 8 mei 2003 een onmiddellijke einde werd gemaakt
door de verweerster met betaling van een opzeggingsvergoeding becijferd op het loon dat
de eiseres op dat ogenblik verdiende in het kader van haar halftijdse tewerkstelling.
Het arbeidshof overweegt dat:
- de eerste rechters terecht verwezen naar de bepalingen van artikel 103 van de voornoemde Herstelwet, volgens welke de termijn van de opzegging ter kennis gebracht aan
de werknemer die zijn arbeidsprestaties overeenkomstig artikel 102 heeft verminderd, ingeval van eenzijdige beëindiging van de arbeidsovereenkomst door de werkgever zal worden berekend alsof de werknemer zijn arbeidsprestaties niet had verminderd;
- met de duur van die opzeggingstermijn eveneens rekening moet worden gehouden bij
het vaststellen van de vergoeding bedoeld in artikel 39 van de Arbeidsovereenkomstenwet;
- de bijzondere regeling derhalve beperkt blijft tot de vaststelling van de duur van de
door de werkgever in acht te nemen opzeggingstermijn en daarbij aansluitend, de duur
van de opzeggingstermijn die de basis vormt voor de becijfering van de overeenstemmende opzeggingsvergoeding;
- de eerste rechters terecht beslisten dat dit artikel (bedoeld wordt: artikel 103 van de
voornoemde Herstelwet) geen bepalingen bevat die de omvang en de samenstelling van
het basisjaarloon regelen voor de vaststelling van het bedrag van de corresponderende opzeggingsvergoeding, zodat voor dit aspect toepassing moet worden gemaakt van het "gemene" arbeidsovereenkomstenrecht, met name artikel 39 van de Arbeidsovereen-komstenwet;
- voor het bepalen van de omvang van de verschuldigde opzeggingsvergoeding derhalve moet rekening worden gehouden met het lopend loon waarop de eiseres op het tijdstip
van het ontslag gerechtigd was;
- de omstandigheid dat de eiseres haar arbeidsprestaties slechts voor een bepaalde tijd
met de helft verminderde, niet van aard is afbreuk te doen aan bovenstaande overwegingen en besluitvorming.
Het arbeidshof overweegt voorts:
- dat de eiseres op het ogenblik van het ontslag met de verweerster verbonden was door
een arbeidsovereenkomst op grond waarvan zij op dat ogenblik slechts aanspraak kon maken op de betaling van een loon in verhouding tot de verminderde prestaties;
- door de overeenkomst van ouderschapsverlof van 18 mei 2002 de oorspronkelijk tussen partijen overeengekomen arbeidsvoorwaarden, met name de arbeidsduur en het daarmee overeenstemmende loon, gewijzigd werden voor de duur van de loopbaanonderbreking.
Met die overwegingen, inzonderheid de laatstgenoemde, beslist het arbeidshof impliciet
dat de arbeidsovereenkomst voor voltijdse arbeid die tussen partijen bestond, niet werd
geschorst in de periode waarin de eiseres ouderschapsverlof nam, met name van 18 november 2002 tot 17 mei 2003, minstens onderzoekt het arbeidshof niet of de arbeidsover-
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eenkomst in de periode was geschorst. En in ieder geval beslist het arbeidshof zonder ermee rekening te houden dat de beëindiging van de arbeidsovereenkomst tijdens het ouderschapsverlof dat de eiseres nam door deeltijdse voortzetting van haar arbeidsprestaties in
de vorm van een vermindering daarvan, de eiseres het recht ontneemt op het ongewijzigd
behoud van de op datum van ingang van het ouderschapsverlof door haar verworven rechten of rechten in wording tot het einde van het ouderschapsverlof. Het arbeidshof geeft aldus aan de hierboven genoemde bepalingen van het koninklijk besluit van 29 oktober
1997, de Herstelwet en de Arbeidsovereenkomstenwet waarvan het toepassing maakt, een
uitlegging zonder acht te slaan op de Richtlijn nr. 96/34/EG, in het bijzonder clausule 2,
punt 6, van de in de bijlage van die richtlijn opgenomen overeenkomst.
Door het nationaal recht uit te leggen zonder acht te slaan op de voornoemde richtlijn,
miskent het arbeidshof de uit het E.G.-Verdrag voortvloeiende verplichtingen en verantwoordt het zijn beslissing niet naar recht.
Conclusie
1. Het arbeidshof beslist niet wettig dat de eerste rechters terecht een aanvullende opzeggingsvergoeding hebben becijferd op basis van het effectief deeltijds loon waarop de
eiseres recht had op het ogenblik van het ontslag en verklaart het hoger beroep van de eiseres op die grond niet wettig ongegrond (schending van alle in de aanhef van het middel
vermelde wettelijke bepalingen, met uitzondering van de artikelen 10 en 11 van de gecoördineerde Grondwet).
2. In ondergeschikte orde, voor het geval het Hof van oordeel zou zijn dat de clausule
2, punten 1, 3.a, 4, 5 en 6 van de op 14 december 1995 door de algemene branche-overkoepelende organisaties UNICE, CEEP en EEV gesloten raamovereenkomst inzake ouderschapsverlof, opgenomen in de bijlage van de Richtlijn 96/34/EG van de Raad van 3
juni 1996 betreffende de door de UNICE, het CEEP en het EVV gesloten raamovereenkomst inzake ouderschapsverlof en de artikelen 1, 2, inzonderheid 2.1, en 3 van die richtlijn een uitlegging behoeven om uitspraak te kunnen doen over het door de eiseres aangevoerde middel, verzoekt de eiseres het Hof de hieronder geformuleerde vraag te stellen
aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen.
Krachtens artikel 234 van het E.G.-Verdrag is het Hof van Justitie bevoegd om bij wijze van prejudiciële beslissing een uitspraak te doen over de uitlegging van dat Verdrag en
over de geldigheid en de uitlegging van de handelingen van de instellingen van de Gemeenschap. Clausule 4, punt 6, van de voornoemde raamovereenkomst bevestigt de bevoegdheid van het Hof van Justitie.
In de mate dat het Hof van oordeel zou zijn dat de de raamovereenkomst en de richtlijn
niet moeten worden geïnterpreteerd zoals de eiseres in het onderdeel aanvoert, vraagt de
eiseres het Hof van Cassatie aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen
de volgende prejudiciële vraag te stellen:
Moeten de bepalingen van de clausule 2 van de op 14 december 1995 door de algemene
branche-overkoepelende organisaties UNICE, CEEP en EEV gesloten raamovereenkomst
inzake ouderschapsverlof, opgenomen in de bijlage van de Richtlijn 96/34/EG van de
Raad van 3 juni 1996 betreffende de door de UNICE, het CEEP en het EVV gesloten
raamovereenkomst inzake ouderschapsverlof, en meer bepaald de punten 4, 5 en 6 daarvan, die ingevolge de artikelen 1, 2 en 3 van die richtlijn de Lid-staten verbinden wat het
te bereiken resultaat betreft, zo worden geïnterpreteerd dat zij zich verzetten tegen een nationale regelgeving van een Lid-staat krachtens welke de vergoeding ten gunste van een
werknemer tewerkgesteld onder het stelsel van de verminderde arbeidsprestaties, in geval
van eenzijdige beëindiging door de werkgever dient berekend met inachtneming van het
loon waarop die werknemer effectief recht heeft op het tijdstip van de kennisgeving van
de beëindiging van de arbeidsovereenkomst als de vermindering van arbeidsprestaties een
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vorm is van ouderschapsverlof als deeltijdverlof of ouderschapsverlof in gedeelten in de
zin van punt 3.a van clausule 1 van de raamovereenkomst?
1.2. Tweede onderdeel
1.2.1. Artikel 39, §1 van de Arbeidsovereenkomstenwet, bepaalt dat wanneer een overeenkomst voor onbepaalde tijd is gesloten, de partij die de overeenkomst beëindigt zonder
dringende reden of zonder inachtneming van de wettelijk bepaalde opzegtermijn, gehouden is de andere partij een vergoeding te betalen die gelijk is aan het lopende loon dat
overeenstemt hetzij met de duur van de opzeggingstermijn, hetzij met het resterende gedeelte van die termijn.
Krachtens het tweede lid van diezelfde wettelijke bepaling behelst die opzeggings-vergoeding niet alleen het lopend loon, maar ook de voordelen verworven krachtens de overeenkomst.
1.2.2. Krachtens artikel 2 van het koninklijk besluit van 29 oktober 1997 heeft de werknemer, om voor zijn kind te zorgen, onder bepaalde voorwaarden en volgens bepaalde
modaliteiten het recht om gedurende een periode van zes maanden zijn arbeidsprestaties
deeltijds verder te zetten in de vorm van een halftijdse vermindering zoals bedoeld in artikel 102 van de Herstelwet.
Krachtens artikel 102, §1, eerste lid van de Herstelwet wordt een uitkering toegekend
aan de werknemer die met de werkgever overeenkomt om zijn arbeidsprestatie te verminderen met een breukdeel van het normaal aantal arbeidsuren van een voltijdse betrekking
ofwel de toepassing vraagt van een collectieve arbeidsovereenkomst die in een dergelijke
regeling voorziet. De werknemer die de in artikel 102 van de Herstelwet bepaalde mogelijkheden om zijn arbeidsprestaties te verminderen heeft uitgeput, heeft krachtens artikel
107bis, §1 van de Herstelwet het recht om, aansluitend op de periode van vermindering
van zijn arbeidsprestaties, over te gaan naar een deeltijdse arbeidsovereenkomst die voorziet in hetzelfde arbeidsregime als op de werknemer toepasselijk was tijdens de periode
van vermindering van zijn arbeidsprestaties met toepassing van artikel 102. Daaruit volgt
dat de werknemer aansluitend op de periode van vermindering van zijn arbeidsprestaties
het recht heeft de arbeidsovereenkomst opnieuw uit te voeren met de arbeidsprestaties van
vóór de vermindering.
Overeenkomstig artikel 101, eerste lid van de Herstelwet, mag de werkgever, wanneer
de arbeidsprestaties werden verminderd met toepassing van voormeld artikel 102, geen
handeling verrichten die ertoe strekt eenzijdig een einde te maken aan de dienstbetrekking, behalve om een dringende reden als bedoeld in artikel 35 van de Arbeidsovereenkomstenwet of om een voldoende reden.
Artikel 103 van dezelfde wet bepaalt dat de termijn van de opzegging ter kennis gebracht van de werknemer die zijn arbeidsprestaties overeenkomstig voormeld artikel 102
heeft verminderd, in geval van eenzijdige beëindiging van de arbeidsovereenkomst door
de werkgever, zal berekend worden alsof de werknemer zijn arbeidsprestaties niet had
verminderd. Die wetsbepaling bepaalt tevens dat met de duur van deze opzeggingstermijnen eveneens rekening moet worden gehouden bij het vaststellen van de vergoeding bedoeld in artikel 39 van de Arbeidsovereenkomstenwet.
Uit het geheel van die wettelijke bepalingen volgt dat een werknemer die tewerkgesteld
is onder een stelsel van verminderde arbeidsprestaties, in geval van eenzijdige beëindiging
van de arbeidsovereenkomst door de werkgever, aanspraak kan maken op een opzeggingstermijn waarvan de duur wordt berekend alsof de werknemer zijn arbeidsprestaties
niet had verminderd.
Het lopend loon, de voordelen verworven krachtens de overeenkomst en de opzeggingstermijn waarvan sprake in de voornoemde bepaling zijn uiteraard het loon, de voordelen en de opzeggingstermijn waarop de werknemer recht heeft op grond van de arbeids-
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overeenkomst die wordt beëindigd zonder dringende reden of zonder inachtneming van de
wettelijk bepaalde opzeggingstermijn. Als die arbeidsovereenkomst op het ogenblik van
de beëindiging zonder dringende reden of zonder inachtneming van de wettelijk bepaalde
opzeggingstermijn is geschorst, moeten dus de elementen die, krachtens de wet, voor de
berekening van de vergoeding in aanmerking moeten worden genomen, worden beoordeeld op grond van de geschorste arbeidsovereenkomst die wordt beëindigd. Dat is het geval met de duur van de opzeggingstermijn, maar geldt ook voor het loon wanneer de bepalingen van de wetten en overeenkomsten, onder meer die van de collectieve arbeidsovereenkomsten het mogelijk maken het bedrag ervan, of althans het minimumbedrag, dat op
grond van de geschorste arbeidsovereenkomst verschuldigd is, op het moment van het
ontslag met zekerheid vast te stellen.
Uit de samenlezing van de artikelen 2 van het koninklijk besluit van 29 oktober 1997,
101, 102, 103 en 107bis, §1 van de Herstelwet en meer bepaald uit het feit dat de werknemer na afloop van de periode van vermindering van zijn arbeidsprestaties het recht heeft
de arbeidsovereenkomst opnieuw uit te voeren met de arbeidsprestaties van vóór de vermindering, volgt dat de arbeidsovereenkomst gedurende de vermindering van de arbeidsprestaties wordt geschorst.
De opzeggingsvergoeding die aan de werknemer verschuldigd is ingeval van beëindiging zonder dringende reden en zonder inachtneming van de wettelijke opzeggingstermijn
in de periode van vermindering van arbeidsprestaties, moet dus worden berekend op het
loon en de voordelen verworven krachtens de overeenkomst waarop de werknemer recht
heeft op grond van de geschorste arbeidsovereenkomst, dit is het loon en de voordelen
waarop hij aanspraak zou hebben kunnen maken zonder de vermindering van de arbeidsprestaties.
1.2.3. Het arbeidshof stelt vast dat:
- niet ter betwisting staat dat de eiseres in dienst is getreden van de verweerster met een
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd als voltijds bediende;
- aan de eiseres deeltijds ouderschapsverlof werd verleend vanaf 18 november 2002 tot
17 mei 2003;
- de eiseres sedert 18 november 2002 haar prestaties met de helft heeft verminderd en
dit in het kader van het koninklijk besluit van 29 oktober 1997 tot invoering van een recht
op ouderschapsverlof, dat verwijst naar de reglementering inzake de loopbaanonderbreking, met name de Herstelwet houdende sociale bepalingen van 22 januari 1985;
- aan de arbeidsovereenkomst op 8 mei 2003 een onmiddellijke einde werd gemaakt
door de verweerster met betaling van een opzeggingsvergoeding becijferd op het loon dat
de eiseres op dat ogenblik verdiende in het kader van haar halftijdse tewerkstelling.
Het arbeidshof overweegt dat:
- de eerste rechters terecht verwezen naar de bepalingen van artikel 103 van de voornoemde Herstelwet, volgens welke de termijn van de opzegging ter kennis gebracht aan
de werknemer die zijn arbeidsprestaties overeenkomstig artikel 102 en 102bis heeft verminderd, ingeval van eenzijdige beëindiging van de arbeidsovereenkomst door de werkgever zal worden berekend alsof de werknemer zijn arbeidsprestaties niet had verminderd;
- met de duur van die opzeggingstermijn eveneens rekening moet worden gehouden bij
het vaststellen van de vergoeding bedoeld in artikel 39 van de Arbeidsovereenkomstenwet;
- de bijzondere regeling derhalve beperkt blijft tot de vaststelling van de duur van de
door de werkgever in acht te nemen opzeggingstermijn en daarbij aansluitend, de duur
van de opzeggingstermijn die de basis vormt voor de becijfering van de overeenstemmende opzeggingsvergoeding;
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- de eerste rechters terecht beslisten dat dit artikel (bedoeld wordt: artikel 103 van de
voornoemde Herstelwet) geen bepalingen bevat die de omvang en de samenstelling van
het basisjaarloon regelen voor de vaststelling van het bedrag van de corresponderende opzeggingsvergoeding, zodat voor dit aspect toepassing moet worden gemaakt van het "gemene" arbeidsovereenkomstenrecht, met name artikel 39 van de Arbeidsovereen-komstenwet;
- voor het bepalen van de omvang van de verschuldigde opzeggingsvergoeding derhalve moet rekening worden gehouden met het lopend loon waarop de eiseres op het tijdstip
van het ontslag gerechtigd was;
- de omstandigheid dat de eiseres haar arbeidsprestaties slechts voor een bepaalde tijd
met de helft verminderde, niet van aard is afbreuk te doen aan bovenstaande overwegingen en besluitvorming.
Het arbeidshof overweegt voorts:
- dat de eiseres op het ogenblik van het ontslag met de verweerster verbonden was door
een arbeidsovereenkomst op grond waarvan zij op dat ogenblik slechts aanspraak kon maken op de betaling van een loon in verhouding tot de verminderde prestaties;
- door de overeenkomst van ouderschapsverlof van 18 mei 2002 de oorspronkelijk tussen partijen overeengekomen arbeidsvoorwaarden, met name de arbeidsduur en het daarmee overeenstemmende loon, gewijzigd werden voor de duur van de loopbaanonderbreking.
Aangezien de eiseres volgens de vaststellingen van het arbeidshof met de verweerster
was verbonden door een arbeidsovereenkomst voor voltijdse arbeid, haar arbeidsprestaties
verminderde met toepassing van artikel 102 van de Herstelwet en door de verweerster
werd ontslagen in de periode van vermindering, moet de opzeggingsvergoeding waarop
de eiseres als gevolg van die beëindiging recht heeft, worden bepaald met inachtneming
van het loon en de voordelen verworven krachtens de overeenkomst waarop zij, op het
ogenblik van het ontslag, aanspraak kon maken op grond van haar geschorste arbeidsovereenkomst voor voltijdse arbeid.
De beslissing van het arbeidshof dat de opzeggingsvergoeding terecht werd berekend
op basis van het loon op de betaling waarvan de eiseres op het ogenblik van haar ontslag
aanspraak kon maken in verhouding tot haar verminderde arbeidsprestaties, is dan ook
niet naar recht verantwoord (schending van de artikelen 39 van de Arbeidsovereenkomstenwet en 101, 102, 103 en 107bis, §1 van de Herstelwet).
1.2.4. Indien, anders dan hierboven wordt aangevoerd, wordt aangenomen dat als gevolg van het feit dat voor het vaststellen van het bedrag van de vergoeding bepaald in artikel 39, §1 van de Arbeidsovereenkomstenwet niet is voorzien in een afwijking, die vergoeding ten gunste van een werknemer tewerkgesteld onder het stelsel van verminderde
arbeidsprestaties, in geval van eenzijdige beëindiging door de werkgever dient berekend
te worden met inachtneming van het loon waarop die werknemer op grond van de verminderde arbeidsprestaties effectief recht heeft op het tijdstip van de kennisgeving van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst, wordt de groep van werknemers die hun arbeidsprestaties verminderen en tijdens die vermindering van arbeidsprestaties zonder inachtneming van de wettelijke opzeggingstermijn en zonder dringende reden worden ontslagen,
ongunstiger behandeld dan de werknemers die hun arbeidsprestaties verminderen en tijdens die vermindering van arbeidsprestaties met inachtneming van de wettelijke opzeggingstermijn worden ontslagen, zonder dat de verschillende wijze van beëindiging van de
arbeidsovereenkomst voor dat verschil in behandeling een redelijk motief vormt en zonder dat daarvoor een ander redelijk motief bestaat.
Artikel 26, §1, 3° van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof bepaalt
dat het Arbitragehof, bij wege van arrest, uitspraak doet over prejudiciële vragen omtrent
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de schending door een wet, een decreet of een in artikel 134 van de Grondwet bedoelde
regel, van onder meer de artikelen 10 en 11 van de Grondwet.
De eiseres vraagt het Hof dan ook de hieronder geformuleerde vraag te stellen aan het
Arbitragehof en de uitspraak aan te houden tot dat hof bij wijze van prejudiciële beslissing
uitspraak zal hebben gedaan over die vraag.
Conclusie
1. Het arbeidshof beslist niet wettig dat voor de berekening van de opzeggingsvergoeding van de eiseres rekening moet worden gehouden met het loon waarop zij gerechtigd
was op het ogenblik van haar ontslag. Het arbeidshof verklaart het hoger beroep van de eiseres op dit punt dan ook niet wettig ongegrond (schending van de artikelen 39 van de Arbeidsovereenkomstenwet, 2, in de versie die in deze zaak van toepassing is, van het koninklijk besluit van 29 oktober 1997 tot invoering van een recht op ouderschapsverlof in
het kader van de onderbreking van de beroepsloopbaan, en 101, 102, 103 en 107bis, §1
van de Herstelwet).
2. Voor het geval het Hof van oordeel zou zijn dat uit de artikelen 39 van de Arbeidsovereenkomstenwet en 101, 102, 103 en 107bis, §1 van de Herstelwet volgt dat de opzeggingsvergoeding van een werknemer die zijn arbeidsprestaties heeft verminderd en die
wordt ontslagen zonder inachtneming van een voldoende opzeggingstermijn moet berekend worden aan de hand van het loon dat die werknemer op het ogenblik van zijn ontslag
effectief verdiend voor de verminderde prestaties, verzoekt de eiseres het Hof de volgende
prejudiciële vraag te stellen aan het Arbitragehof:
"Schendt de gezamenlijke toepassing van de artikelen 39 van de Arbeidsovereenkomstenwet en 103 van de Herstelwet de artikelen 10 en 11 van de gecoördineerde Grondwet,
indien zij zo geïnterpreteerd worden dat krachtens die bepalingen een werknemer die zijn
arbeidsprestaties heeft verminderd en tijdens die vermindering ontslagen wordt met inachtneming van de wettelijke opzeggingstermijn (en dus zonder dringende reden), recht
heeft op een opzeggingstermijn die wordt berekend alsof hij zijn arbeidsprestaties niet
heeft verminderd (en tijdens die opzeggingstermijn loon ontvangt voor zijn arbeidsprestaties en de in artikel 102 van de Herstelwet bedoelde onderbrekingsuitkering voor de overeengekomen periode van vermindering), terwijl diezelfde werknemer die op hetzelfde
tijdstip wordt ontslagen zonder inachtneming van de wettelijke opzeggingstermijn (en
zonder dringende reden) enkel recht heeft op een opzeggingsvergoeding die weliswaar
wordt berekend met inachtneming van een opzeggingstermijn die wordt berekend alsof hij
zijn arbeidsprestaties niet had verminderd, maar op basis van het loon waarop hij effectief
recht heeft op het tijdstip van de kennisgeving van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst en dus op basis van het loon waarop die werknemer recht heeft ingevolge zijn verminderde arbeidsprestaties?"
2. Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 101, 102, §1 en 107bis van de Herstelwet van 22 januari 1985 houdende
sociale bepalingen.
Aangevochten beslissing
In de bestreden beslissing verklaart het arbeidshof, recht sprekend over de oorspronkelijke vordering van de eiseres tot het verkrijgen van een forfaitaire ontslagbeschermingsvergoeding, het incidenteel beroep van de verweerster ontvankelijk en gegrond. Het arbeidshof vernietigt het vonnis van de arbeidsrechtbank van 22 november 2004 in zoverre
het die vordering van de eiseres gegrond verklaarde en de verweerster veroordeelde tot
betaling van 6.886,62 euro en tot de kosten van de procedure. Opnieuw recht sprekend,
verklaart het arbeidshof de vordering van de eiseres tot het verkrijgen van een forfaitaire
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ontslagbeschermingsvergoeding ongegrond. Het arbeidshof beslist dat op grond van de
volgende motieven:
"2. Geen beschermingsvergoeding ouderschapsverlof
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 101 Herstelwet mag de werkgever geen handeling stelen die ertoe strekt eenzijdig een einde te maken aan de dienstbetrekking van een
werknemer die zijn arbeidsprestaties heeft geschorst of verminderd met toepassing van de
artikelen 100, eerste lid, 100 bis, 102, §1 of 102 bis, behalve om een dringende reden of
om een voldoende reden.
Daarbij geldt als voldoende reden een door de rechter als zodanig bevonden reden
waarvan de aard en de oorsprong vreemd zijn aan de bedoelde schorsing of vermindering.
Miskenning van dit ontslagverbod wordt gesanctioneerd door de verplichting tot betaling van een forfaitaire vergoeding gelijk aan het loon van 6 maanden.
De redenen die aan de grondslag liggen van het ontslag moeten door de werkgever worden bewezen. Dit bewijs kan geleverd worden door alle middelen van recht.
De werkgever moet aantonen dat hij de werknemer niet heeft ontslagen om een reden
die verband houdt met de vermindering van de arbeidsprestaties, wat uiteraard slechts mogelijk is indien het bestaan van een andere reden wordt aangetoond.
Als voldoende reden kan gelden elke reden die niets te maken heeft met de situatie die
tot bescherming leidt. Dit kunnen redenen van economische of technische aard zijn of
kunnen betrekking hebben op de persoon van de werknemer.
In casu voert (de verweerster) aan dat (de eiseres) werd ontslagen omwille van het feit
dat (de verweerster) getroffen is door een ernstige economische crisis in de grafische sector, waardoor zij genoodzaakt was haar personeelsbestand drastisch te verminderen.
Omdat er te weinig werk was voor een voltijdse tewerkstelling en (de eiseres) niet vrijwillig wilde instemmen met een overschakeling naar een deeltijdse betrekking, diende (de
verweerster) de arbeidsovereenkomst te beëindigen.
Het (arbeidshof) stelt vast dat uit de door (de verweerster) voorgebrachte jaarrekeningen, die werden goedgekeurd door de commissarissen - revisor van de vennootschap,
blijkt dat in de periode van maart 2003 tot maart 2004 een belangrijke vermindering van
bedrijfsopbrengsten en bedrijfswinsten werden genoteerd waarbij de omzet van (de verweerster) aanzienlijk was gedaald tegenover het jaar 2002.
Hieruit kan afgeleid worden dat (de verweerster) wel degelijk in ernstige economische
moeilijkheden was.
De door (de eiseres) gegeven opsomming van cijfermateriaal met betrekking tot een
aantal rubrieken van deze jaarrekeningen, doet evident geen afbreuk aan de vaststelling
dat de omzet van (de verweerster) op het ogenblik van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst van (de eiseres) een significante daling kende, daling die zich ook heeft verder
gezet in 2004.
Ook uit de jaarlijkse informatie ten behoeve van de ondernemingsraad, die eveneens
aan de controle van de commissarissen-revisor wordt onderworpen conform de wettelijke
bepalingen ter zake, blijkt duidelijk en ondubbelzinnig dat het 'aantal verzonden boeken'
een sterke neerwaartse daling onderging en bijgevolg overeenstemt met de door (de verweerster) in de jaarrekeningen weergegeven evolutie van bedrijfsopbrengsten en bedrijfswinsten, wat evident een weerslag had op tewerkstelling in de afdeling verzending waarin
(de eiseres) werkzaam was.
Dat er zich ook een effectief dalende tewerkstelling manifesteerde over de jaren 2003
en 2004 binnen de onderneming wordt door (de verweerster) aangetoond aan de hand van
de jaarrekeningen (sociale balans) die een daling met 63,5 voltijdse equivalenten weerge-
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ven.
Anders dan (de eiseres) doet uitschijnen, blijkt ook uit de vergelijking van stuk 4 (evolutie personeelsbestand weergegeven in 'koppen'; waarbij ook een deeltijdse werknemer
als eenheid wordt meegerekend) en stuk 8 (evolutie personeelsbestand in 'voltijdse equivalenten', waarbij een halftijdse werknemer als 0,5 wordt geteld) dat (de verweerster) met
een drastische vermindering van het totale personeelsbestand werd geconfronteerd.
Dat er een belangrijke crisis in de grafische sector heerste kan bovendien worden afgeleid uit de aanvraag van (de verweerster) van 4 april 2003 tot het bekomen van de vrijstelling van de verplichting tot het aanwerven van startbaners, ingediend voor de beëindiging
van de arbeidsovereenkomst van (de eiseres); vrijstelling die (de verweerster) ook effectief bekomen heeft voor de periode van 1 juli 2003 tot en met 30 juni 2005.
Als motivering voor de aanvraag tot vrijstelling wordt bovendien uitdrukkelijk de internationale crisis in de grafische sector, met als gevolg een noodzakelijke daling van het
personeelsbestand vermeld.
Met betrekking tot deze aanvraag werd ook nog een verklaring van de ondernemingsraad, ondertekend door zowel de werkgevers als de werknemersvertegenwoordigers, gevoegd waarin sprake is van 'de quasi zekerheid dat de economische crisis in de grafische
sector op wereldvlak, versterkt door het negatieve economische klimaat, zeker de volgende maanden niet zal opgelost zijn'.
Dat de beëindiging van de arbeidsovereenkomst van (de eiseres) was ingegeven door
het feit dat zij in loopbaanonderbreking was, wordt afdoende weerlegd door (de verweerster).
Overigens dient er in deze op gewezen te worden dat (de eiseres) vanaf 18 november
1996 tot aan de datum van het ontslag op 8 mei 2003 gedurende meer dan 6 jaar en een
half zonder enig probleem heeft genoten van diverse vormen van (deeltijdse) loopbaanonderbreking, wat er op wijst dat zij in die periode alleszins niet werd geviseerd omwille van
haar deeltijdse loopbaanonderbreking.
Ook het onmiddellijk ontslag is naar het oordeel van (het arbeidshof) gegeven om redenen die vreemd zijn aan de vermindering van de arbeidsprestaties ingevolge de loopbaanonderbreking van (de eiseres).
Het is immers duidelijk aangetoond dat (de verweerster) in ernstige moeilijkheden was
gekomen ingevolge in de grafische sector heersende economische crisis, wat zich uitte in
een dalende verkoop, een dalende productie, een dalende omzet en uiteindelijk ook in een
dalende tewerkstelling.
Dat de keuze op (de eiseres) is gevallen is te verklaren door het feit dat zij na het einde
van het ouderschapsverlof opnieuw voltijds diende tewerkgesteld te worden, gelet op de
volledige uitputting van haar rechten op loopbaanonderbreking - wat als zodanig niet
wordt tegengesproken door (de eiseres) -, en een voltijdse tewerkstelling omwille van de
ernstige economische crisis bij (de verweerster) en het daaruit voortvloeiende gebrek aan
werk onmogelijk was.
Besluitend aanvaardt (het arbeidshof) dat (de verweerster) op afdoende wijze aantoont
dat het ontslag van (de eiseres) werd gegeven om een reden die vreemd is aan de vermindering van haar arbeidsprestaties ingevolge de uitoefening van het recht op ouderschapsverlof.
Uit het voorgaande is (het arbeidshof) van oordeel niet te moeten ingaan op het door
(de verweerster) in ondergeschikte orde geformuleerde bewijsaanbod.
Het incidenteel beroep van (de verweerster) is wat betreft dit onderdeel gegrond, zodat
(de eiseres) geen aanspraak kan maken op de door haar gevorderde bijzondere beschermingsvergoeding.
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De overige door partijen aangevoerde feiten en middelen doen aan voorgaande overwegingen en besluitvorming geen afbreuk".
Grieven
2.1. Luidens artikel 101, eerste lid van de Herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen, hieronder afgekort als Herstelwet, mag de werkgever, wanneer de uitvoering van de arbeidsovereenkomst wordt geschorst met toepassing van de artikelen 100,
eerste lid en 100bis of wanneer de arbeidsprestaties worden verminderd met toepassing
van artikel 102, §1 en 102bis, geen handeling verrichten die ertoe strekt eenzijdig een einde te maken aan de dienstbetrekking, behalve om een dringende reden als bedoeld in artikel 35 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereen-komsten, of om een voldoende reden.
Krachtens artikel 101, derde lid van de Herstelwet geldt als voldoende reden een door
de rechter als zodanig bevonden reden waarvan de aard en de oorsprong vreemd zijn aan
de in de artikelen 100 en 100bis bedoelde schorsing of de in de artikelen 102 en 102bis
bedoelde vermindering.
Het ontslagverbod gaat op grond van het tweede lid van artikel 101 van de Herstelwet
in de dag van het akkoord of de dag van de aanvraag in geval van toepassing van de artikelen 100bis en 105, §1, evenals in alle gevallen waarbij de werknemer een recht op loopbaanonderbreking kan inroepen, en eindigt volgens het vijfde lid van hetzelfde artikel drie
maanden na het einde van de schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst of
de vermindering van de arbeidsprestaties.
De werkgever die, ondanks de bepalingen van het eerste lid, de arbeidsovereenkomst
beëindigt zonder een dringende reden of een voldoende reden, is op grond van artikel 101,
zesde lid van de Herstelwet gehouden om aan de werknemer een forfaitaire vergoeding te
betalen die gelijk is aan het loon van zes maanden, onverminderd de vergoedingen die bij
een verbreking van de arbeidsovereenkomst aan de werknemer moeten worden betaald.
De werknemer die de in artikel 102 van de Herstelwet bepaalde mogelijkheden om zijn
arbeidsprestaties te verminderen heeft uitgeput, heeft krachtens artikel 107bis, §1 van de
Herstelwet het recht om, aansluitend op de periode van vermindering van zijn arbeidsprestaties, over te gaan naar een deeltijdse arbeidsovereenkomst die voorziet in hetzelfde
arbeidsregime als op de werknemer toepasselijk was tijdens de periode van vermindering
van zijn arbeidsprestaties met toepassing van artikel 102. Daaruit volgt dat de werknemer
aansluitend op de periode van vermindering van zijn arbeidsprestaties het recht heeft de
arbeidsovereenkomst opnieuw uit te voeren met de arbeidsprestaties van vóór de vermindering.
2.2. Het arbeidshof stelt vast dat:
- niet ter betwisting staat dat de eiseres in dienst is getreden van de verweerster met een
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd als voltijds bediende;
- aan de eiseres deeltijds ouderschapsverlof werd verleend vanaf 18 november 2002 tot
17 mei 2003;
- de eiseres sedert 18 november 2002 haar prestaties met de helft heeft verminderd en
dit in het kader van het koninklijk besluit van 29 oktober 1997 tot invoering van een recht
op ouderschapsverlof, dat verwijst naar de reglementering inzake de loopbaanonderbreking, met name de Herstelwet houdende sociale bepalingen van 22 januari 1985.
Het arbeidshof stelt voorts vast dat de verweerster de arbeidsovereenkomst met de eiseres beëindigde met een brief van 8 mei 2003 en overging tot betaling van een opzeggingsvergoeding.
Uit de vaststellingen van het arbeidshof blijkt dus dat de eiseres werd ontslagen in de
periode waarin zij met toepassing van artikel 102, §1 van de Herstelwet haar (voltijdse)
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arbeidsprestaties met de helft had verminderd wegens ouderschapsverlof, en dus in een
periode waarin zij krachtens artikel 101 van de Herstelwet beschermd was tegen iedere
handeling van de werkgever die ertoe strekt eenzijdig een einde te maken aan de dienstbetrekking, behalve om een dringende reden of om een voldoende reden.
2.3. Het arbeidshof overweegt dat de verweerster aantoont dat zij, op het ogenblik dat
zij tot ontslag van de eiseres overging, in ernstige financiële economische moeilijkheden
verkeerde. Daarbij stelt het arbeidshof vast dat:
- de omzet van de verweerster een significante daling kende,
- het "aantal verzonden boeken" een sterke neerwaartse daling onderging en dus overeenstemt met de door de verweerster in haar jaarrekeningen weergegeven evolutie van bedrijfsopbrengsten en bedrijfswinsten, wat evident een weerslag had op de tewerkstelling
in de afdeling verzending waarin de eiseres werkzaam was,
- zich effectief een dalende tewerkstelling manifesteerde over de jaren 2003 en 2004,
- er een belangrijke crisis in de grafische sector heerste, wat ook kan worden afgeleid
uit het feit dat de verweerster, vóór het ontslag van de eiseres, op die grond een aanvraag
deed om vrijstelling te bekomen van de verplichting tot het aanwerven van startbaners en
daarbij een verklaring van de ondernemingsraad voegde waarin sprake is van een quasi
zekerheid dat de economische crisis in de grafische sector op wereldvlak, versterkt door
het negatieve economische klimaat, zeker de volgende maanden nog niet zal opgelost zijn.
Op grond van de voornoemde overwegingen en vaststellingen oordeelt het arbeidshof
dat het feit dat de arbeidsovereenkomst van de eiseres zou zijn beëindigd omwille van het
feit dat zij in loopbaanonderbreking was, afdoende wordt weerlegd door de verweerster.
Ook de onmiddellijke beëindiging van de arbeidsovereenkomst van de eiseres acht het
arbeidshof ingegeven door de ernstige moeilijkheden waarin de verweerster zich bevond
ingevolge de economische crisis in de grafische sector, wat zich uitte in een dalende verkoop, een dalende productie, een dalende omzet en een dalende tewerkstelling.
Evenwel overweegt het arbeidshof verder in het arrest dat de omstandigheid dat de keuze op de eiseres is gevallen, te verklaren is door het feit dat zij na het einde van het (deeltijds) ouderschapsverlof opnieuw voltijds diende tewerkgesteld te worden, gelet op de
volledige uitputting van haar rechten op loopbaanonderbreking, en een voltijdse tewerkstelling onmogelijk was omwille van de ernstige economische crisis bij de verweerster en
het daaruit voortvloeiende gebrek aan werk. Aldus stelt het arbeidshof vast dat het ontslag
van de eiseres, naast de economisch-financiële redenen, ook verband houdt met en derhalve niet vreemd is, minstens niet volledig vreemd is, aan de vermindering van haar arbeidsprestaties, maar verband houdt met het recht dat artikel 107bis van de Herstelwet aan de
werknemer geeft om, aansluitend op de periode van vermindering van zijn arbeidsprestaties, het recht de arbeidsovereenkomst opnieuw uit te voeren met de arbeidsprestaties van
vóór de vermindering.
Aangezien het de verweerster op datum van het ontslag van de eiseres verboden was
een einde te maken aan de arbeidsovereenkomst met de eiseres om redenen die verband
houden met de vermindering van haar arbeidsprestaties, oordeelt het arbeidshof niet wettig dat de eiseres geen aanspraak maakt op een forfaitaire ontslagvergoeding bedoeld in
artikel 101, zesde lid van de Herstelwet (schending van de artikelen 101, 102, §1 en 107bis van de Herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen).
Conclusie
Het arbeidshof beslist niet wettig dat de verweerster op afdoende wijze aantoont dat het
ontslag van de eiseres werd gegeven om redenen die vreemd zijn aan de vermindering van
haar arbeidsprestaties ingevolge de uitoefening van haar recht op ouderschapsverlof en
verklaart het incidenteel beroep van de verweerster dan ook niet wettig gegrond (schen-
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ding van de artikelen 101 en 102, §1 van de Herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
Ontvankelijkheid
1. De verweerster voert aan dat het middel niet ontvankelijk is omdat het de artikelen 1 en 2, §1 van het koninklijk besluit van 29 oktober 1997 tot invoering
van het recht op ouderschapsverlof in het kader van de onderbreking van de beroepsloopbaan en de artikelen 1 en 2 van de bij koninklijk besluit van 29 oktober
1997 algemeen verbindend verklaarde collectieve arbeidsovereenkomst van 29
april 1997, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot instelling van een recht op
ouderschapsverlof, niet als geschonden aanwijst overeenkomstig artikel 1080
van het Gerechtelijk Wetboek.
2. Het verzoekschrift tot cassatie wijst artikel 2 van het koninklijk besluit van
29 oktober 1997 als geschonden aan.
In zoverre mist de grond van niet-ontvankelijkheid van het middel feitelijke
grondslag.
3. De als geschonden aangewezen wettelijke bepalingen en verdrags-bepalingen kunnen volstaan om tot cassatie te leiden.
De grond van niet-ontvankelijkheid moet worden verworpen.
Middel
Eerste onderdeel
4. Krachtens de clausule 2.4. van de in bijlage bij de Richtlijn 96/34/EG van 3
juni 1996 opgenomen raamovereenkomst inzake ouderschapsverlof, dienen de
Lid-Staten of de sociale partners de nodige maatregelen te nemen om de werknemers tegen ontslag wegens het aanvragen of opnemen van ouderschapsverlof te
beschermen.
Clausule 2.5 van dezelfde raamovereenkomst, bepaalt dat de werknemer na het
ouderschapsverlof het recht heeft terug te keren in zijn vroegere functie of, indien dat niet mogelijk is, in een gelijkwaardige of vergelijkbare functie.
Krachtens clausule 2.6 van dezelfde raamovereenkomst, blijven de op datum
van ingang van het ouderschapsverlof door de werknemer verworven rechten of
rechten in wording ongewijzigd behouden tot het einde van het ouderschapsverlof en zijn deze rechten na afloop van het ouderschapsverlof van toepassing.
Overeenkomstig clausule 2.7 van dezelfde raamovereenkomst, stellen de Lidstaten of de sociale partners de regeling vast die gedurende het ouderschapsverlof op de arbeidsovereenkomst of de arbeidsverhouding van toepassing is.
5. Uit het geheel van deze bepalingen volgt dat de in bijlage bij de Richtlijn
96/34/EG opgenomen raamovereenkomst inzake ouderschapsverlof wil waarborgen dat de werknemer niet zou worden ontslagen om reden van het ouderschapsverlof en dat hij tijdens het ouderschapsverlof zijn vroegere rechten behoudt.
6. Krachtens artikel 2 van het koninklijk besluit van 29 oktober 1997 tot invoe-
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ring van een recht op ouderschapsverlof in het kader van de onderbreking van de
beroepsloopbaan, heeft de werknemer om voor zijn kind te zorgen het recht om
hetzij gedurende een periode van drie maanden de uitvoering van de arbeidsovereenkomst te schorsen zoals bedoeld bij artikel 100 van de Herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen, hetzij, wanneer hij voltijds is tewerkgesteld, zijn arbeidsprestaties deeltijds verder te zetten gedurende een periode van
zes maanden in de vorm van een halftijdse vermindering zoals bedoeld in artikel
102 van voornoemde Herstelwet, ofwel gedurende een periode van vijftien
maanden in de vorm van een vermindering met één vijfde.
7. Wanneer de werknemer gebruik maakt van zijn recht om de arbeidsprestaties deeltijds verder te zetten in de vorm van een vermindering van de arbeidsprestaties om voor zijn kind te zorgen, is de uitvoering van de arbeidsovereenkomst tijdens de periode van vermindering niet volledig geschorst en heeft de
werknemer recht op een overeenkomstig loon van zijn werkgever.
8. Artikel 39, §1, eerste lid van de Arbeidsovereenkomstenwet, bepaalt dat
wanneer de overeenkomst voor onbepaalde tijd is gesloten, de partij die de overeenkomst beëindigt zonder dringende reden of zonder inachtneming van de wettelijk bepaalde opzeggingstermijn, gehouden is de andere partij een vergoeding
te betalen die gelijk is aan het lopend loon dat overeenstemt hetzij met de duur
van de opzeggingstermijn, hetzij met het resterende gedeelte van die termijn.
Krachtens het tweede lid van diezelfde bepaling, behelst die opzeggingsvergoeding niet alleen het lopend loon, maar ook de voordelen verworven krachtens
de overeenkomst.
9. Krachtens het te dezen toepasselijke artikel 102, §1, eerste lid van de Herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen, wordt een uitkering
toegekend aan de werknemer die met de werkgever overeenkomt om zijn arbeidsprestaties te verminderen met een breukdeel van het normaal aantal arbeidsuren van een voltijdse betrekking, ofwel de toepassing vraagt van een collectieve
arbeidsovereenkomst die in een dergelijke regeling voorziet.
Overeenkomstig het te dezen toepasselijke artikel 101, eerste lid van dezelfde
wet, mag de werkgever, wanneer de arbeidsprestaties werden verminderd met
toepassing van voormeld artikel 102, geen handeling verrichten die ertoe strekt
eenzijdig een einde te maken aan de dienstbetrekking, behalve om een dringende
reden als bedoeld in artikel 35 van de Arbeidsovereenkomstenwet of om een voldoende reden.
Artikel 103 van dezelfde wet bepaalt dat de termijn van de opzegging ter kennis gebracht van de werknemer die zijn arbeidsprestaties overeenkomstig voormeld artikel 102 heeft verminderd, in geval van eenzijdige beëindiging van de
arbeidsovereenkomst door de werkgever, zal berekend worden alsof de werknemer zijn arbeidsprestaties niet had verminderd.
Die wetsbepaling bepaalt tevens dat met de duur van deze opzeggingstermijnen eveneens rekening moet worden gehouden bij het vaststellen van de vergoeding bedoeld in artikel 39 van de Arbeidsovereenkomstenwet.
10. Uit het geheel van die wettelijke bepalingen volgt dat een werknemer die
tewerkgesteld is onder een stelsel van verminderde arbeidsprestaties, in geval
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van eenzijdige beëindiging van de arbeidsovereenkomst door de werkgever, aanspraak kan maken op een opzeggingstermijn waarvan de duur wordt berekend
alsof de werknemer zijn arbeidsprestaties niet had verminderd.
Voor het vaststellen van het bedrag van de vergoeding bepaald in artikel 39,
§1 van de Arbeidsovereenkomstenwet, is daarentegen geen afwijking bepaald,
zodat die opzeggingsvergoeding ten gunste van een werknemer die zijn arbeidsprestaties heeft verminderd in geval van eenzijdige beëindiging door de werkgever zou dienen berekend te worden met inachtneming van het loon waarop die
werknemer effectief recht heeft op het tijdstip van de kennisgeving van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst.
11. Het onderdeel gaat ervan uit dat de hierboven genoemde bepalingen van
het koninklijk besluit van 29 oktober 1997, de Herstelwet van 22 januari 1985 en
de Arbeidsovereenkomstenwet, in het licht van de bewoordingen of het doel van
de Richtlijn 96/34/EG, in het bijzonder de in de bijlage van die richtlijn opgenomen raamovereenkomst, aldus moeten worden uitgelegd dat de werknemer die
ouderschapsverlof neemt in de vorm van een vermindering van de arbeidsprestaties, bij eenzijdige beëindiging door de werkgever tijdens die periode van ouderschapsverlof, recht heeft op een opzeggingsvergoeding berekend op basis van het
loon waarop hij recht had voor voltijdse prestaties.
12. Het middel werpt aldus een vraag op over de uitlegging van de clausule 2,
punten 4, 5, 6 en 7 van de hierna genoemde raamovereenkomst, die ingevolge de
artikelen 1, 2 en 3 van de hierna genoemde richtlijn de Lid-Staten verbinden wat
het te bereiken resultaat betreft. Het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen is ingevolge artikel 234 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschappen alleen bevoegd om daarover bij wijze van prejudiciële beslissing uitspraak te doen.
Dictum
Het Hof,
Houdt iedere verdere uitspraak aan tot het Hof van Justitie van de Europese
Gemeenschappen bij wijze van prejudiciële beslissing uitspraak heeft gedaan
over de onderstaande vraag:
"Moeten de bepalingen van de clausule 2, punten 4, 5, 6 en 7, van de op 14 december 1995 door de algemene branche-overkoepelende organisaties UNICE,
CEEP en EVV gesloten raamovereenkomst inzake ouderschapsverlof, opgenomen in de bijlage van de Richtlijn 96/34/EG van de Raad van 3 juni 1996 betreffende de door de UNICE, het CEEP en het EVV gesloten raamovereenkomst inzake ouderschapsverlof, aldus worden uitgelegd dat in geval van eenzijdige beëindiging van de arbeidsovereenkomst door de werkgever tijdens het stelsel van
de verminderde arbeidsprestaties, zonder dringende reden of zonder inachtneming van de wettelijk bepaalde opzeggingstermijn, de aan de werknemer verschuldigde opzeggingsvergoeding dient te worden bepaald op grond van het basisloon berekend alsof de werknemer zijn arbeidsprestaties niet had verminderd
als vorm van ouderschapsverlof in de zin van punt 3.a van clausule 1 van de
raamovereenkomst?"
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25 februari 2008 – 3° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van mevr. Mortier, advocaat-generaal – Advocaten: mrs.
van Eeckhoutte en Geinger.

Nr. 127
3° KAMER - 25 februari 2008

1º GEZINSBIJSLAG — WERKNEMERS - KINDERBIJSLAG - GEZAMENLIJKE UITOEFENING
VAN HET OUDERLIJK GEZAG - GERECHTIGDE OUDER - WIJZE VAN VASTSTELLING.
2º OUDERLIJK GEZAG - GEZAMENLIJKE UITOEFENING VAN HET OUDERLIJK GEZAG GERECHTIGDE OUDER - WIJZE VAN VASTSTELLING.
3º GEZINSBIJSLAG — WERKNEMERS - KINDERBIJSLAG - GEZAMENLIJKE UITOEFENING
VAN HET OUDERLIJK GEZAG - ANDERE BIJSLAGTREKKENDE - DRAAGWIJDTE.
1º en 2° Uit de samenlezing van artikel 374 B.W. en artikel 69, §1, derde lid van de
Kinderbijslagwet Werknemers volgt niet dat voor de toepassing van voormeld artikel 69,
§1, derde lid, de gezamenlijke uitoefening van het ouderlijk gezag door niet
samenwonende ouders in de zin van artikel 374 B.W. noodzakelijkerwijze gerechtelijk
dient te zijn vastgelegd. (Art. 374 B.W.; Art. 69, §1, derde lid Kinderbijslagwet
Werknemers)
3º Uit de wetsgeschiedenis blijkt dat met de in artikel 69, §1, derde lid van de
Kinderbijslagwet Werknemers bedoelde "andere bijslagtrekkende" die in de plaats van de
moeder de kinderbijslag ontvangt wanneer hij het kind uitsluitend of hoofdzakelijk
opvoedt, niet de vader maar een derde wordt beoogd. (Art. 69, §1, derde lid
Kinderbijslagwet Werknemers)
(XERIUS KINDERBIJSLAGFONDS vzw T. D. e.a.)

ARREST

(A.R. S.07.0048.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 15 februari 2007 gewezen
door het Arbeidshof te Brussel.
Raadsheer Beatrijs Deconinck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Ria Mortier heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet van 17 februari 1994;
- artikel 69, §1, derde lid van de wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders,
gecoördineerd bij koninklijk besluit van 19 december 1939 tot samenvatting van de wet
van 4 augustus 1930 betreffende de kindertoeslagen voor loonarbeiders, en de koninklijke
besluiten krachtens een latere wetgevende delegatie genomen;
- voor zoveel als nodig, de artikelen 1289ter, 1290, zoals aangevuld door artikel 33 van
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de wet van 30 juni 1994 houdende wijziging van artikel 931 van het Gerechtelijk Wetboek en van de bepalingen betreffende de procedure van echtscheiding en vóór de wijziging ervan door artikel 13 van de wet van 20 mei 1997 tot wijziging van het Gerechtelijk
Wetboek en het Burgerlijk Wetboek betreffende de procedures tot echtscheiding en 1293,
zoals vervangen bij artikel 35 van de voormelde wet van 30 juni 1994 en vóór de wijziging ervan door artikel 15 van de voormelde wet van 20 mei 1997, van het Gerechtelijk
Wetboek.
Aangevochten beslissing
In de bestreden beslissing verklaart het arbeidshof het hoger beroep van de eiseres ongegrond. Het arbeidshof bevestigt het vonnis van de Arbeidsrechtbank te Brussel van 22
mei 2006 in al zijn beschikkingen, waarin werd gezegd voor recht dat de kinderbijslag
voor beide kinderen ook na 1 oktober 2004 dient te worden uitbetaald aan de verweerster
ingevolge haar prestaties en de eiseres werd veroordeeld tot uitbetaling van die kinderbijslag aan de verweerster. Het arbeidshof steunt die beslissing op de volgende motieven:
"Feiten
(De verweerders) zijn uit de echt gescheiden door onderlinge toestemming in 1996
(overeenkomst van 11 juni 1996 - vonnis Rechtbank van Eerste Aanleg van 24 oktober
1996).
Hun twee kinderen A., geboren op 25 augustus 1999 en Z., geboren op 23 september
1992 waren sinds de scheiding gedomicilieerd bij hun moeder, aan wie het ouderlijk gezag ingevolge de overeenkomst in het kader van deze echtscheiding werd toevertrouwd.
Met ingang van 6 september 2004 is A. gedomicilieerd bij zijn vader.
(De eiseres) wil geen rekening houden met de gezamenlijke verklaring van (de verweerders) dat er een regeling co-ouderschap werd getroffen noch met de overeenkomst
houdende wijziging van de regeling betreffende hun kinderen, verleden voor notaris Mr.
T. op 24 januari 2001 (lees: 2005).
Beoordeling door het Hof
Artikel 69, §1, 3° van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor
loon-arbeiders, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 19 december 1939 bepaalt dat
wanneer de twee ouders die niet samenwonen het ouderlijk gezag gezamenlijk uitoefenen
in de zin van artikel 374 van het Burgerlijk Wetboek en het kind niet uitsluitend of hoofdzakelijk door een andere bijslagtrekkende wordt opgevoed, de kinderbijslag integraal aan
de moeder wordt uitbetaald, tenzij wanneer het kind en de vader dezelfde hoofdverblijfplaats hebben en hij vraagt om de uitbetaling van de kinderbijslag.
De (verweerder) heeft aan (de eiseres) op 10 oktober 2004 ter kennis gebracht dat de
vroegere regeling met de uitbetaling van het kindergeld aan zijn ex-vrouw mag doorgaan.
(De verweerders) hebben op 11 september 2004 verklaard dat het ouderlijk gezag over
de kinderen A. en Z. gezamenlijk wordt uitgeoefend.
Bij notariële akte van 24 januari 2005 wordt een wijziging van de overeenkomst van 11
juni 1996 i.v.m. de minderjarige kinderen doorgevoerd met terugwerkende kracht vanaf 1
september 2004 en wordt overeengekomen dat het gezag over de persoon van de kinderen
gezamenlijk door beide echtgenoten wordt uitgeoefend.
Terecht heeft de eerste rechter geoordeeld dat de feitelijke toestand primeert, zoals verklaard door (de verweerders) en bekrachtigd in een notariële akte en dat (de eiseres) zich
ten onrechte blijft steunen op de vroegere rechterlijke beslissing van 24 oktober 1996".
Grieven
Artikel 69, §1, derde lid, eerste zin van de wetten betreffende de kinderbijslag voor
loonarbeiders, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 19 december 1939 tot samenvat-
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ting van de wet van 4 augustus 1930 betreffende de kindertoeslagen voor loonarbeiders,
en de koninklijke besluiten krachtens een latere wetgevende delegatie genomen, hieronder
afgekort als Kinderbijslagwet Werknemers, bepaalt dat, wanneer de twee ouders die niet
samenwonen, het ouderlijk gezag gezamenlijk uitoefenen in de zin van artikel 374 van het
Burgerlijk Wetboek en het kind niet uitsluitend of hoofdzakelijk door een andere bijslagtrekkende wordt opgevoed, de kinderbijslag integraal aan de moeder wordt uitbetaald.
Toch wordt op grond van artikel 69, §1, derde lid, tweede zin van de Kinderbijslagwet
Werknemers de kinderbijslag op zijn vraag integraal aan de vader uitbetaald wanneer het
kind en hijzelf dezelfde hoofdverblijfplaats hebben in de zin van artikel 3, eerste lid, 5°
van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen.
Uit de door het arbeidshof in het bestreden arrest gedane vaststellingen en de stukken
waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat de verweerders in onderlinge toestemming
uit de echt zijn gescheiden, dat hun wederzijdse rechten en verplichtingen werden geregeld bij notariële overeenkomst van 11 juni 1996 waarin bepaald werd dat het gezag over
de persoon en het beheer van de goederen van de kinderen (het ouderlijk gezag) (exclusief) aan de moeder (de verweerster) wordt toevertrouwd, dat de echtscheiding werd uitgesproken bij vonnis van de rechtbank van eerste aanleg van 24 oktober 1996 en dat A.
D.V. met ingang van 6 september 2004 gedomicilieerd is bij zijn vader (de verweerder).
Het arbeidshof stelt in het bestreden arrest vast dat de verweerder aan de eiseres op 10
oktober 2004 ter kennis heeft gebracht dat de regeling waarbij het kindergeld aan zijn exvrouw werd uitbetaald, behouden mag blijven (5e blad, tweede alinea, van het bestreden
arrest). Het arbeidshof geeft aldus wettig aan dat de verweerder (vader van A. D.V.) niet
vraagt de kinderbijslag aan hem uit te betalen, zodat geen toepassing kan worden gemaakt
van artikel 69, §1, derde lid, tweede zin van de Kinderbijslagwet Werknemers.
1. 1. Eerste onderdeel
1.1.1. De toepassing van artikel 69, §1, derde lid, eerste zin van de Kinderbijslagwet
Werknemers vereist dat de gezamenlijke uitoefening van het ouderlijk gezag door de nietsamenwonende ouders in de zin van artikel 374 van het Burgerlijk Wetboek, d.i. juridisch
is vastgelegd. Het volstaat niet dat de ouders feitelijk het ouderlijk gezag gezamenlijk uitoefenen.
Overeenkomstig artikel 1289ter van het Gerechtelijk Wetboek brengt de procureur des
Konings tijdens de echtscheidingsprocedure schriftelijk advies uit over de vormvereisten,
de toelaatbaarheid van de echtscheiding en de inhoud van de overeenkomsten tussen de
echtgenoten met betrekking tot hun minderjarige kinderen.
Op grond van de artikelen 1290 (zoals aangevuld door artikel 33 van de wet van 30 juni
1994 houdende wijziging van artikel 931 van het Gerechtelijk Wetboek en van de bepalingen betreffende de procedures van echtscheiding en vóór de wijziging ervan door artikel 13 van de wet van 20 mei 1997 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en het
Burgerlijk Wetboek betreffende de procedures tot echtscheiding) en 1293 (zoals vervangen bij artikel 35 van de voormelde wet van 30 juni 1994 en vóór de wijziging ervan door
artikel 15 van de voormelde wet van 20 mei 1997) van het Gerechtelijk Wetboek kan de
rechter tijdens de echtscheidingsprocedure, onverminderd artikel 931, derde tot zevende
lid, aan de partijen voorstellen de beschikkingen van de overeenkomsten met betrekking
tot hun minderjarige kinderen te wijzigen wanneer die hem strijdig lijken met de belangen
van deze laatsten, ten laatste bij de verschijning van de echtgenoten ambtshalve beslissen
tot het horen van de kinderen en tijdens de latere verschijning de beschikkingen die kennelijk strijdig zijn met de belangen van de minderjarige kinderen laten schrappen of wijzigen.
Het openbaar ministerie en de rechter oefenen aldus tijdens de echtscheidingsprocedure
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een controle uit op de beschikkingen van de familierechtelijke overeenkomst met betrekking tot de minderjarige kinderen: zij dienen na te gaan of die beschikkingen niet kennelijk strijdig zijn met de belangen van de minderjarige kinderen.
De wijziging in onderling akkoord na de echtscheiding van de in de in het kader van de
echtscheiding door onderlinge toestemming gesloten familierechtelijke overeenkomst
voorkomende regeling betreffende het ouderlijke gezag over de kinderen dient dan ook ter
bekrachtiging te worden voorgelegd aan de rechter.
1.1.2. Het arbeidshof stelt in het bestreden arrest vast dat de verweerders op 11 september 2004 hebben verklaard dat het ouderlijk gezag over de kinderen A. en Z. gezamenlijk
wordt uitgeoefend (5e blad, derde alinea, van het bestreden arrest).
Vervolgens overweegt het arbeidshof in het bestreden arrest dat bij notariële akte van
24 januari 2005 een wijziging van de overeenkomst van 11 juni 1996 i.v.m. de minderjarige kinderen werd doorgevoerd en dat met terugwerkende kracht vanaf 1 september 2004.
Het arbeidshof vervolgt dat overeengekomen werd dat het gezag over de persoon van de
kinderen door beide echtgenoten gezamenlijk wordt uitgeoefend.
Het arbeidshof is van oordeel dat de eerste rechter terecht heeft geoordeeld dat de feitelijke toestand primeert, "zoals verklaard door (de verweerders) en bekrachtigd in een notariële akte" en dat de eiseres zich ten onrechte blijft steunen op de vroegere rechterlijke beslissing van 24 oktober 1996.
Door aldus te beslissen dat de feitelijke toestand m.b.t. de uitoefening van het ouderlijk
gezag primeert voor de toepassing van artikel 69, §1, derde lid van de Kinderbijslagwet
Werknemers, schendt het arbeidshof die bepaling.
1.1.3. Het arbeidshof stelt in het bestreden arrest niet vast dat de conventionele, bij notariële akte van 24 januari 2005 vastgelegde wijziging van de in de op 11 juni 1996 gesloten familierechtelijke overeenkomst voorkomende regeling met betrekking tot het ouderlijk gezag over de kinderen (in die zin dat het ouderlijk gezag vanaf 1 september 2004
door beide ouders gezamenlijk wordt uitgeoefend), door de rechtbank werd bekrachtigd.
Uit de omstandigheid dat de verweerders op 11 september 2004 hebben verklaard dat
het ouderlijk gezag over de kinderen A. en Z. gezamenlijk wordt uitgeoefend, kan niet afgeleid worden dat de gezamenlijke uitoefening van het ouderlijk gezag door de niet-samenwonende ouders (de verweerders) juridisch (rechtsgeldig) is vastgelegd.
Ook uit de omstandigheid dat de verweerders bij notariële akte van 24 januari 2005, in
afwijking van de vroegere in de in het kader van de echtscheiding door onderlinge toestemming gesloten familierechtelijke overeenkomst voorkomende regeling met betrekking tot het ouderlijk gezag over de kinderen, overeenkwamen dat het ouderlijk gezag
vanaf 1 september 2004 door hen gezamenlijk wordt uitgeoefend, kan niet afgeleid worden dat de gezamenlijke uitoefening van het ouderlijk gezag door de niet-samenwonende
ouders (de verweerders) juridisch (rechtsgeldig) werd vastgelegd.
Uit de door het arbeidshof in het bestreden arrest gedane vaststellingen blijkt dat in de
bij notariële akte van 11 juni 1996 gesloten familierechtelijke overeenkomst die tot stand
kwam in het kader van de echtscheiding door onderlinge toestemming, werd bepaald dat
het ouderlijk gezag exclusief aan de moeder (de verweerster) wordt toevertrouwd en dat
de echtscheiding door de rechtbank van eerste aanleg werd uitgesproken bij vonnis van 24
oktober 1996.
Aangezien in de familierechtelijke overeenkomst die in het kader van de echtscheiding
door onderlinge toestemming op 11 juni 1996 werd gesloten, het ouderlijk gezag exclusief
aan de moeder (de verweerster) werd toegekend en de conventionele, bij notariële akte
van 24 januari 2005 vastgelegde wijziging van die regeling met betrekking tot het ouderlijk gezag over de kinderen (in die zin dat het ouderlijk gezag vanaf 1 september 2004
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door beide ouders gezamenlijk wordt uitgeoefend), (nog) niet werd bekrachtigd door de
rechtbank, werd de gezamenlijke uitoefening van het ouderlijk gezag door de verweerders
(niet-samenwonende ouders) (nog) niet juridisch (rechtsgeldig) vastgelegd en kan geen
toepassing worden gemaakt van artikel 69, §1, derde lid, (eerste zin) van de Kinderbijslagwet Werknemers. Door dat wel te doen schendt het arbeidshof die bepaling, alsook de
artikelen 1289ter, 1290 en 1293, in hun versie nader aangewezen in de aanhef van het
middel, van het Gerechtelijk Wetboek.
Conclusie
Het arbeidshof verklaart het door de eiseres ingestelde hoger beroep niet wettig ongegrond en bevestigt niet wettig het vonnis van de Arbeidsrechtbank te Brussel van 22 mei
2006 waarin werd beslist dat de kinderbijslag voor beide kinderen ook na 1 oktober 2004
dient te worden uitbetaald aan de verweerster en de eiseres werd veroordeeld tot uitbetaling van die kinderbijslag aan de verweerster (schending van artikel 69, §1, derde lid van
de wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders, gecoördineerd bij koninklijk
besluit van 19 december 1939 tot samenvatting van de wet van 4 augustus 1930 betreffende de kindertoeslagen voor loonarbeiders, en de koninklijke besluiten krachtens een latere
wetgevende delegatie en van de artikelen 1289ter, 1290, zoals aangevuld door artikel 33
van de wet van 30 juni 1994 houdende wijziging van artikel 931 van het Gerechtelijk
Wetboek en van de bepalingen betreffende de procedure van echtscheiding en vóór de
wijziging ervan door artikel 13 van de wet van 20 mei 1997 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en het Burgerlijk Wetboek betreffende de procedures tot echtscheiding en
1293, zoals vervangen bij artikel 35 van de voormelde wet van 30 juni 1994 en vóór de
wijziging ervan door artikel 15 van de voormelde wet van 20 mei 1997, van het Gerechtelijk Wetboek )
1.2. Tweede onderdeel
1.2.1. Eerste subonderdeel
1.2.1.1. Artikel 69, §1, derde lid, eerste zin van de wetten betreffende de kinderbijslag
voor loonarbeiders, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 19 december 1939 tot samenvatting van de wet van 4 augustus 1930 betreffende de kindertoeslagen voor loonarbeiders, en de koninklijke besluiten krachtens een latere wetgevende delegatie genomen,
hieronder afgekort als Kinderbijslagwet Werknemers, bepaalt dat, wanneer de twee ouders die niet samenwonen het ouderlijk gezag gezamenlijk uitoefenen in de zin van artikel
374 van het Burgerlijk Wetboek en het kind niet uitsluitend of hoofdzakelijk door een andere bijslagtrekkende wordt opgevoed, de kinderbijslag integraal aan de moeder wordt
uitbetaald.
De algemene regel bij niet-samenwonende ouders die het ouderlijk gezag gezamenlijk
uitoefenen in de zin van artikel 374 van het Burgerlijk Wetboek, bestaat er derhalve in dat
de kinderbijslag integraal aan de moeder wordt uitbetaald wanneer het kind niet uitsluitend of hoofdzakelijk door een andere bijslagtrekkende wordt opgevoed.
Indien aangevoerd wordt dat het kind uitsluitend of hoofdzakelijk door een andere (bijslagtrekkende) wordt opgevoed, dient de rechter na te gaan of dat werkelijk het geval is.
De enkele door de rechter gedane vaststelling dat de niet-samenwonende ouders het ouderlijk gezag gezamenlijk uitoefenen in de zin van artikel 374 van het Burgerlijk Wetboek, volstaat niet om op grond van artikel 69, §1, derde lid, eerste zin van de Kinderbijslagwet Werknemers te besluiten tot betaling van de kinderbijslag aan de moeder wanneer
aangevoerd wordt dat het kind uitsluitend of hoofdzakelijk wordt opgevoed door een andere bijslagtrekkende. De rechter dient, om in dat geval wettig toepassing te kunnen maken van artikel 69, §1, derde lid, eerste zin van de Kinderbijslagwet Werknemers, ook te
onderzoeken of en vast te stellen dat het kind niet uitsluitend of hoofdzakelijk door een
andere bijslagtrekkende wordt opgevoed.
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1.2.1.2. De eiseres voerde in haar verzoekschrift tot hoger beroep aan dat "het feit dat
de zoon (A. D.V. ) bij de vader (de verweerder) is gedomicilieerd, wel degelijk een feitelijke indicatie is dat hij (de vader) het kind opvoedt" (blz. 3, punt 2.1., derde alinea, van
het regelmatig ter griffie van het arbeidshof op 30 juni 2006 ontvangen verzoekschrift tot
hoger beroep). Het arbeidshof stelt overigens op de vierde bladzijde van het bestreden arrest zelf vast dat de eiseres stelt dat het feit dat de zoon bij de vader is gedomicilieerd, een
feitelijke indicatie is dat hij het kind opvoedt. De eiseres voerde dus aan dat het kind A.
D.V. (uitsluitend of hoofdzakelijk) door een andere bijslagtrekkende, de vader (de verweerder), wordt opgevoed.
Het arbeidshof beslist op grond van artikel 69, §1, derde lid, eerste zin van de Kinderbijslagwet Werknemers dat de kinderbijslag voor A. D.V. ook na 1 oktober 2004 dient te
worden uitbetaald aan de verweerster (de moeder).
Het arbeidshof geeft met zijn in het bestreden arrest voorkomende vaststellingen en
overwegingen enkel aan dat de verweerders als niet-samenwonende ouders het ouderlijk
gezag gezamenlijk uitoefenen in de zin van artikel 374 van het Burgerlijk Wetboek. Het
arbeidshof onderzoekt niet of en stelt aldus ook niet vast dat het kind A. D.V. niet uitsluitend of hoofdzakelijk door een andere bijslagtrekkende (de vader) wordt opgevoed.
Aangezien de eiseres aanvoerde dat het kind A. D.V. (uitsluitend of hoofdzakelijk)
door een andere bijslagtrekkende, de vader (de verweerder), wordt opgevoed, diende het
arbeidshof na te gaan of dat werkelijk het geval is. De enkele door het arbeidshof gedane
vaststelling dat de niet-samenwonende ouders (de verweerders) het ouderlijk gezag gezamenlijk uitoefenen in de zin van artikel 374 van het Burgerlijk Wetboek, volstaat in die
omstandigheden niet om op grond van artikel 69, §1, derde lid, eerste zin van de Kinderbijslagwet Werknemers te besluiten tot betaling van de kinderbijslag aan de moeder (de
verweerster).
Conclusie
Het arbeidshof beslist niet wettig dat de kinderbijslag voor A. D.V. op grond van artikel
69, §1, derde lid, eerste zin van de Kinderbijslagwet Werknemers dient te worden uitbetaald aan de moeder (de verweerster), aangezien het niet onderzoekt of en aldus ook niet
vaststelt dat het kind niet uitsluitend of hoofdzakelijk door een andere bijslagtrekkende
wordt opgevoed (schending van artikel 69, §1, derde lid van de wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 19 december 1939
tot samenvatting van de wet van 4 augustus 1930 betreffende de kindertoeslagen voor
loonarbeiders, en de koninklijke besluiten krachtens een latere wetgevende delegatie genomen).
1.2.2. Tweede subonderdeel
De eiseres voerde in haar regelmatig ter griffie van het arbeidshof ontvangen verzoekschrift tot hoger beroep aan:
"2. Het kind daadwerkelijk opvoeden
2.1.
Gelet op het feit dat er geen co-ouderschap is, dient de kinderbijslag in toepassing van
artikel 69, §1, 1ste lid KBW te worden betaald aan de moeder, tenzij zij het kind niet
daadwerkelijk opvoedt.
Vanaf 1.09.2004 wordt echter één van de zonen, namelijk A. D.V., bij zijn vader gedomicilieerd. De kinderbijslag voor A. dient dus vanaf 1 oktober 2004 aan de vader te worden betaald.
Het feit dat de zoon bij de vader is gedomicilieerd, is wel degelijk een feitelijke indicatie dat hij het kind opvoedt. De ouders bewijzen niet omstandig dat de moeder het kind
zou opvoeden (rekeningen enz.)". (blz. 3, punt 2.1., van het regelmatig ter griffie van het
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arbeidshof op 30 juni 2006 ontvangen verzoekschrift tot hoger beroep).
De eiseres voerde aldus aan dat het feit dat de zoon (A. D.V. ) bij de vader (de verweerder) is gedomicilieerd, een feitelijke indicatie is dat hij (de vader) het kind opvoedt.
Het arbeidshof antwoordt met geen enkele vaststelling of overweging in het bestreden
arrest op het door de eiseres aangevoerde middel dat het feit dat de zoon (A. D.V. ) bij de
vader (de verweerder) is gedomicilieerd, een feitelijke indicatie is dat hij (de vader) het
kind opvoedt. Het arbeidshof geeft in het bestreden arrest enkel dat door de eiseres aangevoerde middel weer, zonder daarop te antwoorden.
Conclusie
Door niet te antwoorden op het door de eiseres aangevoerde middel dat het feit dat de
zoon (A. D.V. ) bij de vader (de verweerder) is gedomicilieerd, een feitelijke indicatie is
dat hij (de vader) het kind opvoedt, schendt het arbeidshof de door artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet van 17 februari 1994 opgelegde motiverings-verplichting (schending van artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet van 17 februari 1994)

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste onderdeel
1. Krachtens artikel 69, §1, derde lid van de samengeordende wetten van 19
december 1939 betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders, hierna Kinderbijslagwet Werknemers, wordt de kinderbijslag integraal aan de moeder uitbetaald, wanneer de twee ouders die niet samenwonen het ouderlijk gezag gezamenlijk uitoefenen in de zin van artikel 374 van het Burgerlijk Wetboek en het
kind niet uitsluitend of hoofdzakelijk door een andere bijslagtrekkende wordt opgevoed. Toch wordt de kinderbijslag op zijn vraag integraal aan de vader uitbetaald, wanneer het kind en hijzelf dezelfde hoofdverblijfplaats hebben in de zin
van artikel 3, eerste lid, 5° van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een
Rijksregister van de natuurlijke personen. Op verzoek van de beide ouders kan
de uitbetaling gebeuren op een rekening waartoe zij beiden toegang hebben.
Wanneer de ouders niet overeenkomen over de toekenning van de kinderbijslag,
kunnen zij de arbeidsrechtbank vragen om de bijslagtrekkende aan te duiden en
dit in het belang van het kind.
Krachtens artikel 374 van het Burgerlijk Wetboek, blijven de ouders, wanneer
zij niet samenleven, het ouderlijk gezag gezamenlijk uitoefenen en geldt het in
artikel 373, tweede lid, bepaalde vermoeden.
2. Uit de samenlezing van de beide bepalingen volgt niet dat voor de toepassing van voormeld artikel 69, §1, derde lid van de Kinderbijslagwet Werknemers, de gezamenlijke uitoefening van het ouderlijk gezag door niet samenwonende ouders in de zin van artikel 374 van het Burgerlijk Wetboek noodzakelijkerwijze gerechtelijk dient te zijn vastgelegd.
Het onderdeel dat van een tegengestelde rechtsopvatting uitgaat, faalt naar
recht.
Tweede onderdeel in zijn geheel
3. Uit de wetsgeschiedenis blijkt dat met de in artikel 69, §1, derde lid van de
Kinderbijslagwet Werknemers bedoelde "andere bijslagtrekkende" die in de
plaats van de moeder de kinderbijslag ontvangt wanneer hij het kind uitsluitend
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of hoofdzakelijk opvoedt, niet de vader maar een derde wordt beoogd.
Het onderdeel dat er geheel van uitgaat dat bij gezamenlijke uitoefening van
het ouderlijk gezag, de kinderbijslag moet worden uitbetaald aan de vader die het
kind uitsluitend of hoofdzakelijk opvoedt, zelfs wanneer hij dit niet vraagt, faalt
naar recht.
Kosten
4. Krachtens artikel 1017, tweede lid van het Gerechtelijk Wetboek, dienen de
kosten ten laste van de eiseres te worden gelegd.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.
25 februari 2008 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: mevr. Deconinck– Gelijkluidende conclusie van mevr. Mortier, advocaat-generaal –
Advocaten: mrs. van Eeckhoutte en Verbist.

Nr. 128
3° KAMER - 25 februari 2008

SOCIALE ZEKERHEID — ALLERLEI - SCHULDVORDERING VAN DE RSZ - OPSCHORTING
VAN DE OPEISBAARHEID - TOEPASSING.
Uit de wetsgeschiedenis met betrekking tot artikel 87, §1 van de wet van 1 augustus 1985,
blijkt dat de in dit artikel vermelde schuldvorderingen moeten betrekking hebben op
"werken, leveringen of diensten" in de zin van de wet van 14 juli 1976 betreffende de
overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten 1. (Art. 87, §1
Wet 1 aug. 1985; vóór de wijziging bij de Wet 21 maart 1991 betreffende de hervorming
van sommige economische overheidsbedrijven)
(R.S.Z. T. KLINIEK ONZE LIEVE VROUW VAN ANTWERPEN vzw)

ARREST

(A.R. S.07.0074.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 24 september 2004 gewezen
door het Arbeidshof te Antwerpen.
Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Ria Mortier heeft geconcludeerd.
1 Uit de memorie van Toelichting met betrekking tot de bepalingen van Hoofdstuk VI van de wet van
1 augustus 1985 (Parl.St. Senaat 1984-1985, nr.873/1), blijkt dat de wetgever een bescherming wou
inbouwen van personen die schuldeiser zijn van de Belgische Staat wegens gepresteerde werken,
leveringen of diensten maar door laattijdige betaling vanwege de Belgische Staat in moeilijkheden
geraken om hun eigen verplichtingen ten opzichte van de Belgische staat te voldoen.
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II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 87, 88 en 89 van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere
bepalingen, artikel 87 vóór zijn wijziging bij wet van 21 maart 1991;
- de artikelen 1, 2, 3 en 4 van het koninklijk besluit van 11 oktober 1985 houdende uitvoering van hoofdstuk VI van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen, betreffende de bescherming van personen die schuldeiser en schuldenaar zijn
van sommige openbare besturen en instellingen van openbaar nut (Uitvoeringsbesluit);
- de artikelen 8, 9, 14, 556, 563, 578 t.e.m. 583 en 607 van het Gerechtelijk Wetboek;
- artikel 6 van de wet van 23 december 1963 op de ziekenhuizen, thans artikel 47 van
de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 7 augustus 1987;
- artikel 1 van de wet van 14 juli 1976 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten.
Aangevochten beslissing
Het bestreden arrest bevestigt het bevel tot opschorting van de opeisbaarheid van de
schuldvordering van de eiser, zoals het werd uitgesproken door de eerste rechter en legt
de kosten van het hoger beroep ten laste van de eiser.
Het bestreden arrest oordeelde dat de eerste rechter terecht toepassing had gemaakt van
de wet van 1 augustus 1985 en het Uitvoeringsbesluit van 11 oktober 1985 op grond van
de volgende overwegingen:
"Het (arbeids)hof volgt de argumentatie van het openbaar ministerie:
In overstemming met de hoger geciteerde wettelijke bepalingen dient de opeisbaarheid
van de schuldvordering van (de eiser) opgeschort te worden zo diens schuldenaar wegens
werken, leveringen of diensten een of meerdere schuldvorderingen bezit op de staat die
onbetwistbaar, opeisbaar en vrij zijn van elke verbintenis ten aanzien van derden.
Mede gelet op de inhoud van artikel 2, 10 van het uitvoeringsbesluit (K.B. van 11 oktober 1985) moet deze schuldvordering bijgevolg:
- betrekking hebben op prestaties of diensten die aanvaard zijn door de schuldenaar,
zijnde de Belgische Staat;
- de schuldvordering mag niet afhankelijk zijn van een termijn of realisatie van een opschortende voorwaarde;
- de schuldvordering moet zogenaamd vrij en onbelast zijn en mag bijgevolg niet het
voorwerp uitmaken van een beslag, overdracht of inpandgeving.
Op grond van de gegevens van het dossier kan worden besloten dat de schuldvordering
van (de verweerster) op de Belgische Staat aan deze voorwaarden voldeed.
Zij was vaststaand en had wel degelijk betrekking op diensten welke door de overheid
aanvaard waren. Tot staving hiervan kan onder meer verwezen worden naar de brief van
de Gemeenschapsminister van Volksgezondheid en Leefmilieu van 27 augustus 1986
waarin uitdrukkelijk bevestigd wordt dat de schadeloosstelling wegens de sluiting van ziekenhuisbedden verschuldigd was door de overheid. Deze schadeloosstelling was immers
verschuldigd door het abrupt beëindigen bij ministeriële beslissing in het kader van de reorganisatie van het ziekenhuiswezen van de dienstverlening door (de verweerster), welke
bestond in het ter beschikking stellen, het inrichten en het exploiteren van een ziekenhuis
tot voordeel van de gemeenschap.
Daarenboven was deze schuldvordering niet afhankelijk van een opschortende voorwaarde. Ten onrechte verwijst (de eiser) naar de brief van de Gemeenschapsminister van
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Volksgezondheid en Leefmilieu van 27 augustus 1986, om voor te houden dat uit de inhoud daarvan blijkt dat dit wel het geval zou zijn. Wanneer in deze brief immers aangekondigd wordt dat tot uitbetaling zou overgegaan worden zodra het bedrag van deze door
de Staat erkende schuld op de daarvoor bestemde thesaurierekening wordt gestort, betreft
dit zeker geen voorwaarde waarvan het bestaan van de schuld als dusdanig afhankelijk is,
maar enkel een kennisgeving van het tijdstip waarop de betaling zou uitgevoerd worden.
Deze aankondiging doet geen afbreuk aan het feit dat de schuldvordering onmiddellijk opeisbaar en betaalbaar was. De Belgische Staat stelt enkel dat, om redenen die eigen zijn
aan een bestuur, slechts een betaling zal kunnen plaatshebben als het bedrag van de schuld
gestort werd op de daarvoor voorziene thesaurierekening.
Tot slot dient er op gewezen (te) worden dat er geen betwisting bestaat tussen de gedingvoerende partijen over het feit dat aan de vereiste van het vrij en onbelast zijn van de
schuldvordering was voldaan.
Door (de eiser) kan evenmin het verwijt gemaakt worden aan (de verweerster) dat zij
nooit een aanvraag tot opschorting van de opeisbaarheid heeft ingediend bij het bestuur in
overeenstemming met artikel 3, §1 van het K.B. van 11 oktober 1985. De procedure welke in deze wetsbepaling wordt voorzien geldt slechts in geval de opschorting van de opeisbaarheid wordt aangevraagd langs administratieve weg. De bevoegdheid welke ter zake
aan de Koning werd gegeven in artikel 88, 2° van de Wet van 1 augustus 1985 heeft trouwens ook uitsluitend betrekking op de mogelijkheid om langs administratieve weg deze
maatregel te verkrijgen. In deze zaak wordt evenwel als verweer op een vordering tot betaling van bijdragen, bijdrageopslagen en intresten binnen een gerechtelijke procedure
welke aanhangig werd gemaakt door (de eiser) aanspraak gemaakt op de opschorting van
de opeisbaarheid.
Daar de wet van 1 augustus 1985 in zijn artikel 87 uitdrukkelijk voorziet in een recht
om de opschorting van de opeisbaarheid van de schuldvordering van onder meer (de eiser) te verkrijgen wanneer aan de wettelijke voorwaarden daartoe is voldaan, is het uiteraard aan de rechter ten gronde om vast te stellen dat de schuldenaar van de vordering van
(de eiser) al dan niet terecht aanspraak maakt op de toepassing van dit recht".
Grieven
Artikel 87 van de wet van 1 augustus 1985 bepaalt:
"§1. De opeisbaarheid van de schuldvorderingen van de Staat uit hoofde van de personenbelasting, de vennootschapbelasting, de belasting der niet-verblijfhouders en de belasting over de toegevoegde waarde, en de opeisbaarheid van de schuldvorderingen van de
Rijksdienst voor sociale zekerheid en van het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen
der zelfstandigen worden opgeschort zo de schuldenaar, natuurlijke persoon of privaatrechtelijke rechtspersoon wegens werken, leveringen of diensten, een schuldvordering of
schuldvorderingen die onbetwistbaar zijn, opeisbaar en vrij van elke verbintenis ten aanzien van derden op de Staat bezit of op de instellingen van openbaar nut bedoeld bij de
wet van 16 maart 1954 betreffende de controle van sommige instellingen van openbare
nut, die de Koning bij een in Ministerraad overlegd besluit aanwijst. De opschorting van
de opeisbaarheid mag slechts geschieden ten belope van de bedragen van de schuldvordering of van de schuldvorderingen van de natuurlijke of rechtspersoon die schuldenaar is;
§2. De moratoire interesten betreffende de schuldvorderingen van de Staat van de
Rijksdienst voor sociale zekerheid en van het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen
der zelfstandigen lopen door, maar de opeisbaarheid ervan wordt opgeschort zolang de
opeisbaarheid van de hoofdsom geschorst is. De boeten en verhogingen die zijn opgelegd
als sanctie wegens vertraging in de betalingen, zullen niet verschuldigd zijn;
§3. De verjaring voor de invordering van de in paragraaf 1 bedoelde schuldvorderingen
van de Staat, van de Rijksdienst voor sociale zekerheid en van het Rijksinstituut voor de
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sociale verzekeringen der zelfstandigen, wordt geschorst zolang de opeisbaarheid van die
schuldvorderingen opgeschort is met toepassing van dit artikel;
§4. De bepalingen voorzien in de paragrafen 1 tot 3 zijn, onder dezelfde voorwaarden,
van toepassing op de opeisbaarheid van de schuldvorderingen van de Nationale Hulpkas
voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen en van de vrije sociale-verzekeringsfondsen voor zelfstandigen, erkend binnen het raam van het koninklijk besluit nr. 38 van 27
juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen".
Artikel 88 van diezelfde wet bepaalt:
De Koning bepaalt bij een in Ministerraad overlegd besluit: 1° onder welke voorwaarden een in artikel 87 bedoelde schuldvordering onbetwistbaar, opeisbaar en vrij van elke
verbintenis ten aanzien van derden wordt geacht; 2° de vormen die kunnen worden opgelegd wanneer de persoon van privaat recht de in artikel 87 bedoelde opschorting aanvraagt, alsook de voorwaarden die aan de aanvrager kunnen worden opgelegd inzake goede faam wat zijn betalingsverplichtingen betreft; 3° onder welke voorwaarden de Staat, de
Rijksdienst voor maatschappelijke zekerheid, het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen en de sociale-verzekeringsfondsen beoogd in artikel 87, paragrafen 1 en 4, wanneer zij een schuldvordering bezitten waarvan de opeisbaarheid krachtens
artikel 87 opgeschort is, rechtstreeks bij de Staat of de instelling van openbaar nut die
schuldenaar is, de betaling in hoofdsom, interesten, boeten en verhogingen kunnen opeisen van de sommen verschuldigd wegens werken, leveringen of diensten".
Eerste onderdeel
1. In het Uitvoeringsbesluit van 11 oktober 1985 heeft de Koning bepaald onder welke
voorwaarden de in artikel 87 bedoelde schuldvordering, die de schuldenaar bezit op de
Staat of op de bedoelde instellingen van openbaar nut, moet worden geacht onbetwistbaar,
opeisbaar en vrij te zijn van elke verbintenis ten aanzien van derden.
Zo moet deze schuldvordering, overeenkomstig artikel 2, 1° van het Uitvoeringsbesluit,
betrekking hebben op verstrekte prestaties die door de Staat, hetzij door de instellingen
van openbaar nut, werden aanvaard.
2. De vergoeding die door de Staat verschuldigd is naar aanleiding van de sluiting van
een ziekenhuis (zie artikel 6 van de wet van 23 december 1963) is voor de verweerster
geen schuldvordering die betrekking heeft op verstrekte prestaties die door de overheid als
schuldenaar werden aanvaard in de zin van artikel 2, 1° van het Uitvoeringsbesluit.
Deze "sluitingsvergoeding" strekt immers niet tot vergoeding van "verstrekte
prestaties", in zoverre deze vergoeding, integendeel, toegekend wordt voor het stopzetten
van een activiteit en in die mate strekt tot schadeloosstelling.
Een in artikel 87 bedoelde schuldvordering kan geen schadevergoeding tot voorwerp
hebben.
3. De beslissing tot stopzetting van de ziekenhuisactiviteiten, die recht geeft op een
sluitingsvergoeding, wordt bovendien eenzijdig door de overheid, bij ministeriële beslissing, genomen zodat in die context evenmin kan worden gesproken van een schuldvordering die betrekking heeft op prestaties die door de overheid als zodanig werden
"aanvaard".
4. De in artikel 87 van de wet van 1 augustus 1985 bedoelde schuldvordering die de
schuldenaar bezit op de Staat of op een instelling van openbaar nut moet bovendien betrekking hebben op "werken, leveringen of diensten".
Hieronder moet worden verstaan de "werken, leveringen of diensten" in de zin van de,
ten tijde van de feiten nog toepasselijke wet van 14 juli 1976 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten.
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De schadeloosstelling die door de overheid, in het kader van de reorganisatie van het
ziekenhuiswezen, verschuldigd is wegens het abrupt beëindigen van de dienstverlening
van de verweerster beantwoordt niet aan een vordering die is ontstaan uit de toepassing
van de wet van 14 juli 1976 en betreft geen vergoeding voor "werken, leveringen of diensten" in de zin van voormelde wet.
5. Hieruit volgt dat het bestreden arrest niet wettig heeft kunnen oordelen dat de schadeloosstelling, die de verweerster nog tegoed had van de overheid voor de sluiting van
haar ziekenhuis, een schuldvordering vormde die betrekking had op "verstrekte prestaties
die door de overheid aanvaard werden" in de zin van de artikelen 87 van de wet van 1 augustus 1985 en 2 van het Uitvoeringsbesluit (schending van de artikelen 87, 88 en 89 van
de wet van 1 augustus 1985, 1, 2, in het bijzonder 1°, 3 en 4 van het Uitvoeringsbesluit, 1
van de wet van 14 juli 1976 en 6 van de wet van 23 december 1963, thans artikel 47 van
de gecoördineerde wet op de ziekenhuizen).
Tweede onderdeel
1. In het Uitvoeringsbesluit van 11 oktober 1985 heeft de Koning ook de vormen bepaald die kunnen worden opgelegd wanneer de persoon van privaat recht de opeisbaarheid
van een schuld vraagt op te schorten bij toepassing van de artikelen 87 tot 89 van de wet
van 1 augustus 1985.
Zo stelt artikel 3, §1 van het Uitvoeringsbesluit dat de aanvrager, om voor de toepassing van de wet in aanmerking te komen, zijn aanvraag moet indienen bij een ter post aangetekend schrijven of bij een exploot van een gerechtsdeurwaarder en daartoe gelijktijdig
aan zijn schuldeiser en aan zijn schuldenaar het document moet toezenden waarvan het
model bij dit besluit is gevoegd. De aanvrager moet er eveneens alle documenten aan toevoegen waardoor zijn aanvraag kan worden gestaafd.
Overeenkomstig artikel 4, §1 van het Uitvoeringsbesluit beschikt de schuldenaar over
een termijn van 45 dagen om mede te delen dat de schuldvordering van de aanvrager al
dan niet beantwoordt aan de in artikel 2 gestelde voorwaarden. Indien hij meent dat zulks
niet het geval is, moet zijn antwoord met redenen worden omkleed. Indien hij het door de
aanvrager aangehaald bedrag betwist, geeft hij het niet betwist bedrag van de schuldvordering aan, met vermelding, in voorkomend geval, van de afhoudingen die zullen plaatsvinden bij toepassing van de artikelen 299bis WIB en 30bis RSZ-wet, alsmede van de delging van de schuld indien deze heeft plaatsgevonden voor het verstrijken van voormelde
termijn.
De schuldenaar vermeldt zijn antwoord en de voormelde gegevens in het model dat in
bijlage aan het Uitvoeringsbesluit is gevoegd en maakt dit document, bij een ter post aangetekend schrijven, over aan de schuldeiser en aan de aanvrager (artikel 4, §2).
De opschorting van de opeisbaarheid gaat in op de datum van de kennisgeving van het
antwoord van de schuldenaar, indien in het antwoord van de schuldenaar wordt bevestigd
dat de schuldvordering van de aanvrager voldoet aan de voorwaarden van artikel 2. Die
opschorting van de opeisbaarheid geldt slechts tot beloop van het onbetwist bedrag van de
schuldvordering (artikel 4, §4).
In de vijfde paragraaf van artikel 4 van het Uitvoeringsbesluit wordt tenslotte geregeld
hoe de schuldeiser rechtstreeks aan de diensten van de thesaurie van de schuldenaar de betaling kan vorderen van de schuld beoogt bij artikel 87 van de wet van 1 augustus 1985,
ten belope van de schuldvordering waarvan de aanvrager houder is (cf. artikel 88, 3° van
de wet van 1 augustus 1985). Deze vordering van de schuldeiser geldt als beslag onder
derden op die schuldvordering (cf. artikel 89 van de wet van 1 augustus 1985) en dient
binnen een termijn van 30 dagen te worden ingesteld, ingaand op de dag na de kennisgeving beoogd in paragraaf 4.
2. Uit voorgaande bepalingen volgt dat de aanvrager slechts in aanmerking komt voor
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een opschorting van de opeisbaarheid van de schuldvordering van zijn schuldeiser wanneer hij de procedure heeft gevolgd zoals die beschreven staat in het Uitvoeringsbesluit
(zie o.m. de aanhef van artikel 3, §1: "om voor de toepassing van de wet in aanmerking te
komen").
De "vormen die kunnen worden opgelegd", krachtens artikel 88, 2° van de wet van 1
augustus 1985, door de Koning bij een in Ministerraad overlegd besluit, wanneer de aanvrager de opschorting vordert van de opeisbaarheid van een schuldvordering van de Staat
of van de eiser, werden in het Uitvoeringsbesluit opgelegd op straffe van verval van het
recht om de opschorting te eisen.
3. De procedure voorzien in het Uitvoeringsbesluit dient ook te worden gevolgd wanneer de toepassing van artikel 87 van de wet van 1 augustus 1985 wordt ingeroepen binnen het kader van een gerechtelijke procedure, bij wijze van exceptie of tegeneis tegen de
vordering die wordt ingesteld door een van de schuldeisers bedoeld in de artikelen 87, §1
van de wet van 1 augustus 1985 en 1, 3°, Uitvoeringsbesluit, in casu een vordering uitgaande van eiser wegens achterstallige sociale bijdragen.
De arbeidsgerechten zijn niet bevoegd (zie de artikelen 8, 9, 14, 563, 578 t.e.m. 583 en
607 van het Gerechtelijk Wetboek) om kennis te nemen van een vordering tot opschorting
in de zin van artikel 87 van de wet van 1 augustus 1985 in de mate dat deze wet en zijn
Uitvoeringsbesluit dergelijke vorderingen aan hun rechtsmacht heeft onttrokken (artikel
556 van het Gerechtelijk Wetboek).
Wanneer de toepassing van artikel 87 van de wet van 1 augustus 1985 toch voor de
rechter wordt ingeroepen dan dient hij bijgevolg, hetzij, de debatten te schorsen en de
zaak uit te stellen, hetzij, de zaak te verzenden naar de bijzondere rol, tot wanneer de opschorting van de opeisbaarheid, via de procedure voorzien in het Uitvoeringsbesluit, is
verkregen.
Indien de aanvrager ook langs gerechtelijk weg de opschorting zou kunnen bekomen,
dan zou de schuldeiser, waarvan de schuldvordering werd opgeschort, immers niet in de
mogelijkheid verkeren om rechtstreeks bij de thesaurie van de schuldenaar de betaling ervan te vorderen in zoverre, door het ontbreken van een aanvraag tot opschorting conform
de bepalingen van het Uitvoeringsbesluit, de schuldenaar hierop niet kan antwoorden,
waardoor de termijn waarbinnen de schuldeiser zijn aanvraag aan de thesaurie tot betaling
moet indienen nooit begint te lopen en hij van betaling blijft verstoken (zie artikel 4, §5
van het Uitvoeringsbesluit).
4. In de mate dat het Uitvoeringsbesluit de naleving van de procedure voorzien in het
Uitvoeringsbesluit uitdrukkelijk heeft opgelegd als een noodzakelijke voorwaarde om
voor de toepassing van artikel 87 van de wet van 1 augustus 1985 in aanmerking te komen, is het volgen van deze "administratieve" weg bijgevolg de enige mogelijkheid voor
de aanvrager om zijn recht op de opschorting van de opeisbaarheid van een schuldvordering te kunnen afdwingen.
Het oordeel van de appelrechters dat de procedure voorzien in het Uitvoeringsbesluit
slechts geldt ingeval de opschorting wordt aangevraagd langs "administratieve" weg en
dat het bestaan van deze procedure geen afbreuk doet aan de bevoegdheid van de rechter
om zelf ten gronde te oordelen over een verzoek tot opschorting van de opeisbaarheid van
een socialezekerheidsvordering, is derhalve niet naar recht verantwoord.
Hieruit volgt dat het bestreden arrest, nu de verweerster nooit een aanvraag tot opschorting bij de Staat heeft ingediend in overeenstemming met de procedure voorzien in het
Uitvoeringsbesluit, niet wettig heeft kunnen oordelen dat aan de wettelijke voorwaarden
voor de toepassing van artikel 87 van de wet van 1 augustus 1985 was voldaan (schending
van de artikelen 87, 88 en 89 van de wet van 1 augustus 1985, 1, 2, 3 en 4 van het Uitvoeringsbesluit en 8, 9, 14, 556, 563, 578 t.e.m. 583 en 607 van het Gerechtelijk Wetboek).
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III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste onderdeel
1. Artikel 87, §1 van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere
bepalingen, vóór de wijziging bij de wet van 21 maart 1991, bepaalt dat de opeisbaarheid van de schuldvorderingen van de Staat uit hoofde van de personenbelasting, de vennootschapbelasting, de belasting der niet-verblijfhouders en de
belasting over de toegevoegde waarde, en de opeisbaarheid van de schuldvorderingen van de Rijksdienst voor sociale zekerheid en van het Rijksinstituut voor
de sociale verzekeringen der zelfstandigen worden opgeschort zo de schuldenaar,
natuurlijke persoon of privaatrechtelijke rechtspersoon wegens werken, leveringen of diensten, een schuldvordering of schuldvorderingen die onbetwistbaar
zijn, opeisbaar en vrij van elke verbintenis ten aanzien van derden, op de Staat
bezit of op de instellingen van openbaar nut, bedoeld bij de wet van 16 maart
1954 betreffende de controle van sommige instellingen van openbare nut, die de
Koning bij een in Ministerraad overlegd besluit aanwijst.
Artikel 88 van deze wet verleent aan de Koning de bevoegdheid om bij een in
Ministerraad overlegd besluit onder meer te bepalen aan welke voorwaarden de
in artikel 87 bedoelde schuldvordering wegens werken, leveringen of diensten
moet voldoen.
Artikel 2, 1° van het koninklijk besluit van 11 oktober 1985 bepaalt dat de in
artikel 87 van de voornoemde wet bedoelde schuldvordering betrekking moet
hebben op verstrekte prestaties die door de Staat, hetzij door de instelling van
openbaar nut werden aanvaard.
Uit de wetsgeschiedenis blijkt dat de schuldvorderingen moeten betrekking
hebben op "werken, leveringen of diensten" in de zin van de wet van 14 juli 1976
betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en
diensten.
2. Door te oordelen dat de schuldvordering tot schadeloosstelling van de verweerster ten laste van de Staat voor de sluiting van ziekenhuisbedden een schuldvordering is als bedoeld in artikel 87 van de wet van 1 augustus 1987 en op die
gronden de opschorting te bevelen van de schuldvordering van de eiser, is het arrest niet naar recht verantwoord.
Het onderdeel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
over.
Verwijst de zaak naar het Arbeidshof te Brussel.
25 februari 2008 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
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ver: de h. Dirix – Gelijkluidende conclusie van mevr. Mortier, advocaat-generaal – Advocaat: mr. De Bruyn.

Nr. 129
2° KAMER - 26 februari 2008

1º DOUANE EN ACCIJNZEN - ALGEMENE WET DOUANE EN ACCIJNZEN - NIETAANZUIVERING OF NIET-WEDEROVERLEGGING VAN DOUANE- OF ACCIJNSDOCUMENTEN - ARTIKEL
257, §1 - WETENS EN WILLENS TEKORT KOMEN AAN DE OPGELEGDE WETTELIJKE VERPLICHTING STRAFBAARHEID.
2º MISDRIJF — ALGEMEEN. BEGRIP. MATERIEEL EN MOREEL
BESTANDDEEL. EENHEID VAN OPZET - MOREEL BESTANDDEEL - DOUANE EN
ACCIJNZEN - ALGEMENE WET DOUANE EN ACCIJNZEN - NIET-AANZUIVERING OF NIETWEDEROVERLEGGING VAN DOUANE- OF ACCIJNSDOCUMENTEN - ARTIKEL 257, §1 STRAFBAARHEID.
3º DOUANE EN ACCIJNZEN - COMMUNAUTAIR DOUANEWETBOEK - ARTIKEL 221.1 DOUANESCHULD - BOEKING - MEDEDELING - RECHTSGELDIGHEID VAN DE MEDEDELING PREJUDICIEEL GESCHIL - VRAAG OM UITLEGGING.
4º EUROPESE UNIE — PREJUDICIELE GESCHILLEN - DOUANE EN ACCIJNZEN COMMUNAUTAIR DOUANEWETBOEK - ARTIKEL 221.1 - DOUANESCHULD - BOEKING - MEDEDELING
- RECHTSGELDIGHEID VAN DE MEDEDELING - VRAAG OM UITLEGGING.
5º PREJUDICIEEL GESCHIL - EUROPESE UNIE - DOUANE EN ACCIJNZEN - COMMUNAUTAIR
DOUANEWETBOEK - ARTIKEL 221.1 - DOUANESCHULD - BOEKING - MEDEDELING RECHTSGELDIGHEID VAN DE MEDEDELING - VRAAG OM UITLEGGING.
6º DOUANE EN ACCIJNZEN - COMMUNAUTAIR DOUANEWETBOEK - ARTIKEL 221.3 DOUANESCHULD - BOEKING - MEDEDELING - TERMIJN - MEDEDELING NA HET VERSTRIJKEN VAN DE
TERMIJN - VOORWAARDE - DRAAGWIJDTE - PREJUDICIEEL GESCHIL - VRAAG OM UITLEGGING.
7º EUROPESE UNIE — PREJUDICIELE GESCHILLEN - DOUANE EN ACCIJNZEN COMMUNAUTAIR DOUANEWETBOEK - ARTIKEL 221.3 - DOUANESCHULD - BOEKING - MEDEDELING
- TERMIJN - MEDEDELING NA HET VERSTRIJKEN VAN DE TERMIJN - VOORWAARDE - DRAAGWIJDTE PREJUDICIEEL GESCHIL - VRAAG OM UITLEGGING.
8º PREJUDICIEEL GESCHIL - EUROPESE UNIE - DOUANE EN ACCIJNZEN - COMMUNAUTAIR
DOUANEWETBOEK - ARTIKEL 221.3 - DOUANESCHULD - BOEKING - MEDEDELING - TERMIJN MEDEDELING NA HET VERSTRIJKEN VAN DE TERMIJN - VOORWAARDE - DRAAGWIJDTE PREJUDICIEEL GESCHIL - VRAAG OM UITLEGGING.
9º DOUANE EN ACCIJNZEN - ALGEMENE WET DOUANE EN ACCIJNZEN - NAVORDERINGEN
WEGENS OVERTREDINGEN, FRAUDES EN MISDRIJVEN - VERJARINGSTERMIJN.
10º BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - VERJARING - ALGEMENE WET DOUANE EN
ACCIJNZEN - NAVORDERINGEN WEGENS OVERTREDINGEN, FRAUDES EN MISDRIJVEN.
11º VERJARING — STRAFZAKEN — STRAFVORDERING — BURGERLIJKE
VORDERING VOOR DE STRAFRECHTER - ALGEMENE WET DOUANE EN ACCIJNZEN
- NAVORDERINGEN WEGENS OVERTREDINGEN, FRAUDES EN MISDRIJVEN - VERJARINGSTERMIJN.
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12º MISDRIJF — DEELNEMING - ONTHOUDING - STRAFBARE DEELNEMING VOORWAARDEN.
13º MISDRIJF — ALGEMEEN. BEGRIP. MATERIEEL EN MOREEL
BESTANDDEEL. EENHEID VAN OPZET - DEELNEMING - OPZET - BEGRIP.
14º MISDRIJF — DEELNEMING - OPZET - MOREEL BESTANDDEEL - BEGRIP.
1º en 2° Artikel 257, §1, Algemene Wet Douane en Accijnzen legt de titularis of de
cessionaris van een douane- of accijnsdocument, waarvan de aanzuivering of de
wederoverlegging ten kantore van uitreiking is voorgeschreven, de wettelijke verplichting
op erop toe te zien en ervoor in te staan dat de aanzuivering of de wederoverlegging
wordt verricht, zodat het feit zelf van de niet-aanzuivering of de niet-overlegging inhoudt
dat de titularis of de cessionaris van het document wetens en willens aan de hem
opgelegde wettelijke verplichting is tekort gekomen; hij is alleen dan niet strafbaar,
wanneer hij geloofwaardig maakt dat zijn nalaten het gevolg was van overmacht of
onoverwinnelijke dwaling1. (Art. 257, §1 A.W.D.A.)
3º, 4° en 5° Wanneer voor het Hof de vraag rijst of artikel 221.1 van het Communautair
Douanewetboek alzo dient begrepen te worden dat de voorgeschreven mededeling van
een douaneschuld aan de belastingplichtige slechts rechtsgeldig kan geschieden na de
boeking ervan, met andere woorden, of de in artikel 221.1 van het Communautair
Douanewetboek voorgeschreven mededeling van een douaneschuld aan de
belastingplichtige steeds door de boeking ervan dient te zijn voorafgegaan teneinde
rechtsgeldig te zijn, stelt het Hof een prejudiciële vraag aan het Hof van Justitie van de
Europese Gemeenschappen2. (Art. 35 Verdrag 7 feb. 1992 betreffende de Europese
Unie; Art. 221.1 Communautair Douanewetboek)
6º, 7° en 8° Wanneer voor het Hof de vraag rijst of artikel 221.3 van het Communautair
Douanewetboek, zoals van toepassing vóór de wijziging door artikel 1 van de
Verordening (EEG) nr. 2700/2000, alzo dient te worden begrepen dat de mogelijkheid
van de douaneautoriteiten om buiten de termijn van drie jaren te rekenen vanaf het
ontstaan van de douaneschuld tot een rechtsgeldige mededeling van het geboekte
bedrag te kunnen overgaan wanneer deze schuld ingevolge een strafrechtelijk
vervolgbare handeling is ontstaan, slechts geldt ten aanzien van de persoon die aan
deze strafrechtelijk vervolgbare handeling ten grondslag ligt, stelt het Hof een prejudiciële
vraag aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen. (Art. 35 Verdrag 7
feb. 1992 betreffende de Europese Unie; Art. 221.3 Communautair Douanewetboek)
9º, 10° en 11° Op de navorderingen wegens overtredingen, fraudes en misdrijven inzake
douane en accijnzen is de verjaringstermijn voor rechtsvorderingen van het burgerlijk
recht toepasselijk, dit is de verjaringstermijn ingesteld door artikel 2262bis, §1 Burgerlijk
Wetboek3. (Art. 2262bis, §1 B.W.; Artt. 279 tot 285 A.W.D.A.)
12º Mededaderschap door rechtstreekse uitlokking in de zin van artikel 66, derde lid
Strafwetboek kan plaatsgrijpen door een onthouding wanneer er een rechtsplicht tot
handelen bestaat, de onthouding opzettelijk is en zij een positieve aanmoediging
uitmaakt tot het plegen van het misdrijf4. (Art. 66, derde lid Sw.)
13º en 14° Mededaderschap in de zin van artikel 66 Strafwetboek vereist niet dat de
mededader zelf het opzet heeft dat vereist is voor het misdrijf waaraan hij zijn
medewerking verleent; het is vereist maar volstaat dat hij wetens en willens zijn
1 Zie Cass., 19 nov. 1997, A.R. P.97.1077.F, A.C. 1997, nr. 490; Cass., 29 april 2003, A.R.
P.02.1461.N, A.C. 2003, nr. 269; Cass., 7 dec. 2004, A.R. P.04.1154.N, A.C. 2004, nr. 595.
2 Cass., 26 feb. 2008, A.R. P.07.0747.N (niet gepubliceerd); zie: Cass., 5 juni 2007, A.R.
P.06.1404.N, A.C. 2007.
3 R.P.D.B., dl. IV, Bruylant-Librairie générale de droit, Bruxelles-Paris, 1950, trefwoord 'Douanes et
accises', nr. 632.
4 Zie Cass., 29 april 2003, A.R. P.02.1461.N, A.C. 2003, nr. 269.
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medewerking verleent aan het door de dader gewilde misdrijf5. (Art. 66 Sw.)
(S. e.a. T. BELGISCHE STAAT - Minister van Financiën)

ARREST

(A.R. P.06.1518.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te
Antwerpen, correctionele kamer, van 25 oktober 2006.
De eisers I voeren in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee middelen
aan.
De eiseres II voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel
aan.
De eiser III voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee middelen
aan.
De eiser IV voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, vijf middelen
aan.
De eiseres V voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, drie middelen
aan, door haar genummerd als eerste, vierde en vijfde middel.
Raadsheer Luc Huybrechts heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. FEITEN EN VOORAFGAANDE RECHTSPLEGING
Het bestreden arrest betreft een zaak waarin oorspronkelijk door het openbaar
ministerie de strafvordering werd ingesteld en twee zaken waarin door de verweerder de strafvordering en de burgerlijke rechtsvordering in betaling van ontdoken invoerrechten en -heffingen werd ingesteld.
(...)
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
(...)
Eerste middel van de eisers I
Eerste onderdeel
Het onderdeel voert schending aan van artikel 257, §1 A.W.D.A.: de appelrechters stellen met hun overweging geenszins vast dat de eiser I.1 wetens en
willens meegewerkt heeft aan de feiten, zoals omschreven in de inleidende dagvaarding en strafbaar gesteld bij artikel 257, §1 A.W.D.A., zodat ze niet vaststellen dat de eiser I.1 gehandeld heeft met het opzet vereist door artikel 257, §1
A.W.D.A.; minstens vermochten zij uit de door hen vastgestelde feiten niet af te
leiden dat de eiser I.1 gehandeld heeft met dat opzet.
Artikel 257, §1 A.W.D.A. stelt strafbaar de titularis of de cessionaris van een
5 Zie: Cass., 9 okt. 1990, A.R. 3453, A.C. 1990-1991, nr. 69; Cass., 13 mei 1998, A.R. P.98.0149.F,
A.C. 1999, nr. 248; Cass., 22 juni 2004, A.R. P.03.1620.N, A.C. 2004, nr. 344.
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douane- of accijnsdocument, waarvan de aanzuivering of de wederoverlegging
ten kantore van uitreiking is voorgeschreven, dat niet binnen de gestelde termijn
wordt weder overgelegd of gezuiverd of wel aldaar wordt overgelegd zonder de
vereiste afschrijving of zonder een gelijkwaardige aantekening.
Deze wetsbepaling legt de titularis of de cessionaris de wettelijke verplichting
op erop toe te zien en ervoor in te staan dat de aanzuivering of de wederoverlegging wordt verricht. Het feit zelf van de niet-overlegging of de niet-aanzuivering
houdt dan ook in dat de titularis of de cessionaris van het document wetens en
willens aan de hem door artikel 257, §1 A.W.D.A. opgelegde verplichting is tekort gekomen. Hij is alleen dan niet strafbaar wanneer hij geloofwaardig maakt
dat zijn nalaten het gevolg was van overmacht of onoverwinnelijke dwaling.
Het onderdeel faalt in zoverre naar recht.
(...)
Tweede middel van de eisers I
Eerste onderdeel
Het onderdeel voert schending aan van de artikelen 221.1 en 221.3 CDW, zoals van kracht vóór de wijziging door artikel 1 van de Verordening (EG) nr.
2700/2000 van het Europees Parlement en de Raad van 16 november 2000 tot
wijziging van Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad tot vaststelling van
het communautair douanewetboek, 221.4 CDW en 149 Grondwet: de appelrechters oordelen dat het niet of laattijdig inboeken van de douaneschuld geen invloed heeft op het recht van de douaneautoriteiten om tot navordering over te
gaan zonder na te gaan of door de autoriteiten een mededeling is gedaan in overeenstemming met artikel 221.1 CDW.
In zoverre het Hof zou oordelen dat artikel 221.1 CDW aldus dient te worden
geïnterpreteerd dat de rechtsgeldige mededeling van een douaneschuld niet moet
worden voorafgegaan door een boeking, verzoekt het onderdeel het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen de navolgende prejudiciële vraag te stellen:
"Dient artikel 221.1 CDW, alzo begrepen te worden dat de voorgeschreven
mededeling van een douaneschuld aan de belastingplichtige slechts rechtsgeldig
kan geschieden na de boeking ervan, of, met andere woorden, dat de in artikel
221.1 CDW voorgeschreven mededeling van een douaneschuld aan de belastingplichtige steeds door de boeking ervan dient te zijn voorafgegaan teneinde
rechtsgeldig c.q. in overeenstemming met artikel 221.1 CDW te zijn?"
Het bestreden arrest overweegt:
"Het [hof van beroep] is van oordeel dat de door de communautaire regelgever
voorgeschreven verplichtingen met betrekking tot de (in)boeking, technische
voorschriften zijn die in het raam van de hiermee beoogde begrotingsdiscipline
worden opgelegd aan de lidstaten en hun douaneautoriteiten en die zich situeren
op het vlak van de verhouding tussen de Europese Unie en haar lidstaten en niet
van invloed zijn op de relaties tussen de lidstaten en hun rechtsonderhorigen/belastingplichtigen (...) nu ze in wezen beogen te verzekeren dat de technische
voorschriften voor de boeking van in- en uitvoerrechten door de bevoegde auto-
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riteiten snel en op eenvormige wijze zullen toegepast worden. De desbetreffende
voorschriften kaderen aldus in het raam van de financiële verhoudingen tussen
de Europese Unie en haar lidstaten en kunnen, bij miskenning ervan, enkel leiden tot de verschuldigdheid in het kader van de ter beschikkingstelling van de eigen middelen van de Gemeenschappen."
Ter ondersteuning van zijn stelling, verwijst het hof van beroep naar de arresten van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen van 26 november
1998, Covita, C-370/96, 7 september 1999, De Haan, C-61/98 en 23 februari
2006, Molenbergnatie, C-201/04.
Volgens het hof van beroep kan het arrest Molenbergnatie geen houvast bieden
voor de stelling dat:
1. het niet of laattijdig boeken altijd zou leiden tot het verval van het recht om
tot navordering van de niet-geïnde douanerechten over te gaan;
2. het niet-naleven van de verplichting om het bedrag aan rechten te boeken alvorens het aan de schuldenaar mede te delen, zou leiden tot sanctionering in de
verhouding tussen de betrokken lidstaat en de belastingplichtige.
Er is grond tot het stellen van de opgeworpen prejudiciële vraag.
Tweede onderdeel
Het onderdeel voert schending aan van de artikelen 221.1 en 221.3 CDW, zoals van kracht vóór de wijziging door artikel 1 van de Verordening (EG) nr.
2700/2000 van het Europees Parlement en de Raad van 16 november 2000 tot
wijziging van Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad tot vaststelling van
het communautair douanewetboek, 221.4 CDW en 149 Grondwet: bij hun beslissing over de verlenging van de driejarige verjaringstermijn van artikel 221.3
CDW, oordelen de appelrechters onterecht dat het irrelevant is wie uiteindelijk
de strafrechtelijk vervolgbare handeling heeft gesteld.
In zoverre het Hof zou oordelen dat het voor de toepassing van de uitzonderingsbepaling van artikel 221.3 CDW irrelevant is wie de strafrechtelijk vervolgbare handeling heeft gesteld, verzoekt het onderdeel het Hof van Justitie van de
Europese Gemeenschappen de navolgende prejudiciële vraag te stellen:
"Dient artikel 221.3 CDW, zoals van toepassing voor de wijziging door artikel
1 van Verordening (EEG) nr. 2700/2000, alzo te worden begrepen dat de mogelijkheid van de douaneautoriteiten om buiten de termijn van drie jaren te rekenen
vanaf het ontstaan van de douaneschuld tot een rechtsgeldige mededeling van het
geboekte bedrag te kunnen overgaan wanneer deze schuld ingevolge een strafrechtelijk vervolgbare handeling is ontstaan, slechts geldt ten aanzien van de persoon die aan deze strafrechtelijk vervolgbare handeling ten grondslag ligt?".
Het bestreden arrest overweegt:
" De voormelde bepalingen van artikel 221 [CDW] dienen te worden gelezen
in het licht van het geheel van de bepalingen met betrekking tot het inreiken van
de douaneaangifte en het ontstaan van de douaneschuld.
Zoals mede blijkt uit het samenlezen van de beide voormelde versies van artikel 221 [CDW], inzonderheid van het oorspronkelijke artikel 221.3 in fine en het
nieuwe artikel 221.4 [CDW] bestaat de aan deze bepalingen ten grondslag lig-
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gende gemeenschappelijke ratio legis er, onder meer, in aan de schuldenaar die
geen inbreuken of onregelmatigheden heeft gepleegd, rechtszekerheid te bieden,
door hem binnen een redelijke termijn kennis te geven van de verschuldigde bedragen, zoals die werden berekend door de douaneautoriteiten. (...)
Zowel het oorspronkelijke artikel 221.3 in fine als het nieuwe artikel 221.4
[CDW], bepalingen die duidelijk en ondubbelzinnig zijn en uiteindelijk de in wezen ongewijzigde implementatie uitmaken van de initiële ratio legis ervan, dienen dan ook logischerwijze in die zin te worden begrepen dat de vervaltermijn
van drie jaar niet geldt wanneer de douaneschuld die ontstaat het gevolg is van
een (strafrechtelijk) vervolgbare handeling.
Het is geenszins onlogisch noch onbillijk dat aan de douaneschuldenaren die
hun desbetreffende verplichtingen niet hebben nageleefd, niet dezelfde voormelde rechtsbescherming wordt geboden, als aan dezen die volledig correct hebben
gehandeld (...).
Het is in dit verband verder irrelevant wie uiteindelijk de strafrechtelijk vervolgbare handeling heeft gesteld, nu in het [CDW] (cf. de oorspronkelijke versie
van artikel 221.3, en het, wat het aspect 'strafrechtelijk vervolgbare handeling'
betreft, in essentie gelijkluidende artikel 221.4) in abstracto sprake is van 'een
handeling die op het tijdstip dat zij werd verricht (strafrechtelijk) vervolgbaar
was', zonder dat wordt bepaald door wie deze handeling moet of kan worden gesteld."
Er is grond tot het stellen van de opgeworpen prejudiciële vraag.
Derde onderdeel
Het onderdeel voert schending aan van de artikelen 221.1 en 221.3 CDW, zoals van kracht vóór de wijziging door artikel 1 van de Verordening (EG) nr.
2700/2000 van het Europees Parlement en de Raad van 16 november 2000 tot
wijziging van Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad tot vaststelling van
het communautair douanewetboek, 221.4 CDW, 2262bis, §1 Burgerlijk Wetboek
en 149 Grondwet: de appelrechters oordelen onterecht dat artikel 221 CDW de
lidstaten niet oplegt om ter uitvoering ervan te voorzien in een bijzonder wettelijk kader in het interne recht als voorwaarde voor de toepassing van de uitzonderingsregel, bestaande uit een afwijzing van de driejarige termijn bij een vervolgbare handeling, en dat artikel 2262bis, §1 Burgerlijk Wetboek als een dergelijke
bepaling kan worden beschouwd.
In zoverre het Hof zou oordelen dat artikel 221.3 CDW inhoudt dat de douaneautoriteiten tot een rechtsgeldige mededeling van het geboekte bedrag kunnen
overgaan buiten de termijn van drie jaar vanaf het ontstaan van de douaneschuld
en dit zelfs bij gebreke aan enige specifieke wettelijke bepaling, verzoekt het onderdeel het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen de navolgende
prejudiciële vraag te stellen:
"Dient artikel 221.3 CDW, zoals van toepassing voor de wijziging door artikel
1 van Verordening (EEG) nummer 2700/2000, alzo worden begrepen dat de douaneautoriteiten tot een rechtsgeldige mededeling van het geboekte bedrag kunnen
overgaan buiten de termijn van drie jaren te rekenen vanaf het ontstaan van de
douaneschuld wanneer deze schuld ingevolge een strafrechtelijk vervolgbare
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handeling is ontstaan en dit zelfs bij gebreke aan enige specifieke wettelijke bepaling in het interne recht van de lidstaat, die in deze mogelijkheid voorziet?"
De artikelen 279 tot en met 285 A.W.D.A. regelen onder meer de navorderingen wegens overtredingen, fraudes en misdrijven inzake douane en accijnzen. De
A.W.D.A. bepaalt daarvoor geen verjaringstermijn. Aldus is de verjaringstermijn
voor rechtsvorderingen van het burgerlijk recht toepasselijk. Dit is de verjaring
ingesteld door artikel 2262bis, §1 Burgerlijk Wetboek.
Het onderdeel berust op een onjuiste juridische onderstelling betreffende het
interne recht en faalt derhalve naar recht.
Daar de voorgestelde prejudiciële vraag berust op een onderstelling die faalt
naar recht, moet het Hof geen prejudiciële vraag stellen aan het Hof van Justitie
van de Europese Gemeenschappen.
(...)
Eerste middel van de eiser IV
Eerste onderdeel
Het onderdeel voert schending aan van de artikelen 231 en 257 A.W.D.A.: de
appelrechters konden met de vaststellingen die ze maken, niet wettig oordelen
dat de eiser IV "wetens" heeft gehandeld, in de zin dat hij gehandeld heeft in de
wetenschap van de hem ten laste gelegde feiten van sluikinvoer en van het verwezenlijkt zijn van al de materiële elementen ervan, noch konden ze wettig besluiten dat hij "willens" heeft gehandeld, in de zin dat hij de bedoeling zou hebben gehad het materiële bestanddeel van het hem ten laste gelegde misdrijf, dit is
het geboden handelen of het verboden verzuim, te verwezenlijken.
De mededaderschap van artikel 66 Strafwetboek vereist niet dat de mededader
zelf het opzet heeft dat vereist is voor het misdrijf waaraan hij zijn medewerking
verleent is vereist maar volstaat dat hij wetens en willens zijn medewerking verleent aan het door de dader gewilde misdrijf.
Mededaderschap door rechtstreekse uitlokking in de zin van artikel 66, derde
lid Strafwetboek kan plaatsgrijpen door een onthouding wanneer er een rechtsplicht tot handelen bestaat, de onthouding opzettelijk is en zij een positieve aanmoediging uitmaakt tot het plegen van het misdrijf.
De appelrechters overwegen: "Gelet op het geheel van de in het dossier vervatte gegevens en, onder meer, op wat voorafgaat, kan in alle redelijkheid niet worden aangenomen dat [de eiser IV] niet van meet af aan op de hoogte zou zijn geweest van de essentiële aspecten van het fraudesysteem waaraan hij door zijn
persoonlijk toedoen, weze door gekwalificeerde onthouding, wetens en willens
zijn rechtstreekse en onontbeerlijke medewerking heeft verleend (onttrekking
aan het douanetoezicht)".
Met deze overwegingen hebben de appelrechters wettig kunnen oordelen dat
de eiser schuldig is aan mededaderschap door rechtstreekse aanzetting aan inbreuk op artikel 257, §3, A.W.D.A., dit is onttrekking van goederen aan het douanetoezicht.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
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(...)
Ambtshalve onderzoek van de beslissingen op de strafvordering
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn
in acht genomen en de beslissingen zijn overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
1. Verwerpt het cassatieberoep van de eiser III en veroordeelt hem in de kosten
van zijn cassatieberoep.
Verwerpt de cassatieberoepen in zoverre ze gericht zijn tegen de beslissingen
van het bestreden arrest die:
de strafvordering in de zaak II tegen de eiseres V niet ontvankelijk verklaart en
de strafvordering tegen de eiser I.1 voor het feit 2 in de zaak II en tegen de eiser
IV in de zaak III vervallen verklaart door verjaring;
tegen de eiser I.1, IV en V een eenvoudige schuldverklaring uitspreekt alsook
de verbeurdverklaring van de niet-aangehaalde goederen en bij niet-overlegging
ervan, hen solidair met anderen, veroordeelt tot betaling van de tegenwaarde ervan.
En alvorens verder uitspraak te doen over de beslissingen betreffende de vorderingen van de verweerder tegen de eisers I.1, IV en V tot betaling van ontdoken invoerrechten, invoerheffingen en nalatigheidinterest en tegen de eiser I.2 als
burgerlijk aansprakelijke voor de eiser I.1 en tegen de eiseres II als burgerlijke
aansprakelijk voor de eiser IV,
Houdt iedere nadere uitspraak aan tot het Hof van Justitie bij prejudiciële beslissing over volgende vragen uitspraak zal hebben gedaan:
Eerste vraag
"Dient artikel 221.1 CDW, alzo begrepen te worden dat de voorgeschreven
mededeling van een douaneschuld aan de belastingplichtige slechts rechtsgeldig
kan geschieden na de boeking ervan, of, met andere woorden, dat de in artikel
221.1 CDW voorgeschreven mededeling van een douaneschuld aan de belastingplichtige steeds door de boeking ervan dient te zijn voorafgegaan teneinde
rechtsgeldig c.q. in overeenstemming met artikel 221.1 CDW te zijn?"
Tweede vraag
"Dient artikel 221.3 CDW zoals van toepassing voor de wijziging door artikel
1 van Verordening (EEG) nr. 2700/2000, alzo te worden begrepen dat de mogelijkheid van de douaneautoriteiten om buiten de termijn van drie jaren te rekenen
vanaf het ontstaan van de douaneschuld tot een rechtsgeldige mededeling van het
geboekte bedrag te kunnen overgaan wanneer deze schuld ingevolge een strafrechtelijk vervolgbare handeling is ontstaan, slechts geldt ten aanzien van de persoon die aan deze strafrechtelijk vervolgbare handeling ten grondslag ligt?"
Begroot de kosten van het cassatieberoep van de eiser III op 143,65 euro.
Houdt voor het overige de beslissing over de kosten aan.
26 februari 2008 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslag-
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gever: de h. Huybrechts – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Verbist, De Bruyn, Maes, T. Goegebeur, Brugge en H. Van Bavel,
Brussel.

Nr. 130
2° KAMER - 26 februari 2008

1º DOUANE EN ACCIJNZEN - COMMUNAUTAIR DOUANEWETBOEK - ARTIKEL 217.1 ARTIKEL 221.1 - DOUANESCHULD - BOEKING - WIJZE - ALGEMENE WET DOUANE EN ACCIJNZEN
- PROCES-VERBAAL - PREJUDICIEEL GESCHIL - VRAAG OM UITLEGGING.
2º EUROPESE UNIE — PREJUDICIELE GESCHILLEN - DOUANE EN ACCIJNZEN COMMUNAUTAIR DOUANEWETBOEK - ARTIKEL 217.1 - ARTIKEL 221.1 - DOUANESCHULD BOEKING - WIJZE - ALGEMENE WET DOUANE EN ACCIJNZEN - PROCES-VERBAAL - PREJUDICIEEL
GESCHIL - VRAAG OM UITLEGGING.
3º PREJUDICIEEL GESCHIL - EUROPESE UNIE - DOUANE EN ACCIJNZEN - COMMUNAUTAIR
DOUANEWETBOEK - ARTIKEL 217.1 - ARTIKEL 221.1 - DOUANESCHULD - BOEKING - WIJZE ALGEMENE WET DOUANE EN ACCIJNZEN - PROCES-VERBAAL - PREJUDICIEEL GESCHIL - VRAAG
OM UITLEGGING.
4º DOUANE EN ACCIJNZEN - ALGEMENE WET DOUANE EN ACCIJNZEN - NAVORDERINGEN
WEGENS OVERTREDINGEN, FRAUDES EN MISDRIJVEN - VERJARINGSTERMIJN.
5º BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - VERJARING - ALGEMENE WET DOUANE EN
ACCIJNZEN - NAVORDERINGEN WEGENS OVERTREDINGEN, FRAUDES EN MISDRIJVEN.
6º VERJARING — STRAFZAKEN — STRAFVORDERING — BURGERLIJKE
VORDERING VOOR DE STRAFRECHTER - ALGEMENE WET DOUANE EN ACCIJNZEN
- NAVORDERINGEN WEGENS OVERTREDINGEN, FRAUDES EN MISDRIJVEN - VERJARINGSTERMIJN.
1º, 2° en 3° Wanneer voor het Hof de vraag rijst of de artikelen 217.1 en 221.1 van het
Communautair Douanewetboek alzo dienen te worden begrepen dat de voorgeschreven
boeking van een douaneschuld ook rechtsgeldig kan geschieden door het bedrag op te
nemen in een proces-verbaal, overeenkomstig de Algemene Wet Douane en Accijnzen
opgesteld door verbalisanten en niet door personen die bevoegd zijn dergelijk bedrag op
te nemen in de boekhouding, en of dergelijk proces-verbaal beschouwd kan worden als
een boekhouding of iedere andere drager die als zodanig dienst doet in de zin van artikel
217.1 van het Communautair Douanewetboek, stelt het Hof een prejudiciële vraag aan
het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen 1. (Art. 35 Verdrag 7 feb. 1992
betreffende de Europese Unie; Artt. 217.1 en 221.1 Communautair Douanewetboek; Artt.
267 tot 272 A.W.D.A.)
4º, 5° en 6° Op de navorderingen wegens overtredingen, fraudes en misdrijven inzake
douane en accijnzen is de verjaringstermijn voor rechtsvorderingen van het burgerlijk
recht toepasselijk, dit is de verjaringstermijn ingesteld door artikel 2262bis, §1 Burgerlijk
Wetboek2. (Art. 2262bis, §1 B.W.; Artt. 279 tot 285 A.W.D.A.)
(DISTILLERIE SMEETS HASSELT nv T. BELGISCHE STAAT - Minister van Financiën e.a.)

1 Zie: Cass., 5 juni 2007, A.R. P.06.1404.N, A.C. 2007.
2 R.P.D.B., dl. IV, Bruylant-Librairie générale de droit, Bruxelles-Paris, 1950, trefwoord Douanes et
accises, nr. 632.
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ARREST

(A.R. P.07.1543.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te
Antwerpen, correctionele kamer, van 26 september 2007.
De eiseres I voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee middelen
aan.
De eiser II voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
De eiser III voert geen middel aan.
Raadsheer Luc Huybrechts heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. FEITEN EN VOORAFGAANDE RECHTSPLEGING
De zaak heeft betrekking op frauduleuze aanzuivering van diverse partijen
ethylalcohol die zich onder het stelsel van actieve veredeling met schorsingsysteem bevonden (zie onder meer artikel 114, eerste lid, a, Communautair Douanewetboek (hierna: CDW) en artikel 4, §3, wet betreffende de algemene regeling
voor accijnsproducten, het voorhanden hebben en het verkeer daarvan en de controles daarop) (feit II) waarbij deze goederen aan die douaneregeling werden onttrokken door onderschuiving met andere goederen, met name door de vervanging
van de alcohol door water (feit I).
Het bestreden arrest veroordeelt alleen L D V, gedelegeerd bestuurder van
Transterminal Logistics voor het feit I, onttrekking aan de douaneregeling, en
spreekt de overige verweerders I daarvan vrij. Anderzijds verklaart het de vordering van de Belgische Staat tegen de Transterminal Logistics als burgerlijk aansprakelijke voor L D V ongegrond, omdat niet vast staat dat de betrokkene de tegen hem bewezen feiten heeft begaan in zijn hoedanigheid van gemachtigde van
Transterminal Logistics, handelend binnen het raam van zijn bediening, of als orgaan ervan, hetzij rechtstreeks dan wel als orgaan van Inducare cv, zijnde een orgaan van Transterminal Logistics.
Het bestreden arrest veroordeelt Distillerie Smeets-Hasselt (hierna: Smeets)
voor het feit II, niet-regelmatige aanzuivering, dit is een inbreuk op artikel 257,
§1 van het koninklijk besluit van 18 juli 1997 tot coördinatie van de algemene
bepalingen inzake douane en accijnzen (hierna: A.W.D.A.), en veroordeelt
Smeets en L D V solidair tot betaling van de ontdoken invoerrechten, accijns op
alcohol en bijzondere accijns op alcohol, en verklaart zich onbevoegd om van de
vorderingen van de Belgische Staat als burgerlijke partij kennis te nemen, behoudens de vordering tegen L D V, die het niet ontvankelijk verklaart.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Het eerste middel van Smeets is gericht tegen haar strafrechtelijke veroordeling wegens inbreuk op artikel 257, §1 A.W.D.A. en haar tweede middel is gericht tegen haar veroordeling op civielrechtelijk gebied. Bij haar tweede middel
werpt ze twee aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen te stel-
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len prejudiciële vragen op.
Het middel van de Belgische Staat is gericht tegen de afwijzing van zijn op
burgerlijke aansprakelijkheid gestoelde burgerlijke rechtsvordering tegen Transterminal Logistics.
Overeenkomstig artikel 281, §1 en 283 A.W.D.A. zijn de correctionele rechtbanken, en, in geval van hoger beroep, de hoven van beroep, bevoegd om tezelfdertijd kennis te nemen van de strafvordering in douane- en accijnszaken als van
de vorderingen tot betaling van rechten en accijnzen. Anders dan in het gewone
strafprocesrecht hangt de bevoegdheid van de strafrechter om kennis te nemen
van die burgerlijke rechtsvordering niet af van de strafrechtelijke veroordeling
van de gedaagde. De bevoegdheid van de strafrechter om te oordelen over een
burgerlijke rechtsvordering in betaling van rechten en accijnzen veronderstelt enkel dat, enerzijds, hij regelmatig geadieerd is van overtredingen, fraudes, misdrijven of misdaden bedoeld in de artikelen 281 en 282 A.W.D.A., anderzijds, dat de
belastingschuldige regelmatig bij het proces is betrokken.
Om te vermijden dat de uitspraak van het Hof de goede rechtsbedeling in de
zaak zou schaden, is het gepast eerst recht te doen over het tweede middel van
Smeets.
Tweede middel van Smeets
Eerste onderdeel
Het onderdeel voert schending aan van artikel 217.1 CDW, artikel 221.1 en
221.3, CDW zoals van kracht voor de wijziging door artikel 1 van de Verordening nr. 2700/2000 van het Europees Parlement en de Raad van 16 november
2000, artikel 221.4 CDW en artikel 4.1 en 4.2 van de Verordening (EEG) nr.
1697/79 van de Raad van 24 juli 1979 inzake navordering van de rechten bij invoer of bij uitvoer die niet van de belastingschuldige zijn opgeëist voor goederen
welke zijn aangegeven voor een douaneregeling waaruit de verplichting tot betaling van dergelijke rechten voortvloeide: de artikelen 217.1 en 221.1 CDW vereisen een boeking van de douaneschuld, die noodzakelijk moet zijn voorafgegaan
aan de mededeling aan de schuldenaar van het bedrag van de rechten bij invoer
of de rechten bij uitvoer, zodat de appelrechters niet vermochten het overeenkomstig de A.W.D.A. door de douaneambtenaren opgestelde proces-verbaal van
vaststelling als boekhouding en evenmin als een drager die als zodanig dienst
doet, in de zin van artikel 217.1 CDW, te beschouwen.
Het onderdeel verzoekt bovendien, mocht het Hof de artikelen 217 en 221
CDW anders uitleggen, het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen
daaromtrent een prejudiciële vraag te stellen.
De A.W.D.A. bepaalt:
Artikel 267: "Wanneer de misdrijven, fraudes of overtredingen van de wet
worden geconstateerd bij processen-verbaal, zullen deze akten dadelijk, of zo
spoedig mogelijk worden opgemaakt, door ten minste twee daartoe bevoegde
personen, waarvan de ene moet zijn aangesteld of van commissie voorzien vanwege de administratie der douane en accijnzen."
Artikel 268: "Het proces-verbaal zal moeten behelzen een beknopt en nauw-
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keurig verhaal der bevinding en van de oorzaak der bekeuring, met aanduiding
van personen, beroep, dag en plaats, en met inachtneming van het voorgeschrevene bij artikel 176, in de bijzondere gevallen aldaar vermeld."
Artikel 269: "De processen-verbaal zullen worden opgemaakt, en de bekeuringen gedaan op alle dagen des jaars, en mitsdien ook op zondagen en wettelijke
feestdagen."
Artikel 270: "Binnen de vijf dagen na het opstellen van de in artikel 267 bedoelde processen-verbaal wordt het origineel aan de handtekening ne varietur
van een hiërarchische chef der bekeurders onderworpen, en afschrift ervan aan
de overtreders afgegeven. Indien de overtreders deze mededeling weigeren of
onbekend zijn, wordt de kennisgeving gedaan aan de burgemeester der gemeente
waar het misdrijf werd vastgesteld, of aan diens gemachtigde."
Artikel 271: "De bekeurde, tegenwoordig zijnde bij de bekeuring, zal worden
uitgenodigd, om bij de opmaking van het proces-verbaal tegenwoordig te zijn,
en, desverkiezende, hetzelfde te tekenen en er dadelijk een afschrift van te ontvangen; in geval van afwezigheid wordt een afschrift van het proces-verbaal bij
een ter post aangetekende brief aan de bekeurde gezonden."
Artikel 272: "De processen-verbaal van de ambtenaren, wegens hun handelingen en ambtsverrichtingen, verdienen volle geloof in rechten, totdat de valsheid
daarvan bewezen wordt. De onnauwkeurigheden, welke geen betrekking hebben
op de feiten maar alleen op de toepassing van de wet, zullen aan het proces-verbaal deszelfs kracht niet ontnemen, doch, bij het exploot van dagvaarding moeten worden hersteld. Slechts dan, wanneer het proces-verbaal door één ambtenaar is opgemaakt, zal het op zichzelf geen bewijs opleveren."
De aangehaalde artikelen 267 tot 272 A.W.D.A. bevatten aldus een nationale
regeling voor de bepaling en de mededeling van verschuldigde rechten bij een
douanemisdrijf.
Het onderdeel betwist dat deze bepaling en mededeling zouden beantwoorden
aan de Europese regelgeving.
Er is grond tot het stellen van de voorgestelde prejudiciële vraag.
(...)
Derde onderdeel
Het onderdeel voert schending aan van artikel 149 Grondwet, artikel 217.1
CDW, artikel 221.1 en 221.3 CDW zoals van kracht voor de wijziging door artikel 1 van de Verordening nr. 2700/2000 van het Europees Parlement en de Raad
van 16 november 2000, artikel 221.4 CDW, artikel 4.1 en 4.2, Verordening
(EEG) nr. 1697/79 van de Raad van 24 juli 1979 inzake navordering van de rechten bij invoer of bij uitvoer die niet van de belastingschuldige zijn opgeëist voor
goederen welke zijn aangegeven voor een douaneregeling waaruit de verplichting tot betaling van dergelijke rechten voortvloeide en artikel 2262bis, §1 Burgerlijk Wetboek: het toepasselijke artikel 221.3 CDW (oud) voorzag slechts in
bepaalde gevallen in de mogelijkheid van mededeling van de douaneschuld aan
de schuldenaar na het verstrijken van een termijn van drie jaar en voor zover de
geldende bepalingen daarin voorzien zodat de appelrechters niet vermochten arti-
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kel 2262bis Burgerlijk Wetboek te beschouwen als dergelijke bepaling in de zin
van artikel 221 CDW.
Het onderdeel verzoekt bovendien, mocht het Hof van oordeel zijn dat artikel
221.3 CDW (oud) inhoudt dat de douaneautoriteiten tot een rechtsgeldige mededeling van het geboekte bedrag kunnen overgaan buiten de termijn van drie jaar
vanaf het ontstaan van de douaneschuld en dit zelfs bij gebreke aan enige wettelijke bepaling die expliciet een andere termijn bepaalt, het Hof van Justitie van
de Europese Gemeenschappen daaromtrent een prejudiciële vraag te stellen.
De artikelen 279 tot en met 285 A.W.D.A. regelen onder meer de navorderingen wegens overtredingen, fraudes en misdrijven inzake douane en accijnzen. De
A.W.D.A. bepaalt daarvoor geen verjaringstermijn. Aldus is de verjaringstermijn
voor rechtsvorderingen van het burgerlijk recht toepasselijk, dit is de verjaring
ingesteld door artikel 2262bis, §1 Burgerlijk Wetboek.
Het onderdeel berust op een onjuiste juridische onderstelling betreffende het
interne recht en faalt derhalve naar recht.
Daar de voorgestelde prejudiciële vraag berust op een onderstelling die faalt
naar recht, moest het Hof geen prejudiciële vraag stellen aan het Hof van Justitie
van de Europese Gemeenschappen.
Dictum
Het Hof,
Houdt iedere nadere uitspraak aan tot het Hof van Justitie bij prejudiciële beslissing over volgende vraag uitspraak zal hebben gedaan:
"Dienen de artikelen 217.1 en 221.1 CDW alzo te worden begrepen dat de
voorgeschreven boeking van een douaneschuld ook rechtsgeldig kan geschieden
door het bedrag op te nemen in een proces-verbaal overeenkomstig de
A.W.D.A., opgesteld door verbalisanten en niet door personen die bevoegd zijn
dergelijk bedrag op te nemen in de boekhouding en dergelijk proces-verbaal beschouwd kan worden als een boekhouding of iedere andere drager die als zodanig dienst doet in de zin van artikel 217.1 CDW?"
Houdt de beslissing over de kosten aan.
26 februari 2008 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Huybrechts – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Verbist en De Bruyn.

Nr. 131
2° KAMER - 26 februari 2008

1º STEDENBOUW — ALGEMEEN - MISDRIJVEN - STRAFBARE INSTANDHOUDING - ARTIKEL
146, DERDE LID STEDENBOUWDECREET 1999 - DRAAGWIJDTE - WERKING IN DE TIJD.
2º STEDENBOUW — BOUWVERGUNNING - BOUWEN ZONDER VOORAFGAANDE EN
SCHRIFTELIJKE VERGUNNING - STRAFBARE INSTANDHOUDING - ARTIKEL 146, DERDE LID
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STEDENBOUWDECREET 1999 - DRAAGWIJDTE - WERKING IN DE TIJD.
1º en 2° Voor de strafbare instandhouding vereist art. 146, derde lid Stedenbouwdecreet
1999 uitsluitend dat op het ogenblik van de instandhouding, de wederrechtelijke werken
gelegen zijn in ruimtelijk kwetsbaar gebied; deze strafbepaling ontneemt aan het vóór of
na de wetswijziging van 4 juni 2003 voortdurend gepleegde misdrijf van instandhouding,
niet zijn strafbaar karakter, zolang deze instandhouding betrekking heeft op goederen
gelegen in een ruimtelijk kwetsbaar gebied 1. (Art. 146, derde lid Stedenbouwdecreet
1999)
(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BEROEP TE GENT e.a. T. H.)

ARREST

(A.R. P.07.1552.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest, op 14 september 2007 gewezen door het Hof van Beroep te Gent, correctionele kamer.
De eisers voeren elk in een memorie die aan dit arrest wordt gehecht, een middel aan.
Raadsheer Etienne Goethals heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Middelen
1. De appelrechters spreken de verweerster vrij van de haar ten laste gelegde
feiten van het instandhouden van illegaal verrichte bouwwerken in een natuurgebied in de periode van 13 februari 1984 tot 6 april 2005, op de grond dat het gebied nog niet deze bestemming had op het ogenblik dat deze werken in het jaar
1970 werden uitgevoerd.
2. Beide eisers betwisten de door de appelrechters aan artikel 146, derde lid
Stedenbouwdecreet 1999 gegeven interpretatie.
De eiser I voert aan dat de aan de verweerster verweten gedragingen van instandhouding overeenkomstig de stedenbouwwet van 29 maart 1962 en de stedenbouwdecreten van 22 oktober 1996 en 18 mei 1999 steeds strafbaar zijn gebleven, het laatst door het vermelde artikel 146, derde lid Stedenbouwdecreet
1999 zoals aangevuld door artikel 7 van het decreet van 4 juni 2003.
Ter ondersteuning van zijn vordering tot herstel voert de eiser II aan dat de instandhouding van constructies zonder of in strijd met de voorafgaande stedenbouwkundige vergunning, aangevat vóór 22 augustus 2003, en voortdurend sedert deze datum, strafbaar blijft onder gelding van het bij decreet van 4 juni 2003
gewijzigde artikel 146 Stedenbouwdecreet 1999, ongeacht of ten tijde van de
wederrechtelijke oprichting van de constructies, het goed al dan niet gelegen was
in ruimtelijk kwetsbaar gebied, en in zoverre sinds de inwerkingtreding van het
1 Zie: Cass., 13 dec. 2005, A.R. P.05.0693.N, A.C. 2005, nr. 666 en Cass., 13 dec. 2005, A.R.
P.05.0891.N, nr. 667, telkens met concl. van procureur-generaal DE SWAEF.
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bij decreet van 4 juni 2003 gewijzigde artikel 146 Stedenbouwdecreet 1999, en
tot de uitspraak van de strafrechter, het goed gelegen is in ruimtelijk kwetsbaar
gebied.
3. Artikel 146, derde lid Stedenbouwdecreet 1999, in zijn versie na het vernietigingsarrest nr. 14/2005 van 19 januari 2005 van het Grondwettelijk Hof, bepaalt: "De strafsanctie voor het instandhouden van inbreuken, bedoeld in het eerste lid, 1°, 2°, 3°, 6° en 7°, geldt niet voor zover de handelingen, werken, wijzigingen of het strijdige gebruik niet gelegen zijn in de ruimtelijk kwetsbare gebieden, [...]".
4. De appelrechters overwegen dat voormeld artikel niet met zoveel woorden
bepaalt op welk ogenblik er sprake moet zijn van een kwetsbaar gebied. Volgens
hen telt de bestemming van het goed op het ogenblik waarop de initiële bouwovertreding werd begaan. Zij wijzen op de strekking van andere innovaties van
het decreet van 4 juni 2003, zoals het vermoeden dat constructies die zijn opgericht voor de allereerste definitieve vaststelling van het betrokken gewestplan geacht worden vergund te zijn (artikel 96, §4, tweede lid Stedenbouwdecreet
1999).
Artikel 146, derde lid Stedenbouwdecreet 1999 is bijgevolg volgens de appelrechters ook toepasselijk zodra het gebied niet als ruimtelijk kwetsbaar werd beschouwd toen de werken werden uitgevoerd, ook al verkreeeg het nadien wel dit
statuut.
Ze oordelen dat overeenkomstig artikel 2, tweede lid Strafwetboek, deze mildere strafbepaling de vroegere strafbaarheid van de gedragingen van verweerster
opheft.
5. Uit de parlementaire werkzaamheden blijkt dat het de bedoeling was om het
misdrijf van instandhouding van wederrechtelijk opgerichte bouwwerken op te
heffen in bepaalde gevallen, onder meer voor zover de handelingen, werken, wijzigingen of het strijdige gebruik niet gelegen waren in de ruimtelijk kwetsbare
gebieden. Nergens blijkt evenwel dat de decreetgever voor de strafbaarheid van
het instandhouden in ruimtelijk kwetsbaar gebied vereist dat eerst ook de handelingen, werken, wijzigingen of het strijdige gebruik zouden zijn gepleegd in
ruimtelijk kwetsbaar gebied.
Dit blijkt evenmin, voor constructies opgericht vóór het decreet van 4 juni
2003, uit het bij artikel 96, §4, tweede lid Stedenbouwdeceet 1999, bepaalde vermoeden van vergunning voor constructies gebouwd na de inwerkingtreding van
de Stedenbouwwet van 29 maart 1962 maar vóór de allereerste, definitieve vaststelling van het gewestplan waarbinnen zij gelegen zijn, daar de overheid dit vermoeden, luidens dezelfde bepaling, kan weerleggen "door enig bewijsmateriaal,
behoudens getuigenverklaringen, zoals door middel van een goedgekeurd bouwplan, een proces-verbaal of een bezwaarschrift".
6. Voor de strafbare instandhouding vereist artikel 146, derde lid Stedenbouwdecreet 1999 uitsluitend dat op het ogenblik van de instandhouding, de wederrechtelijke werken voortaan gelegen zijn in ruimtelijk kwetsbaar gebied. Deze
strafbepaling ontneemt aan het vóór of na de wetswijziging van 4 juni 2003
voortdurend gepleegde misdrijf van instandhouding, niet zijn strafbaar karakter,
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zolang deze instandhouding betrekking heeft op goederen gelegen in een ruimtelijk kwetsbaar gebied.
Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gedaan in de kant van het vernietigde arrest.
Laat de kosten van beide cassatieberoepen ten laste van de verweerster.
Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.
26 februari 2008 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Goethals – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaat-generaal
– Advocaten: mrs. Geinger, B. Roelandts, Gent en H. Van Landeghem, Gent.

Nr. 132
2° KAMER - 26 februari 2008

WEGVERKEER — WEGVERKEERSREGLEMENT VAN 01-12-1975 —
REGLEMENTSBEPALINGEN — ARTIKEL 19 — ARTIKEL 19.2 - DRAAGWIJDTE.
De verplichtingen van de bestuurder die rechts afslaat en die zich in de uitzonderlijke
gevallen, wegens de plaatsgesteldheid en de afmetingen van het voertuig of de lading
ervan naar links mag begeven, gelden uitsluitend voor die verplaatsing naar links en niet
voor de daarop volgende zwenking naar rechts1 2. (Art. 19.2.2° Wegverkeersreglement
1975)
(S. e.a.)

ARREST

(A.R. P.07.1583.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de Correctionele Rechtbank te Oudenaarde van 12 oktober 2007.
De eisers voeren in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Afdelingsvoorzitter Edward Forrier heeft verslag uitgebracht.
1 Cass., 25 jan. 1984, A.R. 3278, A.C. 1983-1984, nr. 277; Cass., 15 jan. 1990, A.R. 7682, A.C.
1989-1990, nr. 301.
2 Zie: Cass., 8 maart 1983, A.R. 7653, A.C. 1982-1983, nr. 374: in deze zaak had het Hof beslist dat
"(...) op grond van art. 19.2.2°, tweede en derde lid van het Wegverkeerreglement, de bestuurder zich
slechts moet vergewissen of er geen achterligger reeds begonnen is in te halen vooraleer hij zich naar
links begeeft; dat de in die bepalingen vermelde verplichting de andere bestuurders die op normale
wijze rijden op de openbare weg die hij gaat verlaten, niet in gevaar te brengen, niet beperkt is tot het
ogenblik waarop die bestuurder zich naar links begeeft maar voortduurt terwijl hij vervolgens naar
rechts afslaat; (...)".
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Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1. De cassatieberoepen zijn blijkbaar alleen gericht tegen de beslissingen op de
burgerlijke rechtsvorderingen van de eisers tegen de verweerder.
Middel
2. Het middel voert schending aan van artikel 19.2.2°, tweede en derde lid
Wegverkeerreglement: de appelrechters hebben onterecht geoordeeld dat de bestuurder die naar rechts afslaat maar zich daarvoor eerst naar links moet begeven,
niet verplicht is na zich naar links te hebben begeven, voorrang te verlenen aan
een bestuurder die rechts inhaalt.
3. Krachtens artikel 19.2.2° Wegverkeerreglement moet de bestuurder die naar
rechts afslaat, zo dicht mogelijk bij de rechterrand van de rijbaan blijven. Hij
mag zich evenwel naar links begeven wanneer hij wegens de plaatsgesteldheid
en de afmetingen van het voertuig of de lading niet bij de rechterrand van de rijbaan kan blijven. In dat geval moet hij zich vooraf vergewissen dat geen achterligger reeds begonnen is in te halen. Bovendien mag hij de andere bestuurders
die op normale wijze rijden op de openbare weg die hij gaat verlaten, niet in gevaar brengen.
4. De verplichtingen van de bestuurder die rechts afslaat en die zich in de uitzonderlijke gevallen, wegens de plaatsgesteldheid en de afmetingen van het
voertuig of de lading ervan naar links mag begeven, gelden uitsluitend voor die
verplaatsing naar links en niet voor de daarop volgende zwenking naar rechts.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eisers in de kosten.
26 februari 2008 – 2° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaat-generaal – Advocaten:
mrs. F. Van Oudenhove, Oudenaarde en G .De Lange, Oudenaarde.

Nr. 133
2° KAMER - 26 februari 2008

1º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - OPSPORINGSONDERZOEK - PROCUREUR DES KONINGS
- VORDERING VAN EEN ONDERZOEKSHANDELING WAARVOOR ALLEEN DE ONDERZOEKSRECHTER
BEVOEGD IS - ONDERZOEKSRECHTER DIE BESLIST HET GEHELE ONDERZOEK ZELF VOORT TE ZETTEN
- VOORWAARDE.
2º ONDERZOEKSRECHTER - VORDERING VAN DE PROCUREUR DES KONINGS - VORDERING
VAN EEN ONDERZOEKSHANDELING WAARVOOR ALLEEN DE ONDERZOEKSRECHTER BEVOEGD IS ONDERZOEKSRECHTER DIE BESLIST HET GEHELE ONDERZOEK ZELF VOORT TE ZETTEN -
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VOORWAARDE.
1º en 2° Artikel 28septies, tweede lid Wetboek van Strafvordering, vóór het vervangen werd
bij artikel 3 van de wet van 27 december 2005, bepaalt niet dat de onderzoeksrechter,
die door de Procureur des Konings gevorderd wordt een onderzoekshandeling te
verrichten waarvoor alleen de onderzoeksrechter bevoegd is zonder dat een gerechtelijk
onderzoek wordt ingesteld, alvorens te beslissen dat hij het gehele onderzoek zelf
voortzet, vooraf de onderzoeksverrichting moet uitvoeren die door de Procureur des
Konings werd gevorderd1. (Art. 28septies, tweede lid Sv.)
(W. e.a.)

ARREST

(A.R. P.07.1793.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te
Antwerpen, correctionele kamer, van 8 november 2007.
De eiser I voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee middelen
aan.
De eiser II voert geen middel aan.
Raadsheer Etienne Goethals heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
Eerste onderdeel
1. Het onderdeel voert schending aan van artikel 28septies Wetboek van Strafvordering, zoals van toepassing vóór de wetswijziging van 27 december 2005: de
appelrechters oordelen ten onrechte dat de onderzoeksrechter zichzelf mocht adiëren, ongeacht of hij voordien de door de procureur des Konings gevorderde onderzoekshandeling had laten uitvoeren.
2. Artikel 28septies Wetboek van Strafvordering, vóór het vervangen werd bij
artikel 3 van de wet van 27 december 2005, bepaalde: "De procureur des Konings kan de onderzoeksrechter vorderen een onderzoekshandeling te verrichten
waarvoor alleen de onderzoeksrechter bevoegd is, met uitzondering van het bevel tot aanhouding bedoeld in artikel 16 van de wet van 20 juli 1990 betreffende
de voorlopige hechtenis, de volledig anonieme getuigenis zoals bedoeld in artikel
86bis, de bewakingsmaatregel bedoeld in artikel 90ter en de huiszoeking, zonder
dat een gerechtelijk onderzoek wordt ingesteld. Na de uitvoering van de door de
1 In deze zaak had de Procureur des Konings op 7 nov. 2005 conform art. 28septies, tweede lid
Wetboek van Strafvordering, de onderzoeksrechter gevorderd een onderzoekshandeling in de zin van
art. 88bis Wetboek van Strafvordering te verrichten. Het op de zaak toepasselijke art. 28septies,
tweede lid Wetboek van Strafvordering betreft dus de versie van vóór de wijziging bij art. 3 van de
wet van 27 dec. 2005 (B.S. 30 dec. 2005). Anders dan de appelrechters oordelen blijkt de nieuwe
tekst inhoudelijk niets te hebben gewijzigd aan de mogelijkheid van de onderzoeksrechter om, in
geval van mini-instructie, zichzelf te kunnen adiëren zonder vooraf de door de Procureur des Konings
gevorderde onderzoekshandeling te hebben verricht. (MT)
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onderzoeksrechter verrichte onderzoekshandeling zendt deze het dossier terug
aan de procureur des Konings die instaat voor de voortzetting van het opsporingsonderzoek.
De met de zaak belaste onderzoeksrechter beslist of hij uitsluitend de gevorderde onderzoekshandeling verricht en het dossier terugzendt zoals in het vorige
lid is bepaald, dan wel of hij het gehele onderzoek zelf voortzet, in welk geval er
verder wordt gehandeld overeenkomstig de bepalingen van het hoofdstuk VI van
dit boek. Tegen deze beslissing staat geen rechtsmiddel open.
Het voorgaande lid is niet van toepassing op de onderzoekshandelingen als bedoeld in de artikelen 56bis, tweede lid en 89ter".
3. Het opzet van deze bepalingen is de procureur des Konings de mogelijkheid
te bieden bepaalde onderzoeksverrichtingen die tot de bevoegdheid van de onderzoeksrechter behoren, te vorderen zonder evenwel daartoe een gerechtelijk
onderzoek te moeten vorderen. Het is evenwel niet de bedoeling dat de onderzoeksrechter enkel als tussenpersoon zou optreden, en niet verder toezicht zou
uitoefenen op de te verrichten onderzoekshandelingen. Het in artikel 28septies,
tweede lid Wetboek van Strafvordering ingebouwde alternatief laat de onderzoeksrechter dan ook toe, hetzij zich te beperken tot de uitvoering van de gevraagde verrichting en het dossier terug te zenden zonder dat hij zichzelf van de
feiten adieert, hetzij het dossier te behouden en het onderzoek zelf voort te zetten
waarbij hijzelf beslist over de te verrichten onderzoekshandelingen.
Met dit facultatief evocatierecht worden de autonomie en zeggenschap van de
onderzoeksrechter beklemtoond bij onderzoeken waarbij dwangmaatregelen aan
de orde zijn.
Artikel 28septies, tweede lid Wetboek van Strafvordering bepaalt niet dat de
onderzoeksrechter in dit laatste geval vooraf de onderzoeksverrichting moet uitvoeren die door de procureur des Konings werd gevorderd.
Het onderdeel dat uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt naar recht.
(...)
Ambtshalve onderzoek van beslissing op de strafvordering
15. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen
zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eisers in de kosten.
26 februari 2008 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Goethals – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaat-generaal
– Advocaten: mrs. J. A. Vercraeye, Antwerpen en M. Souidi, Antwerpen.
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Nr. 134
2° KAMER - 27 februari 2008

1º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.2 - STRAFZAKEN - VERMOEDEN VAN ONSCHULD - BEOORDELING.
2º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.2 - STRAFZAKEN - VERMOEDEN VAN ONSCHULD MEDIACAMPAGNE.
3º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - STRAFZAKEN - ONAFHANKELIJKE EN ONPARTIJDIGE
RECHTERLIJKE INSTANTIE - MEDIACAMPAGNE.
4º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - STRAFZAKEN - EERLIJKE BEHANDELING - BEOORDELING
VANAF HET VOORBEREIDEND STADIUM VAN HET STRAFPROCES - DRAAGWIJDTE.
5º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - ONDERZOEKSGEHEIM - SCHENDING - GEVOLG.
1º De eerbiediging van het algemeen rechtsbeginsel inzake het vermoeden van onschuld,
vastgelegd in artikel 6.2 E.V.R.M., dat met name een plicht is voor de rechter die
uitspraak moet doen over de gegrondheid van de beschuldiging, wordt beoordeeld met
inachtneming van de rechtspleging in haar geheel1.
2º en 3° Noch uit het feit dat een mediacampagne is gevoerd, noch uit de verklaringen van
overheidsinstanties, noch uit het verschijnen in de pers van uittreksels uit het stafdossier,
kan, nog vóór de regeling van de rechtspleging, worden afgeleid dat, in geval van
verwijzing naar het vonnisgerecht, de magistraten waaruit dit is samengesteld het
vermoeden van onschuld zullen miskennen of niet in staat zullen blijken te zijn om op
onafhankelijke en onpartijdige wijze uitspraak te doen2.
4º Om te oordelen of een zaak eerlijk is behandeld in de zin van artikel 6.1 E.V.R.M., moet
de rechtspleging in haar geheel worden beschouwd; ofschoon artikel 6 vanaf het
voorbereidend stadium van een strafproces kan worden aangevoerd, volgt daaruit niet
dat niet tevens kan worden nagegaan of de bepalingen ervan wel zijn geërbiedigd in de
eventuele rechtspleging voor het vonnisgerecht3.
5º Een schending van het geheim van het vooronderzoek kan geen invloed hebben op
strafvervolgingen die niet op deze schending zijn gegrond en die niet steunen op
bewijzen die naderhand zijn vergaard4. (Art. 57 Sv.)
(KERK VAN DE SCIENTOLOGY BELGIË vzw)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.07.1485.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 11 oktober 2007 gewezen
door het Hof van Beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling.
1 Cass., 15 dec. 2004, A.R. P.04.1189.F, A.C. 2004, nr. 612.
2 Ibid.
3 Zie Cass., 15 jan. 1991, A.R. 2153, A.C. 1990-1991, nr. 249; Cass., 15 dec. 2004, A.R.
P.04.1189.F, A.C. 2004, nr. 612; Cass., 4 april 2007, A.R. P.07.0218.F, A.C. 2007, nr. 175.
4 Cass., 28 april 1999, A.R. P.98.0963.F, A.C. 1999; nr. 244.
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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. FEITEN
De eiseres heeft met toepassing van de artikelen 136, tweede lid en 235bis, §2
van het Wetboek van Strafvordering een verzoekschrift bij de kamer van inbeschuldigingstelling ingediend waarin zij haar verzoekt om de vervolgingen niet
ontvankelijk te verklaren op grond dat de verklaringen die het openbaar ministerie aan de pers heeft afgelegd, het geheim van het onderzoek schenden, het vermoeden van onschuld miskennen en het recht op een eerlijke behandeling van de
zaak aantasten.
Het bestreden arrest verklaart het verzoekschrift ontvankelijk maar niet gegrond.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Over het eerste middel
De eiseres heeft voor de kamer van inbeschuldigingstelling aangevoerd dat de
vervolgingen niet ontvankelijk waren omdat het parket informatie aan de pers
heeft verstrekt zonder dat het openbaar belang het vereist en zonder instemming
van de onderzoeksrechter.
Ter verwerping van dat verweer voert het arrest twee redenen aan. Volgens de
eerste blijkt uit het dossier niet dat de bekritiseerde mededelingen gedaan werden
in strijd met de voorwaarden die bij artikel 57, §3 van het Wetboek van Strafvordering zijn bepaald. Volgens de tweede blijkt uit geen enkele wettelijke bepaling
dat de aangevoerde schending, in de veronderstelling dat zij bewezen is, tot nietontvankelijkheid van de vervolgingen leidt.
De tweede hierboven aangehaalde reden verantwoordt de beslissing naar recht.
Een schending van het geheim van het voorbereidend onderzoek kan immers
geen invloed hebben op strafvervolgingen die niet op deze schending zijn gegrond en die niet steunen op bewijzen die naderhand zijn vergaard.
Aangezien het middel geen kritiek uitoefent op de eerste reden, kan het bijgevolg niet tot cassatie leiden en is het niet ontvankelijk bij gebrek aan belang.
Over het tweede middel
De eiseres heeft voor het onderzoeksgerecht aangevoerd dat de vervolgingen
niet ontvankelijk waren omdat het parket aan de pers verklaringen heeft afgelegd
die het publiek aanzetten om in haar schuld te geloven.
Het arrest verwerpt dat verweer door in een eerste reden te oordelen dat de informatie aan de pers het vermoeden van onschuld niet lijkt te hebben geschonden
en, in een tweede reden, dat de aangevoerde schending, in de veronderstelling
dat zij bewezen is, niet leidt tot de niet-ontvankelijkheid van de vervolgingen.
Het middel oefent op de twee voormelde redenen kritiek uit.
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De eerbiediging van het algemeen rechtsbeginsel inzake het vermoeden van
onschuld, vastgelegd in artikel 6.2 van het Verdrag tot Bescherming van de
Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, dat met name een plicht is
voor de rechter die uitspraak moet doen over de gegrondheid van de beschuldiging, wordt beoordeeld met inachtneming van de rechtspleging in haar geheel.
Noch uit een mediacampagne, noch uit de verklaringen van overheidsinstanties, noch uit het verschijnen in de pers van uittreksels uit het strafdossier, kan,
nog vóór de regeling van de rechtspleging, worden afgeleid dat, in geval van verwijzing naar het vonnisgerecht, de magistraten waaruit dit is samengesteld het
vermoeden van onschuld zullen miskennen of niet in staat zullen blijken te zijn
om op onafhankelijke of onpartijdige wijze uitspraak te doen.
Het middel faalt in zoverre naar recht.
Aangezien het arrest naar recht verantwoord is door de tweede reden, kan de
kritiek op de eerste niet tot cassatie leiden, zodat het middel dienaangaande niet
ontvankelijk is bij gebrek aan belang.
Over het derde middel
Het arrest beslist niet dat de schending van een recht dat in het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden is vastgelegd, niet kan worden gecorrigeerd door het gerecht waarvoor het rechtsmiddel,
met dat doel, is ingesteld. Het beslist, wat niet hetzelfde is, dat mocht de beweerde schending bewezen zijn, wat niet het geval is, deze niet het gevolg kan hebben dat de eiseres eraan toeschrijft.
De beslissing waarbij een rechtsmiddel dat een schending van een grondrecht
aanklaagt, als ongegrond verworpen wordt, ontneemt het rechtsmiddel dat bij de
nationale overheid is ingesteld zijn effectief karakter niet en houdt niet in dat
deze zou geweigerd hebben om de grieven te onderzoeken die uit het Verdrag
zijn afgeleid.
Om te oordelen of een zaak eerlijk is behandeld in de zin van artikel 6.1 van
het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele
Vrijheden, moet de rechtspleging in haar geheel worden beschouwd.
Ofschoon artikel 6 vanaf het voorbereidend stadium van een strafproces kan
worden aangevoerd, volgt daaruit niet dat niet tevens kan worden nagegaan of de
bepalingen ervan wel zijn geëerbiedigd in de eventuele rechtspleging voor het
vonnisgerecht.
Een kamer van inbeschuldigingstelling die uitspraak moet doen over de regelmatigheid van een lopend onderzoek kan bijgevolg, zonder de artikelen 6.1 en 13
van het Verdrag te schenden, oordelen dat de aangevoerde schendingen niet van
dien aard zijn dat ze, in de veronderstelling dat de zaak voor de bodemrechter
komt, het verloop van een eerlijke behandeling van de zaak voor hem kunnen beletten.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Ambtshalve onderzoek
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn
in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
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Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.
27 februari 2008 – 2° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. de Codt, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-generaal – Advocaat: mr. Mahieu.

Nr. 135
2° KAMER - 27 februari 2008

1º BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - MISDRIJF BEDRIEGLIJK ONVERMOGEN SCHADE VEROORZAAKT DOOR DE FOUT VAN EEN MEDEDADER - BEGRIP - OORZAKELIJK VERBAND.
2º BANKBREUK EN BEDRIEGLIJK ONVERMOGEN - BURGERLIJKE RECHTSVORDERING
- SCHADE VEROORZAAKT DOOR DE FOUT VAN EEN MEDEDADER - BEGRIP - OORZAKELIJK VERBAND.
3º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — SCHADE — BEGRIP.
VORMEN - MISDRIJF BEDRIEGLIJK ONVERMOGEN - SCHADE VEROORZAAKT DOOR DE FOUT VAN
EEN MEDEDADER - BEGRIP - OORZAKELIJK VERBAND.
4º BANKBREUK EN BEDRIEGLIJK ONVERMOGEN - ONVERMOGEN - BEGRIP.
1º, 2° en 3° Ofschoon de schade die door het misdrijf bedrieglijk onvermogen wordt
berokkend, kan worden afgezonderd van de onbetaalde schuld van de dader, kan zij toch
worden geraamd in functie van het verlies van een kans voor de schuldeisers om van
laatstgenoemde de betaling van de hen verschuldigde bedragen te verkrijgen; het
bestaan van een oorzakelijk verband tussen de fout van de mededader en de schade,
hangt niet af van de vaststelling dat, zonder deze fout, met het vermogen van de
hoofdschuldenaar het volledige passief had kunnen worden aangezuiverd, maar het
volstaat om vast te stellen dat de schuldeisers door de fout van de mededader een kans
hebben verloren om althans ten dele de verschuldigde bedragen te recupereren1.
4º Het bedrieglijk bewerken van het onvermogen, dat bij artikel 490bis Sw. wordt gestraft,
moet niet volledig zijn, het volstaat dat de overblijvende goederen onvoldoende zijn om
de volledige schuld af te lossen2.
(D. T. FORTIS nv e.a.; G. t/ FORTIS nv e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.07.1567.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen twee arresten, op 28 maart en 28 september 2007 gewezen door het Hof van Beroep te Luik, correctionele kamer.
1 Cass., 23 feb. 2005, A.R. P.04.1517.F, A.C. 2005, nr. 112.
2 C. DE VALKENEER, "Les infractions liées à l'état de faillite", in Les infractions contre les biens,
Brussel, Larcier, 2007, p. 201.
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De eiser L. D. voert een middel 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
(...)
B. Over het cassatieberoep van L. D. tegen het arrest van 28 september 2007:
(...)
2. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissingen op de burgerlijke rechtsvorderingen van de verweersters tegen de eiser:
Over het middel:
1. In zoverre het middel gericht is tegen de overwegingen van het arrest betreffende een kapitaalsverhoging en een aankoop van effecten ten bedrage van
10.500.000 Belgische frank voor elk van deze transacties, is het niet ontvankelijk
bij gebrek aan belang, aangezien verder in het arrest blijkt dat dit dubbel bedrag
geen rol speelt in de verantwoording, door de appelrechters, van de raming van
de omvang van de schade en van het bedrag dat nodig is om deze te vergoeden.
2. Ofschoon de schade die door het misdrijf bedrieglijk onvermogen wordt berokkend, kan worden afgezonderd van de onbetaalde schuld van de dader, kan zij
toch worden geraamd op grond van het verlies van een kans voor de schuldeisers
om van laatstgenoemde de betaling van de hen verschuldigde bedragen te verkrijgen.
3. Het bedrieglijk bewerken van het onvermogen, dat bij artikel 490bis van het
Strafwetboek wordt gestraft, hoeft niet volledig te zijn. Dat bestanddeel van het
misdrijf is bewezen zodra de overblijvende goederen onvoldoende zijn om de
volledige schuld af te lossen.
4. Het bestaan van een oorzakelijk verband tussen de fout van de mededader
van dit misdrijf en de schade zoals die hierboven is omschreven, hangt bijgevolg
niet af van de vaststelling dat, zonder deze fout met het vermogen van de hoofdschuldenaar het volledige passief had kunnen worden aangezuiverd.
Wanneer immers blijkt dat de schuldeisers, zonder de fout, de verschuldigde
bedragen zelfs maar ten dele hadden kunnen recupereren, dan wordt, als daartoe
grond bestaat, het bestaan van schade afgeleid uit het verlies van een kans om althans dàt gedeelte te verkrijgen.
5. Op de conclusie waarin wordt aangevoerd dat het vermogen van de hoofdschuldenaar nooit voldoende zou zijn geweest om de verweersters in staat te stellen de volledige betaling van hun schuldvordering te verkrijgen, antwoordt het
arrest dat de activa die aan hun gemeenschappelijk pand zijn onttrokken, bestaan
uit een inboedel ter waarde van 1.465.000 Belgische frank, een villa ter waarde
van 26 miljoen Belgische frank en een kapitaalsverhoging van een naamloze
vennootschap ten bedrage van 15.975.000 Belgische frank.
Vervolgens, om de schade te berekenen die voortvloeit uit de verrichtingen
met deze activa, maakt het arrest, wat de inboedel en de villa betreft, een verge-
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lijking tussen de bedragen die de schuldenaar door die verrichtingen heeft verkregen en de opbrengst van de gedwongen verkoop waaraan deze goederen hadden kunnen en moeten worden onderworpen indien ze als dusdanig in het vermogen van de schuldenaar waren gebleven.
Het arrest oordeelt dat de schade die door de frauduleuze overdracht van de activa is veroorzaakt, aan de opbrengst daarvan gelijkstaat, welke naar billijkheid
op één miljoen frank wordt geschat voor de inboedel en twintig miljoen frank
voor de villa.
Wat de kapitaalsverhoging betreft, leidt het arrest uit de conclusie van de eiser
af dat hij het bedrag dat de verweersters daarvoor eisen, heeft "aanvaard".
6. De eiser voert aan dat laatstgenoemde vermelding de bewijskracht van zijn
conclusie miskent.
Op bladzijde 32 van het geschrift "aanvullende conclusie" genaamd, neergelegd op de terechtzitting van 28 juni 2007, vermeldde de eiser dat "het maximum-bedrag waarop de [verweersters] aanspraak kunnen maken, gelijk is aan
het grootste bedrag dat bij de verschillende verrichtingen is opgenomen, i.e. het
bedrag van 15.975.000 Belgische frank dat in het misdrijf A.2, tweede deel,
wordt vermeld".
Op bladzijde 35 van datzelfde geschrift wordt, weliswaar in subsidiaire orde,
gevraagd om "de burgerlijke partijstellingen alleen gegrond te verklaren voor het
bedrag van 396.009, 91 € (15.975.000 BEF) vermeerderd met de interesten".
Door te oordelen dat de eiser het voormelde bedrag als schade heeft "aanvaard", geeft het arrest aan diens conclusie geen uitlegging die onverenigbaar is
met de bewoordingen ervan.
De bewering dat het een maximumbedrag betreft, heeft de appelrechters niet
kunnen beletten om, op grond van een feitelijke beoordeling, te beslissen dat de
te vergoeden schade dat bedrag overschreed.
7. De appelrechters omkleden bijgevolg hun beslissing regelmatig met redenen
en verantwoorden haar naar recht.
Het middel kan niet worden aangenomen.
(...)
Dictum
Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt ieder van de eisers in de kosten van zijn cassatieberoepen.
27 februari 2008 – 2° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. de Codt, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Geinger en R. Verstraeten, Brussel.
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Nr. 136
2° KAMER - 27 februari 2008

1º HOGER BEROEP — STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN
INBEGREPEN) — BURGERLIJKE RECHTSVORDERING (BIJZONDERE
REGELS) - VONNIS VAN ONBEVOEGDVERKLARING - HOGER BEROEP VAN HET OPENBAAR
MINISTERIE - GEEN HOGER BEROEP VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ - WIJZIGING - VERPLICHTING OM
OP DE STRAFVORDERING EN DE BURGERLIJKE RECHTSVORDERING UITSPRAAK TE DOEN.
2º BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - BURGERLIJKE RECHTSVORDERING VOOR DE
STRAFRECHTER - VONNIS VAN ONBEVOEGDVERKLARING - HOGER BEROEP VAN HET OPENBAAR
MINISTERIE - GEEN HOGER BEROEP VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ - WIJZIGING - VERPLICHTING OM
OP DE STRAFVORDERING EN DE BURGERLIJKE RECHTSVORDERING UITSPRAAK TE DOEN.
1º en 2° De appelrechter bij wie alleen op het hoger beroep van het openbaar ministerie,
een vonnis van onbevoegdverklaring op de strafvordering en de burgerlijke
rechtsvordering aanhangig is gemaakt, moet, indien hij het vonnis ongeldig verklaart,
over de beide vorderingen uitspraak doen ten gronde1.
(L. T. L.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.07.1720.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 23 oktober 2007 gewezen
door het Hof van Beroep te Brussel, correctionele kamer.
Het cassatieberoep is beperkt tot de beslissing op de burgerlijke rechtsvordering van de verweerster.
De eiser voert twee 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
A. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing over het beginsel
van de aansprakelijkheid:
Over het eerste middel
De appelrechter bij wie, alleen op het hoger beroep van het openbaar ministerie, een vonnis van onbevoegdverklaring op de strafvordering en de burgerlijke
rechtsvordering aanhangig is gemaakt, moet, indien hij het vonnis ongeldig verklaart, over de beide vorderingen uitspraak doen ten gronde.
De eiser voert aan dat het gebrek aan hoger beroep van de burgerlijke partij te
dezen tot gevolg heeft gehad dat de beslissing t.a.v. deze partij kracht van gewijsde heeft gekregen. Volgens de eiser heeft de eerste rechter, om zich onbevoegd te verklaren, immers uitspraak gedaan ten gronde door te beslissen dat in
1 Cass., 16 maart 1976, A.C. 1976, 825; R. DECLERCQ, Beginselen van strafrechtspleging, Mechelen,
Kluwer, 2007, p. 1255.
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zijn arrondissement geen enkel misdrijf was gepleegd.
De eerste rechter heeft ten gronde beslist toen hij zich over de vordering heeft
uitgesproken.
Door zich "zowel burgerlijk als strafrechtelijk territoriaal onbevoegd te verklaren om kennis te nemen van de vervolgingen wegens misdrijven die in de gemeente Sint-Genesius-Rode zijn gepleegd", op grond dat het bedrijf van de eiser
alleen dààr zijn zetel had, heeft de Correctionele Rechtbank te Nijvel geen uitspraak gedaan over de gegrondheid van de voor haar gebrachte rechtsvorderingen.
Het stond bijgevolg aan de appelrechters om, nadat zij het beroepen vonnis
nietig hadden verklaard op grond dat de territoriale bevoegdheid niet uitsluitend
wordt geregeld door de plaats van het misdrijf maar ook door die van de verblijfplaats van de beklaagde, uitspraak te doen, wat zij overigens hebben gedaan,
over met name de burgerlijke rechtsvordering die regelmatig bij de eerste rechter
aanhangig was gemaakt en waarvan deze onwettig de gegrondheid ervan niet had
beoordeeld.
Het middel kan niet worden aangenomen.
B. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing over de omvang
van de schade:
De arresten of vonnissen die, nadat zij definitief over de strafvordering hebben
beslist, schadevergoeding toekennen aan de burgerlijke partij, zijn in de regel
eindbeslissingen in de zin van artikel 416, eerste lid van het Wetboek van Strafvordering wanneer hierdoor de rechtsmacht van de strafrechter volledig is uitgeoefend, d.w.z. wanneer voor elk bestanddeel van de schade van de burgerlijke
partij, uitspraak wordt gedaan over alle punten van haar vordering.
Het bestreden arrest veroordeelt de eiser om de schade te vergoeden inzake
overwerk en vakantiegeld. Wat de eindejaarspremie betreft hebben de appelrechters evenwel aan de verweerster slechts een voorlopige schadevergoeding toegekend en hebben zij de uitspraak over de raming van het bedrag ervan aangehouden.
Een dergelijke beslissing is geen eindbeslissing in de zin van de voormelde
wettelijke bepaling en valt niet onder de gevallen die in het tweede lid van datzelfde artikel zijn bepaald.
Het cassatieberoep is niet ontvankelijk.
Er is geen grond om te antwoorden op het tweede middel betreffende het aantal overuren die van de verweerster werden verlangd, betreffende de huurwaarde
van de woning die tot haar beschikking is gesteld of het aantal dagen die recht
geven op vakantiegeld, aangezien deze grieven alleen betrekking hebben op een
beslissing waartegen, om de hoger uiteengezette redenen, geen onmiddellijk cassatieberoep kan worden ingesteld.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
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Veroordeelt de eiser in de kosten.
27 februari 2008 – 2° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. de Codt, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. J. Van Rossum, Brussel en I. Marée, Brussel.

Nr. 137
2° KAMER - 27 februari 2008

1º HOF VAN ASSISEN — BEHANDELING TER ZITTING EN
TUSSENARRESTEN. VERKLARING VAN DE JURY - TUSSENARREST - DEBAT VRAGEN - GEPASTHEID - ONAANTASTBARE BEOORDELING.
2º HOF VAN ASSISEN — BEHANDELING TER ZITTING EN
TUSSENARRESTEN. VERKLARING VAN DE JURY - TUSSENARREST - DEBAT VRAGEN - VERDEDIGING VERZOEKT OM AANVULLENDE VRAGEN - WEIGERING - ARTIKEL 6
E.V.R.M.
3º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - STRAFZAKEN - HOF VAN ASSISEN - TUSSENARREST - DEBAT
- VRAGEN - VERDEDIGING VERZOEKT OM AANVULLENDE VRAGEN - WEIGERING.
1º Buiten de gevallen die bij artikelen 339 Sv. en 10 Wet Bescherming Maatschappij zijn
bepaald, beslist het hof van assisen op onaantastbare wijze, in het geval van betwisting,
welke vragen uit het debat voortvloeien, op voorwaarde dat aan de jury geen andere
feiten worden voorgelegd dan deze waarvoor de kamer van inbeschuldigingstelling de
verwijzing heeft bevolen1.
2º en 3° Wanneer, zoals uit het verwijzingsarrest blijkt, de wijze waarop de vragen waren
opgesteld de beschuldigde niet de mogelijkheid heeft ontnomen om tegenspraak te
voeren over zijn persoonlijke betrokkenheid bij de feiten en evenmin over het bestaan
van een band tussen het hoofdmisdrijf en de verzwarende omstandigheid van artikel 475
Sw., kan de weigering van het hof van assisen om een andere hoofdvraag of andere
aanvullende vragen te stellen, niet tot een schending leiden van artikel 6 E.V.R.M.
(M. e.a. T. T. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.07.1834.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep van de eiser is gericht tegen een arrest van 11 oktober 2007
van het Hof van assisen van de provincie Henegouwen dat uitspraak doet over de
strafvordering. Dat van de eiseres is gericht tegen de arresten van 11 en 12 oktober 2007 van dat hof van assisen, die respectievelijk uitspraak doen over de strafvordering en de burgerlijke rechtsvorderingen.
De eiser voert drie middelen aan in een memorie waarvan een eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
1 Cass., 11 mei 1994, A.R. P.94.0457.F, A.C. 1994, nr. 233.
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Afdelingsvoorzitter Frédéric Close heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
A. Over het cassatieberoep van de eiser:
Het Hof vermag geen acht te slaan op de stukken die op de terechtzitting van
27 februari 2008 zijn neergelegd, i.e. buiten de termijn die bij artikel 420bis, eerste lid van het Wetboek van Strafvordering is bepaald.
Over het eerste middel
Het middel dat kritiek uitoefent op de wettigheid van de beslissing en niet op
de motivering ervan, houdt geen verband met artikel 149 van de Grondwet, zodat
het, in zoverre het de schending van deze bepaling aanvoert, faalt naar recht.
Voor het overige verwijt het middel het hof van assisen dat kennis genomen
heeft van de beschuldiging van diefstal met geweld of bedreiging met de omstandigheid dat doodslag is gepleegd om de diefstal te vergemakkelijken of om de
straffeloosheid ervan te verzekeren, dat het met een tussenarrest de conclusie van
de eiser heeft verworpen waarin wordt gevraagd dat aan de gezworenen een
hoofdvraag wordt gesteld betreffende de doodslag, een aanvullende vraag betreffende een beschuldiging van opzettelijke slagen en verwondingen met de dood
als gevolg doch zonder oogmerk te doden en een tweede hoofdvraag betreffende
een gewone diefstal.
Buiten de gevallen die bij de artikelen 339 van het Wetboek van Strafvordering en 10 van de Wet tot de Bescherming van de Maatschappij zijn bepaald, beslist het hof van assisen evenwel, in het geval van betwisting, op onaantastbare
wijze welke vragen uit het debat voortvloeien, op voorwaarde dat aan de jury
geen andere feiten worden voorgelegd dan deze waarvoor de kamer van inbeschuldigingstelling de verwijzing heeft bevolen.
Zoals uit het verwijzingsarrest blijkt, heeft de wijze waarop de vragen waren
opgesteld de eiser niet de mogelijkheid ontnomen om tegenspraak te voeren over
zijn persoonlijke betrokkenheid bij de feiten en evenmin over het bestaan van
een band tussen het hoofdmisdrijf en de verzwarende omstandigheid van artikel
475 van het Strafwetboek.
Bijgevolg kan de weigering van het hof van assisen om de hierboven samengevatte vragen te stellen niet tot een schending leiden van artikel 6 van het Verdrag
tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden.
Het middel kan in zoverre niet worden aangenomen.
(...)
Dictum
Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt ieder van de eisers in de kosten van zijn cassatieberoep(en).
27 februari 2008 – 2° kamer – Voorzitter: de h. de Codt, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Close – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-gene-
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raal – Advocaat: mr. S. Vandekerkove, Doornik.

Nr. 138
2° KAMER - 27 februari 2008

1º TAALGEBRUIK — GERECHTSZAKEN (WET 15 JUNI 1935) — IN EERSTE
AANLEG — STRAFZAKEN - HOF VAN ASSISEN - PROVINCIE LUIK - NEDERLANDSTALIGE
BESCHULDIGDE - VERZOEK TOT VERWIJZING NAAR EEN HOF VAN ASSISEN WAAR DE RECHTSPLEGING
IN HET NEDERLANDS VERLOOPT.
2º HOF VAN ASSISEN — RECHTSPLEGING TOT DE VERWIJZING NAAR HET
HOF - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - TAALGEBRUIK - HOF VAN ASSISEN VAN DE
PROVINCIE LUIK - NEDERLANDSTALIGE BESCHULDIGDE - VERZOEK TOT VERWIJZING NAAR EEN HOF
VAN ASSISEN WAAR DE RECHTSPLEGING IN HET NEDERLANDS VERLOOPT.
1º en 2° Noch uit de artt. 1 en 2 Wet 24 maart 1980, noch uit artikel 1 Wet 23 september
1985, noch uit de artt. 366 en 367 Gewone wet 16 juli 1993 tot vervollediging federale
staatsstuctuur, blijkt dat de wetgever met deze bepalingen tot wijziging van de artt. 1, 19
en 20 Taalwet Gerechtszaken, het recht heeft willen afschaffen dat de voormelde artt. 19
en 20 toekennen aan de beschuldigde die alleen Nederlands kent of zich gemakkelijker
in die taal uitdrukt en die voor het hof van assisen van de provincie Luik moet worden
gebracht om, zo hij daarom verzoekt, naar een hof van assisen te worden verwezen waar
de rechtspleging in het Nederlands wordt gevoerd1.
(B. e.a. T. M.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.08.0101.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen een arrest, op 20 december 2007 gewezen door het Hof van Beroep te Luik, kamer van inbeschuldigingstelling.
De eisers voeren een middel aan in een verzoekschrift waarvan een eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft een schriftelijke conclusie
neergelegd.
Op de terechtzitting van 27 februari 2008 heeft raadsheer Paul Mathieu verslag
uitgebracht en heeft de voormelde advocaat-generaal geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Over het middel
Het middel voert aan dat de kamer van inbeschuldigingstelling waarbij de zaak
met toepassing van artikel 133 van het Wetboek van Strafvordering aanhangig is
gemaakt, de artikelen 19 en 20 van de Wet van 15 juni 1935 betreffende het gebruik der talen in gerechtszaken heeft geschonden, door het verzoek van de ver1 Zie Concl. O.M. in Pas. 2008, nr. 138.
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weerder in te willigen om naar het hof van assisen van de provincie Limburg te
worden verwezen in plaats van naar dat van de provincie Luik.
Noch uit de artikelen 1 en 2 van de Wet van 24 maart 1980, noch uit artikel 1
van de Wet van 23 september 1985, noch uit de artikelen 366 en 367 van de Gewone wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur,
blijkt dat de wetgever met deze bepalingen tot wijziging van de artikelen 1, 19 en
20 van de Wet van 15 juni 1935 betreffende het gebruik der talen in gerechtszaken, het recht heeft willen afschaffen dat de voormelde artikelen 19 en 20 toekennen aan de beschuldigde die alleen Nederlands kent of zich gemakkelijker in
die taal uitdrukt en die voor het hof van assisen van de provincie Luik moet worden gebracht om, zo hij daarom verzoekt, naar een hof van assisen te worden
verwezen waar de rechtspleging in het Nederlands wordt gevoerd.
Het middel faalt naar recht.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt ieder van de eisers in de kosten van zijn cassatieberoep.
27 februari 2008 – 2° kamer – Voorzitter: de h. de Codt, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Mathieu – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-generaal – Advocaat: mr. G.-M. Dehousse, Luik.

Nr. 139
2° KAMER - 27 februari 2008

1º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — TERMIJNEN VOOR
CASSATIEBEROEP EN BETEKENING — STRAFVORDERING — DUUR,
BEGIN EN EINDE - VONNIS VAN DE STRAFUITVOERINGSRECHTBANK - AANVANGSTIJDSTIP VAN
DE TERMIJN.
2º STRAFUITVOERING - VONNIS VAN DE STRAFUITVOERINGSRECHTBANK - CASSATIEBEROEP TERMIJN OM CASSATIEBEROEP IN TE STELLEN - AANVANG.
1º en 2° Wanneer de veroordeelde niet is aangehouden, wordt de termijn van vierentwintig
uur, te rekenen van de kennisgeving van het vonnis bij gerechtsbrief, waarbinnen de
veroordeelde
cassatieberoep
kan
instellen
tegen
het
vonnis
van
de
strafuitvoeringsrechtbank, berekend overeenkomstig de artt. 52 en 53bis, 1° Ger.W.,
vanaf de eerste dag die volgt op deze waarop de brief werd aangeboden op de
woonplaats van de geadresseerde of op zijn verblijfplaats; de aanbieding van de brief is
de gebeurtenis waarvan sprake in het voormelde artikel 52 en de termijn om
cassatieberoep in te stellen gaat dus in om middernacht, de dag die volgt op deze van de
aanbieding1. (Art. 97, §1, tweede lid Wet Strafuitvoering)
(K.)

1 Cass., 8 jan. 2008, A.R. P.07.1860.N, A.C. 2008, nr. 15.
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ARREST (vertaling)

(A.R. P.08.0262.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis van de Strafuitvoeringsrechtbank te Luik van 18 januari 2008.
Raadsheer Jocelyne Bodson heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Krachtens artikel 97, §1, tweede lid van de Wet van 17 mei 2006 betreffende
de externe rechtspositie van de veroordeelden, beschikt de veroordeelde over een
termijn van vierentwintig uur om cassatieberoep in te stellen, te rekenen van de
dag van de kennisgeving van het vonnis bij gerechtsbrief.
Wanneer, zoals te dezen, de veroordeelde niet is aangehouden, wordt die termijn berekend overeenkomstig de artikelen 52 en 53bis, 1° van het Gerechtelijk
Wetboek.
Krachtens het voormelde artikel 53bis, 1°, wordt die termijn berekend vanaf de
eerste dag die volgt op deze waarop de brief werd aangeboden op de woonplaats
van de geadresseerde of op zijn verblijfplaats.
De aanbieding van de brief is de gebeurtenis waarvan sprake in het voormelde
artikel 52. De termijn om cassatieberoep in te stellen gaat dus in om nul uur, de
dag die volgt op deze van de aanbieding.
Uit de stukken van de rechtspleging blijkt dat de gerechtsbrief door de Post
aan de woning van de eiser werd aangeboden op woensdag 23 januari 2008, datum waarop hij nog niet was aangehouden. Donderdag 24 januari 2008 was dus
de laatste nuttige dag om cassatieberoep in te stellen.
Het cassatieberoep dat op 4 februari 2008 is ingesteld, is laattijdig en dus niet
ontvankelijk.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
27 februari 2008 – 2° kamer – Voorzitter: de h. de Codt, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: mevr. Bodson – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-generaal.

Nr. 140
2° KAMER - 27 februari 2008

1º VOORRECHT VAN RECHTSMACHT - VERVOLGINGEN TEN LASTE VAN EEN MAGISTRAAT
- SAMENHANGENDE VERVOLGINGEN TEN LASTE VAN MEDEDADERS EN MEDEPLICHTIGEN -
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BEËINDIGING VAN HET ONDERZOEK - HANDHAVING VAN DE VOORLOPIGE HECHTENIS TOEPASSELIJKE BEPALING.
2º VOORLOPIGE HECHTENIS — REGELING VAN DE RECHTSPLEGING VOORRECHT VAN RECHTSMACHT - VERVOLGINGEN TEN LASTE VAN EEN MAGISTRAAT SAMENHANGENDE VERVOLGINGEN TEN LASTE VAN MEDEDADERS EN MEDEPLICHTIGEN - BEËINDIGING
VAN HET ONDERZOEK - HANDHAVING VAN DE VOORLOPIGE HECHTENIS - TOEPASSELIJKE BEPALING.
3º VOORRECHT VAN RECHTSMACHT - VERVOLGINGEN TEN LASTE VAN EEN MAGISTRAAT
- SAMENHANGENDE VERVOLGINGEN TEN LASTE VAN MEDEDADERS EN MEDEPLICHTIGEN BEËINDIGING VAN HET ONDERZOEK - HANDHAVING VAN DE VOORLOPIGE HECHTENIS - DAGVAARDING
UITGEBRACHT DOOR DE PROCUREUR-GENERAAL - GEVOLGEN VOOR DE HANDHAVING VAN DE
VOORLOPIGE HECHTENIS.
4º VOORLOPIGE HECHTENIS — REGELING VAN DE RECHTSPLEGING VOORRECHT VAN RECHTSMACHT - VERVOLGINGEN TEN LASTE VAN EEN MAGISTRAAT SAMENHANGENDE VERVOLGINGEN TEN LASTE VAN MEDEDADERS EN MEDEPLICHTIGEN - BEËINDIGING
VAN HET ONDERZOEK - HANDHAVING VAN DE VOORLOPIGE HECHTENIS - DAGVAARDING
UITGEBRACHT DOOR DE PROCUREUR-GENERAAL - GEVOLGEN VOOR DE HANDHAVING VAN DE
VOORLOPIGE HECHTENIS.
1º en 2° Artikel 26, §3 Wet Voorlopige Hechtenis, dat de gevolgen regelt van de regeling
van de rechtspleging voor de vrijheidsberovende maatregelen, is niet toepasselijk op de
vervolgingen die worden geregeld door de bepalingen van het Wetboek van
Strafvordering inzake voorrecht van rechtsmacht, aangezien deze vervolgingen niet het
voorwerp uitmaken van een regeling van de rechtspleging door de raadkamer of de
kamer van inbeschuldigingstelling1.
3º en 4° Het bevel tot aanhouding dat is uitgevaardigd tegen een persoon wiens vervolging
bij art. 479 Sv. is geregeld, maakt de titel uit krachtens welke deze, bij gebrek aan
opheffing door de kamer van inbeschuldigingstelling, aangehouden blijft nadat hij door de
procureur-generaal of de federale procureur werd gedagvaard voor het hof van beroep,
tenzij hij daar zijn invrijheidstelling verkrijgt op een verzoekschrift dat op grond van art. 27
Wet Voorlopige Hechtenis wordt ingediend2.
(S.)

Conclusie van de heer advocaat-generaal D. Vandermeersch (vertaling):
Tegen de eiser werd op 31 augustus 2007 een bevel tot aanhouding uitgevaardigd
wegens witwassing, deelneming aan een criminele organisatie, oplichting en valsheid in
geschriften en gebruik van valse stukken.
Omdat zich onder de inverdenkinggestelden een magistraat bevond die het voordeel
van rechtsmacht genoot, werd het maandelijkse toezicht op de handhaving van de
voorlopige hechtenis rechtstreeks door de kamer van inbeschuldigingstelling te Brussel
verricht, die een laatste maal, op 3 januari 2008, de voorlopige hechtenis van de eiser
handhaafde.
Toen dat gerecht zich, op 31 januari 2008, andermaal over de handhaving van de
voorlopige hechtenis diende uit te spreken, heeft het, op verzoek van de eiser, het
onderzoek van de zaak naar de terechtzitting van 7 februari 2008 verdaagd.
Ondertussen was de eiser op 6 februari 2008 door de federale procureur gedagvaard
om, samen met andere beklaagden onder wie de met het voorrecht van rechtsmacht
beklede persoon, te verschijnen op de terechtzitting van 27 februari 2008 van een
1 Zie concl. O.M. in A.C. 2008, nr. 140.
2 Ibid.
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burgerlijke kamer van het Hof van Beroep te Brussel en zich daar voor verschillende
misdrijven, in samenhang met de vervolgingen welke met toepassing van artikel 479 van
het Wetboek van Strafvordering tegen een magistraat zijn ingesteld, te verdedigen.
Bij arrest van 7 februari 2008 heeft de kamer van inbeschuldigingstelling zich
onbevoegd verklaard om nog over de handhaving van de voorlopige hechtenis van de
eiser uitspraak te doen, met de overweging dat deze hechtenis niet geëindigd was maar dat
het onderzoek was afgesloten en de rechtstreekse dagvaarding was betekend.
De eiser heeft op 11 februari 2008 een verzoek tot invrijheidstelling ingediend bij het
Hof van Beroep te Brussel, waar de zaak met toepassing van artikel 113 van het
Gerechtelijk Wetboek aanhangig is gemaakt.
Het bestreden arrest verwerpt dat verzoek tot invrijheidstelling.
Het middel voert aan dat het Wetboek van Strafvordering en de Wet van 20 juli 1990
betreffende de voorlopige hechtenis, geen bepalingen bevatten die de voorlopige
hechtenis kunnen wettigen van degene die door de federale procureur, met toepassing van
de regels van voorrecht van rechtsmacht, is gedagvaard, zodat er zelfs geen titel meer zou
bestaan waarop de voorlopige hechtenis van de eiser steunt.
Het middel werpt de vraag op, welke regels inzake de voorlopige hechtenis toepasselijk
zijn op degenen die onder het stelsel van het voorrecht van rechtsmacht vallen.
De artikelen 479 en volgende van het Wetboek van Strafvordering bepalen de
rechtspleging die toepasselijk is op de vervolging en het onderzoek van misdaden en
wanbedrijven, gepleegd door magistraten en sommige hoge ambtenaren.
Hier dient erop gewezen dat deze regels, en men kan dit ongetwijfeld betreuren, niet
werden aangepast aan de verschillende hervormingen van ons strafprocesrecht,
inzonderheid deze inzake de voorlopige hechtenis en de hervorming-Franchimont (Wet
van 12 maart 1998 tot verbetering van de strafrechtspleging in het stadium van het opsporingsonderzoek en het gerechtelijk onderzoek). Mijns inziens evenwel is hier het gemeen
recht inzake strafrechtspleging en inzake voorlopige hechtenis van toepassing, in zoverre
het verenigbaar is met het bijzonder stelsel van de artikelen 479 en volgende van het Wetboek van Strafvordering.
In het geval van misdaden, gepleegd door ambtenaren of magistraten met voorrecht van
rechtsmacht, bepaalt artikel 480 van het voormelde wetboek dat, enerzijds, de eerste
voorzitter de magistraat aanwijst die het ambt van onderzoeksrechter zal waarnemen en
dat, anderzijds, de procureur-generaal de magistraat aanwijst die het ambt van openbaar
ministerie zal waarnemen.
Overeenkomstig artikel 482bis van het Wetboek van Strafvordering worden de
mededaders van en de medeplichtigen aan het misdrijf waarvoor degene die voorrecht van
rechtsmacht geniet wordt vervolgd en de daders van samenhangende misdrijven, samen
met hem vervolgd en berecht.
Het stelsel van de voorlopige hechtenis in het geval dat iemand met voorrecht van
rechtsmacht wordt vervolgd, wordt door geen enkele bijzondere bepaling geregeld, maar
algemeen wordt aangenomen dat, wanneer een bevel tot aanhouding moet worden
uitgevaardigd, de rechter die het ambt van onderzoeksrechter vervult, dit kan verlenen
onder de voorwaarden die bij artikel 16 van de Wet van 20 juli 1990 betreffende de
voorlopige hechtenis zijn bepaald. In dat geval is de kamer van inbeschuldigingstelling
bevoegd om, naargelang van het geval, het maandelijks of driemaandelijks toezicht op de
handhaving van de voorlopige hechtenis uit te oefenen en doet zij uitspraak in eerste en
laatste aanleg (Zie M. FRANCHIMONT, A. JACOBS en A. MASSET, Manuel de procédure pénale,
Brussel, Larcier, 2006, p. 1160).
Op het einde van het onderzoek in zake van iemand die voorrecht van rechtsmacht
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geniet en die wordt vervolgd wegens een misdaad, kunnen, naargelang van het geval, de
procureur-generaal of de federale procureur, ofwel de zaak bij de kamer van
inbeschuldigingstelling aanhangig maken met een vordering met het oog op de
correctionalisering van de misdaad of tot verwijzing naar het hof van assisen, ofwel,
indien de misdaad kan worden gecorrectionaliseerd, correctionaliseert hijzelf de misdaad
met aanneming van de verzachtende omstandigheden, overeenkomstig artikel 2, tweede
lid, van de Wet van 4 oktober 1867 op de verzachtende omstandigheden, en dagvaart hij
rechtstreeks de inverdenkinggestelde en de eventuele mededaders en medeplichtigen voor
het hof van beroep, overeenkomstig artikel 479 van het Wetboek van Strafvordering
(Cass., 13 juni 2001, A.R. P.01.0407.F, A.C. 2001, nr. 354, R.D.P.C. 2002, 104).
De vraag rijst welk stelsel van voorlopige hechtenis in deze fase van de rechtspleging
toepasselijk is.
In het geval van rechtstreekse dagvaarding voor wanbedrijven of door het openbaar
ministerie gecorrectionaliseerde misdaden, treedt het onderzoeksgerecht niet op bij het
afsluiten van het onderzoek zodat, in dat geval, dat gerecht niet de gelegenheid heeft om
een afzonderlijke en gemotiveerde beschikking te wijzen tot handhaving van de
voorlopige hechtenis, overeenkomstig artikel 26, §3 van de Wet van 20 juli 1990
betreffende de voorlopige hechtenis. Zelfs wanneer de zaak, bij het afsluiten van het
onderzoek, bij de kamer van inbeschuldigingstelling aanhangig wordt gemaakt, met het
oog op correctionalisering van de misdaden, is zij niet bevoegd om de telastleggingen te
beoordelen en de inverdenkinggestelden naar het vonnisgerecht te verwijzen. In deze
gevallen wordt aangenomen dat alleen de procureur-generaal (of de federale procureur) de
zaak met een rechtstreekse dagvaarding bij het vonnisgerecht aanhangig kan maken (J. DE
CODT, “Poursuites contre les magistrats”, in Statut et déontologie du magistrat, Brussel,
Die Keure, 2000, p. 156 ; R. DECLERCQ, R.P.D.B., Aanvulling IX, v° Procédure pénale, p.
618, nr. 1156 ; H.-D. BOSLY en D. VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale, Brussel,
Die Keure, 2005, p. 1234).
Moet men daaruit besluiten dat, zoals het middel laat verstaan, op het einde van het
onderzoek verplicht een einde komt aan de voorlopige hechtenis van degenen die
voorrecht van rechtsmacht genieten en zij die gelijktijdig met hen worden vervolgd ?
Dergelijke toestand zou beslist van aard zijn om een niet verantwoorde discriminatie in
het leven te roepen ten aanzien van de andere rechtszoekenden.
Ik ben van mening dat, in het geval van een vervolging die door artikel 479 van het
Wetboek van Strafvordering wordt geregeld, de afsluiting van het onderzoek en de
aanhangigmaking van de zaak bij het bodemgerecht door rechtstreekse dagvaarding van
het openbaar ministerie, geen einde maken aan de voorlopige hechtenis maar het stelsel
van voorlopige hechtenis datgene wordt dat toepasselijk is na het afsluiten van het
onderzoek wanneer aan de voorlopige hechtenis geen einde wordt gemaakt, te weten
datgene wat is vastgelegd in artikel 27 van de Wet betreffende de voorlopige hechtenis
(paragraaf 1 van deze bepaling stelt dat zij van toepassing is “wanneer geen einde werd
gemaakt aan de voorlopige hechtenis en het onderzoek is afgesloten”). In deze fase kan de
beklaagde dus vragen, met een verzoekschrift bij het vonnisgerecht waar de zaak
aanhangig is, om te worden vrijgelaten (Zie J. DE CODT, o.c., 156).
Daaruit volgt dat het hof van beroep wettig kon beslissen dat de voorlopige hechtenis
van de eiser niet geëindigd was en dat het bijgevolg uitspraak diende te doen over diens
verzoek tot invrijheidstelling.
Het middel faalt mijns inziens bijgevolg naar recht.
ARREST (vertaling)

(A.R. P.08.0305.F)
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I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 15 februari 2008 gewezen
door de burgerlijke kamer van het Hof van Beroep te Brussel, uitspraak doende
met toepassing van artikel 113 van het Gerechtelijk Wetboek.
De eiser voert een middel aan in een memorie waarvan een voor eensluidend
verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
Afdelingsvoorzitter Frédéric Close heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. FEITEN
De eiser werd op 6 februari 2008 door de federale procureur gedagvaard om te
verschijnen op de terechtzitting van 27 februari 2008 van een burgerlijke kamer
van het Hof van Beroep te Brussel, om aldaar verweer te voeren tegen verschillende misdrijven, samenhangend met de vervolgingen die tegen een plaatsvervangend rechter, met toepassing van artikel 479 van het Wetboek van Strafvordering, zijn ingesteld.
Bij arrest van 3 januari 2008 had de kamer van inbeschuldigingstelling de
voorlopige hechtenis van de eiser gehandhaafd.
De kamer van inbeschuldigingstelling die zich op 31 januari 2008 andermaal
diende uit te spreken over het toezicht op de voorlopige hechtenis, heeft op verzoek van de eiser het onderzoek ervan verdaagd naar de terechtzitting van 7 februari 2008. Met een arrest van diezelfde dag heeft zij zich onbevoegd verklaard,
rekening houdende met de daags voordien betekende dagvaarding.
Het bestreden arrest verwerpt het verzoek tot invrijheidstelling dat op 11 februari 2008 door de eiser is ingediend.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Over het middel
De eiser betoogt dat er geen enkele wettelijke bepaling bestaat waardoor de
rechtstreekse dagvaarding die de zaak met toepassing van artikel 479 van het
Wetboek van Strafvordering bij het hof van beroep aanhangig maakt, "op het
vlak van de voorlopige hechtenis dezelfde gevolgen kan hebben als een verwijzingsbeschikking of een verwijzingsarrest van het onderzoeksgerecht". Hij leidt
daaruit af dat hij zonder titel is aangehouden.
Wanneer de raadkamer de inverdenkinggestelde naar de correctionele rechtbank verwijst wegens een feit waarvoor hij zich in voorlopige hechtenis bevindt
en waarop volgens de wet een gevangenisstraf staat waarvan de duur langer is
dan de reeds ondergane voorlopige hechtenis, wordt de inverdenkinggestelde in
vrijheid gesteld behalve wanneer het gerecht, bij afzonderlijke beschikking, beslist dat de inverdenkinggestelde aangehouden blijft.
Artikel 26, §3 van de Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis, dat de gevolgen regelt van de regeling van de rechtspleging op de vrijheidsberovende maatregelen, is niet toepasselijk op de vervolgingen die worden geregeld door de bepalingen van het Wetboek van Strafvordering inzake voorrang
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van rechtsmacht, aangezien deze vervolgingen niet het voorwerp uitmaken van
een regeling van de rechtspleging door de raadkamer of de kamer van inbeschuldigingstelling.
De dagvaarding, die in een dergelijk geval door de procureur-generaal of de
federale procureur wordt uitgebracht is bijgevolg geen akte van rechtspleging
die, behoudens andersluidende beslissing van de steller ervan, leidt tot de opheffing van het bevel tot aanhouding dat tegen de gedagvaarde persoon is uitgevaardigd.
Daaruit volgt dat het bevel tot aanhouding dat is uitgevaardigd tegen een persoon wiens vervolging bij artikel 479 van het Wetboek van Strafvordering is geregeld, de titel uitmaakt krachtens welke deze, bij gebreke aan opheffing door de
kamer van inbeschuldigingstelling, aangehouden blijft nadat hij voor het hof van
beroep werd gedagvaard, tenzij hij daar zijn invrijheidstelling verkrijgt op een
verzoekschrift dat op grond van artikel 27 van de Wet van 20 juli 1990 wordt ingediend.
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.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
27 februari 2008 – 2° kamer – Voorzitter: de h. de Codt, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Close – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-generaal – Advocaat: mr. J.-P. Mayence, Charleroi.

Nr. 141
1° KAMER - 28 februari 2008

1º BEZIT - BEZITSVORDERING - ENERGIE - VERVOER VAN GASACHTIGE PRODUCTEN EN ANDERE
DOOR MIDDEL VAN LEIDINGEN - VERKLARING VAN OPENBAAR NUT - GEVOLGEN.
2º ENERGIE - VERVOER VAN GASACHTIGE PRODUCTEN EN ANDERE DOOR MIDDEL VAN LEIDINGEN VERKLARING VAN OPENBAAR NUT - GEVOLGEN.
3º ERFDIENSTBAARHEID - WETTELIJKE ERFDIENSTBAARHEID - ENERGIE - VERVOER VAN
GASACHTIGE PRODUCTEN EN ANDERE DOOR MIDDEL VAN LEIDINGEN - VERKLARING VAN OPENBAAR
NUT - GEVOLGEN.
4º ENERGIE - VERVOER VAN GASACHTIGE PRODUCTEN EN ANDERE DOOR MIDDEL VAN LEIDINGEN VERKLARING VAN OPENBAAR NUT - PRIVAAT DOMEIN - BEGRIP.
1º, 2° en 3° De verklaring van openbaar nut voorzien in artikel 10 van de Wet van 12 april
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1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van
leidingen heeft tot gevolg dat de begunstigde gemachtigd wordt om privé-gronden te
gebruiken voor de aanleg van leidingen; na het verkrijgen van die verklaring en van de
eventuele noodzakelijke vergunningen en mits het respecteren van de termijn van de
kennisgeving aan de betrokken eigenaar kan die begunstigde de rechten uitoefenen die
verbonden zijn aan de wettelijke erfdienstbaarheid en kan hij, zelfs bij verzet van de
betrokken eigenaar, de werken uitvoeren die verband houden met de uitoefening van die
wettelijke erfdienstbaarheid, zodat het onder die voorwaarden uitvoeren van die werken
niet tot gevolg heeft dat de eigenaar, die de erfdienstbaarheid moet dulden, door geweld
of feitelijkheid wordt ontzet uit zijn bezit en dit zou kunnen bestrijden met een
bezitsvordering1. (Art. 1370 B.W.; Art. 10 Wet 12 april 1965 betreffende het vervoer van
gasachtige produkten en andere door middel van leidingen)
4º De wetgever verwijst met het gebruik van het begrip "privaat domein" in artikel 11 van de
Wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door
middel van leidingen niet enkel naar het privaat domein van de overheid maar had ook
de private erven van burgers op het oog. (Art. 11 Wet 12 april 1965 betreffende het
vervoer van gasachtige produkten en andere door middel van leidingen)
(S. e.a. T. AQUAFIN nv)

ARREST

(A.R. C.05.0216.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 11 oktober 2004 in hoger
beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Hasselt.
Voorzitter Ivan Verougstraete heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.
II. FEITEN
De feiten worden in het verzoekschrift als volgt omschreven:
De eisers zijn eigenaars van een aantal percelen weiland, gelegen te KuringenHasselt aan de Albertkanaalstraat.
Bij ministerieel besluit nr. 20182 van 1 maart 2002 van de Vlaamse minister
van Leefmilieu en Landbouw werd, in toepassing van artikel 10 van de Wet van
12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door
middel van leidingen, de bouw van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur te Hasselt, "onder, op of boven private onbebouwde gronden die niet omsloten zijn met
een muur of met een omheining", van openbaar nut verklaard ten gunste van de
verweerster, en werd aan de verweerster toelating verleend tot het oprichten van
de installaties op de private onbebouwde gronden opgesomd in het besluit, waaronder de percelen toebehorende aan de eisers.
In de loop van augustus 2000 startte de NV Kumpen, in opdracht van verweerster, de werken op de percelen van de eisers, ondanks hun uitdrukkelijk verzet.
De rioolwaterzuiveringscollector werd aangelegd dwars over het perceel van de
eisers.
Bij dagvaarding van 21 augustus 2002 stelden de eisers de bezitsvordering reïntegranda in tegen de verweerster en de NV Kumpen.
1 Zie Memorie van Toelichting W. 12 april 1965, Parl.St. Kamer 1964-65, nr. 899/1, 10.
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Zoals nadien gewijzigd in conclusies, vorderden de eisers dat aan de verweerster en de NV Kumpen verbod zou worden opgelegd om, onder welke vorm dan
ook, in uitvoering van de geplande werken, bezit te nemen van de eigendommen
van de eisers, dat de verweerster en de NV Kumpen zouden worden veroordeeld
tot betaling van een dwangsom van 5000,00 euro per dag dat één van hen of beiden in strijd met het tussen te komen vonnis bezit zouden nemen van de eigendommen van eisers, dat voor zover op het ogenblik van de uitspraak van het tussen te komen vonnis reeds werken zouden zijn uitgevoerd, de verweerster en de
NV Kumpen zouden veroordeeld worden tot beëindiging van de illegale bezitsstoornis door wegname van de wederrechtelijk op hun terrein neergelegde collector, en dit op straffe van een dwangsom van 5000,00 euro per dag dat deze
wegname niet is geschied met herstel van de plaats in zijn oorspronkelijke toestand binnen twintig dagen na betekening van het tussen te komen vonnis.
Na bij tussenvonnis van 6 november 2002 een plaatsopneming te hebben bevolen, oordeelde de Vrederechter van het tweede kanton te Hasselt, bij eindvonnis
van 10 september 2003, dat de verweerster en de NV Kumpen zich schuldig hadden gemaakt aan eigenrichting doordat zij, op grond van een verklaring van
openbaar nut, doch zonder akkoord maar met verzet van de eisers en zonder gerechtelijke tussenkomst, overgingen tot uitvoering van de werken. De bezitsvordering werd gegrond verklaard, en verweerster en de NV Kumpen werden veroordeeld "tot beëindiging van de bezitsstoornis door wegname van de op het terrein van (de eisers) neergelegde leidingen of collector, en dit op straffe van een
dwangsom van duizend euro per dag als deze wegname niet is geschied met herstel van de plaats in de oorspronkelijke toestand binnen 2 maanden na betekening van het tussen te komen vonnis, tenzij (de verweerster en de NV Kumpen)
met (de eisers) een minnelijke regeling tot stand brengen over een latere datum
van herstel in de oorspronkelijke toestand".
Ingevolge de hogere beroepen van de verweerster en de NV Kumpen, hervormde de Rechtbank van Eerste Aanleg te Hasselt, na bij tussenvonnis van 8
maart 2004 het debat te hebben heropend, bij eindvonnis van 11 oktober 2004 de
beslissing a quo, en verklaarde de reïntegranda ongegrond.
III. CASSATIEMIDDEL
De eisers voeren in hun verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
de artikelen 105, 108 en 149 van de gecoördineerde Grondwet;
de artikelen 20 en 78 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen;
de artikelen 1370 en 1371 van het Gerechtelijk Wetboek;
de artikelen 32septies, §2 en 32octies, §3 van de Wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging;
de artikelen 10 en 11 van de Wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen;
artikel 1 van het Besluit van de Vlaamse Executieve van 20 maart 1991 houdende vaststelling van regelen met betrekking tot de uitvoering van werken door de NV Aquafin in
toepassing van de artikelen 32septies en 32octies van de Wet van 26 maart 1971 op de be-
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scherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging;
de algemene rechtsbeginselen inzake de dwingende kracht van de administratieve
rechtshandeling en het voorrecht van ambtshalve uitvoerbaarheid, die zijn afgeleid uit het
algemeen rechtsbeginsel betreffende de continuïteit van de openbare dienst, en het laatstgenoemd algemeen rechtsbeginsel.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden vonnis verklaart het hoger beroep van de verweerster, ertoe strekkende
de oorspronkelijke vordering van eisers ongegrond te verklaren, gegrond, hervormt het
bestreden vonnis, en opnieuw recht doende, verklaart de door de eisers ingestelde reïntegranda ongegrond, en verleent de verweerster voorbehoud tot het instellen van een vordering tot schadevergoeding lastens de eisers, op volgende gronden:
"II. TEN GRONDE
1. De oorspronkelijke vordering van (de eisers)
De initiële vordering van (de eisers) is gesteund op artikel 1370 van het Gerechtelijk
Wetboek en strekt ertoe (de verweerster en de NV Kumpen) solidair te veroordelen tot beëindiging van de illegale bezitsstoornis door wegname van de wederrechtelijk op hun eigendommen geplaatste collector, op straffe van een dwangsom die initieel door hen begroot werd op een bedrag van 5.000,00 euro per dag vertraging.
De eerste rechter heeft in zijn bestreden vonnis geoordeeld dat:
- het verbod om zichzelf recht te verschaffen tevens geldt voor openbare besturen en
voor hen die in hun opdracht handelen;
- inzake riolering de wetgever de eigenhandige uitvoering tegen de wil van de betrokkenen in niet heeft voorzien;
- (de verweerster en de NV Kumpen) niet aantonen dat zij over een machtiging beschikten om zelf op te treden tegen een onwillige burger en zij zich in voorkomend geval
tot de rechter hadden moeten wenden om een uitvoerbare titel te bekomen;
- er enkel wanneer de overheid zich in een uitzonderlijke situatie bevindt, die hoogdringend is, tot een gedwongen uitvoering kan worden overgegaan, waarbij een dergelijke
eenzijdige uitvoering dan nog niet verder mag gaan dan strikt noodzakelijk is om het doel
te bereiken;
- dergelijke buitengewone omstandigheden in casu niet voorhanden waren en de plaatsing van de leiding dwars over de eigendommen van (de eisers) daarenboven verder ging
dan strikt noodzakelijk;
- (de verweerster en de NV Kumpen) door hun optreden een onherstelbare devaluatie
hebben aangebracht aan het goed van (de eisers);
- (de verweerster en de NV Kumpen) zich hebben schuldig gemaakt aan eigenrichting,
doordat zij op grond van een verklaring van openbaar nut, zonder akkoord en ondanks het
verzet van de eigenaars, alsook zonder een gerechtelijke tussenkomst toch zijn overgegaan tot de uitvoering der werken;
- een dergelijk optreden een feitelijkheid betreft in de zin van artikel 1370 van het Gerechtelijk Wetboek;
- de vordering van (de eisers) derhalve (deels) gegrond was en hun eigendom bijgevolg
door (de verweerster en de NV Kumpen) op kosten van laatstgenoemden moest hersteld
worden in zijn oorspronkelijke toestand binnen een termijn van twee maanden na betekening van het vonnis, op straffe van een dwangsom van 1.000,00 euro per dag vertraging;
- de NV Kumpen slechts als uitvoerster had gehandeld conform de opdracht die zij van
(de verweerster) had ontvangen, zodat de (de verweerster) gehouden was tot vrijwaring
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van de NV Kumpen voor alle veroordelingen, zo in hoofdsom, intresten als kosten.
(De verweerster), kan zich geenszins akkoord verklaren met deze beslissing en benadrukt dat:
- de door haar uitgevoerde werken niet als een daad van geweld of een feitelijkheid in
de zin van artikel 1370 Gerechtelijk Wetboek kunnen worden aanzien, doch wel gebeurden ter uitvoering van een MB van de Vlaamse Regering van 1 maart 2002, waarbij het
project Hasselt - collector vak 6 Stokrooie van openbaar nut werd verklaard ten gunste
van (de verweerster) en waardoor haar het recht werd verleend deze werken op de eigendommen van (de eisers) uit te voeren;
- de van openbaar nutverklaring uitdrukkelijk wordt geregeld door de artikelen 9 en
volgende van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten
en andere door middel van leidingen; zij wettelijk werd opgericht voor de uitvoering van
rioolwaterzuiveringsinfrastructuren;
- artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Executieve van 20 maart 1991 de artikelen 9
en volgende van de wet van 12 april 1965 van toepassing maakt op (de verweerster) en zij
het recht heeft de van openbaar nutverklaring te vragen met het oog op de oprichting van
een rioolwaterzuiveringsinfrastructuur;
- de enige voorwaarde voor het aanvatten van werken binnen het kader van de van
openbaar nutverklaring bestaat in een notificatie van de eigenaars, minstens twee maanden voor het aanvatten van de werkzaamheden;
- deze notificatie aan (de eisers) gebeurd is bij aangetekend schrijven van 6 maart 2002,
terwijl de werken pas werden aangevat in augustus 2002;
- artikel 11 van de gaswet stelt dat de bezetting van een privaat domein geen bezitsberoving meebrengt, doch wel een wettelijke erfdienstbaarheid van openbaar nut vormt;
- zij een wettelijke opdracht uitvoerde en de door haar gevolgde werkwijze in overeenstemming was met de wettelijke reglementeringen terzake;
- zij bijgevolg geen bijkomende uitvoerbare titel in rechte diende aan te vragen alvorens
over te gaan tot de uitvoering der werken op de eigendommen van (de eisers);
- (de eisers) daarenboven perfect op de hoogte waren van de voorgenomen werken en
zij in het kader van het voorafgaandelijk openbaar onderzoek op geen enkel ogenblik gereageerd hebben, terwijl zij ook het MB van 1 maart 2002 niet hebben aangevochten voor
de Raad van State.
In de gegeven omstandigheden vordert zij in hoofdorde dan ook dat de oorspronkelijke
vordering van (de eisers) als ongegrond zou worden afgewezen.
Ook de NV Kumpen kan zich niet verzoenen met de bestreden beslissing en zij beklemtoont dat:
- zij de werken heeft uitgevoerd conform het lastenboek en de contractuele bepalingen
van de opdracht;
- zij vreemd is aan de discussie tussen (de eisers) en (de verweerster) betreffende het
tracé der werken, het concept ervan, het voorhanden zijn van de vereiste machtigingen
en/of vergunningen, (...) er haar geen enkele fout wordt verweten;
- zij niet de eigenaar is van de kwestieuze ondergrondse leiding en zij derhalve evenmin
gerechtigd is deze weg te nemen;
- er in casu geen sprake is van enige wederrechtelijke bezitsstoornis; het hoe dan ook
niet de taak van de aannemer is te controleren of de opdrachtgever handelt conform de vigerende wetgeving en na te gaan of diens bouwvergunning en/of andere rechten al dan
niet met een gebrek behept zouden kunnen zijn;
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- indien er al een fout zou zijn begaan, de aansprakelijkheid hiervoor dient gedragen te
worden door de bouwheer, zijnde (de verweerster).
Ook zij besluit derhalve in hoofdorde tot de ongegrondheid van de initiële eis van (de
eisers). In ondergeschikte orde herneemt zij haar vordering tot vrijwaring opzichtens (de
verweerster).
(De eisers) concluderen tot de bevestiging van het bestreden vonnis en zij accentueren
dat:
- (de verweerster) niet betwist dat de wijze, waarop zij de eigendommen van (de eisers)
in bezit heeft genomen, gepaard is gegaan met feitelijkheden, zij het dat deze feitelijkheden "licite" zouden zijn geweest;
- het bestaan van feitelijkheden, ongeacht of deze "licite" dan wel "illicite" zijn, volstaat
voor het instellen van een bezitsvordering in de zin van artikel 1370 van het Gerechtelijk
Wetboek;
- het uitvoeren van werken op hun eigendommen, ondanks hun formeel verzet hiertegen én zonder verdere gerechtelijke tussenkomst, dient gekwalificeerd te worden als een
feitelijkheid in de zin van artikel 1370 van het Gerechtelijk Wetboek;
- artikel 10 van de Gaswet niet het recht tot een parate uitvoering der werken verleent,
hetgeen door (de verweerster) daarenboven impliciet zou zijn erkend door het feit dat zij ondanks het voorhanden zijn van een ministeriële beslissing tot van openbaar nutverklaring - toch nog een bouwvergunning hebben aangevraagd;
- het (de verweerster) dan ook verboden was om zonder hun voorafgaande toestemming
én zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst over te gaan tot onmiddellijke inbezitneming van hun eigendommen;
- de werken zijn uitgevoerd op basis van een onwettige bouwvergunning, waarvan zij
de nietigverklaring hebben gevorderd voor de Raad van State;
- de NV Kumpen de werken heeft uitgevoerd met kennis van zaken en derhalve solidair
gehouden is met (de verweerster).
Partijen betwisten niet dat de oorspronkelijke vordering van (de eisers) een bezitsvordering, meer bepaald een reïntegranda betreft, gesteund op artikel 1370 van het Gerechtelijk
Wetboek.
In het tussenvonnis van 8 maart 2004 werd er reeds beslist dat deze vordering ontvankelijk is.
Ten gronde dient er thans onderzocht te worden of de eiseressen in hoger beroep door
het plaatsen van een collector op de terreinen van (de eisers) geweld of feitelijkheden hebben begaan, waardoor de laatstgenoemden in hun bezit gestoord werden en zij gerechtigd
zijn het herstel te vorderen van hun terrein in zijn toestand van voor het geweld of de feitelijkheid.
Het begrip 'geweld' vereist geen wapengekletter; wel moet het geweld van die aard zijn
dat het op een redelijk mens indruk maakt en hem kan doen vrezen dat hijzelf of zijn vermogen aan een aanzienlijk en dadelijk kwaad wordt blootgesteld.
Het begrip 'feitelijkheid' veronderstelt een agressieve daad gericht op eigenrichting. Het
betreft een positieve en materiële handeling die een buitenbezitstelling of een geheel of
gedeeltelijk verlies van genot van een goed tot gevolg heeft.
De begrippen feitelijkheid en bezitsstoornis staan volkomen los van goede of kwade
trouw. Men kan zelfs volkomen te goeder trouw een bezitsstoornis of een feitelijkheid begaan. Tevens hebben deze begrippen geen enkele relatie met de vraag of een bepaalde
handeling al dan niet regelmatig gebeurd is.
Blijkens hun conclusies verwijten (de eisers) aan (de verweerster en de NV Kumpen)
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dat zij een feitelijkheid hebben begaan doordat zij - zonder recht noch titel én ondanks het
formeel verzet van (de eisers) tegen de inbezitname van hun terreinen - een gedeelte van
de eigendommen van (de eisers) in hun bezit hebben ge-nomen voor het aanleggen van
een collector.
Er wordt niet betwist dat de collector inmiddels dwars over de terreinen van (de eisers)
werd gelegd.
De NV Kumpen benadrukt evenwel dat zij voor de uitvoering der werken slechts gehandeld heeft in opdracht van (de verweerster).
(De verweerster) stelt op haar beurt dat de feitelijkheden die door (de eisers) worden ingeroepen niet kunnen worden beschouwd als een feitelijkheid in de zin van artikel 1370
Gerechtelijk Wetboek en zij beroept zich terzake uitdrukkelijk op het M.B. van de Vlaamse Regering van 1 maart 2002, waarbij het project Hasselt - collector vak 6 Stokrooie van
openbaar nut werd verklaard en waardoor haar het recht werd verleend om de geplande
werken uit te voeren op een gedeelte van de terreinen van (de eisers).
- Bij M.B. nr. 20182 van de Vlaamse regering van 1 maart 2002 werd de oprichting van
een rioolwaterzuiveringsinfrastructuur in de stad Hasselt van openbaar nut verklaard ten
gunste van (de verweerster).
Art. 2 van dit M.B. bepaalt dat de verklaring van openbaar nut voor de vetwerving en
de onmiddellijke inbezitneming van de terreinen betrekking heeft op diverse in het M.B.
nader opgesomde onbebouwde percelen waaronder de percelen van (de eisers) -, waarop
de installaties zullen worden aangebracht.
Dit artikel bepaalt verder nog dat na de oprichting van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur er een wettelijke erfdienstbaarheid van openbaar nut zal rusten op die stroken
grond nodig voor de werking, de bewaking en het onderhouden reparatiewerk van de installaties.
De werkzaamheden zouden krachtens artikel 2, 6°, bovendien pas een aanvang mogen
nemen na het verloop van een termijn van twee maanden na kennisgeving per aangetekend schrijven aan de betrokken eigenaars en huurders.
Tegen dit M.B. werd er door (de eisers) geen annulatieberoep ingesteld bij de Raad van
State.
Evenmin hebben zij tijdens het openbaar onderzoek, dat in de periode augustus-september 2001 door de stad Hasselt werd georganiseerd, enig bezwaarschrift ingediend.
- De van openbaar nutverklaring wordt wettelijk gereglementeerd door de Gaswet van
12 april 1965 (zoals gewijzigd bij wet van 28 juli 1987), die tevens de rechten en verplichtingen van de houder van een gasvervoervergunning of -toelating nader omschrijft in
haar artikelen 9 en volgende.
Bij artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Executieve van 20 maart 1991 wordt (de
verweerster) gelijkgesteld met de in artikel 9 van de Gaswet bedoelde houder van een gasvervoervergunning of -toelating.
De artikelen 3 en volgende van het voormeld besluit regelen specifiek inzake de oprichting en de exploitatie van rioolwaterzuiveringsinfrastructuren de voor een van openbaar
nutverklaring te volgen procedure.
Zoals ook reeds hoger werd aangehaald, hebben (de eisers) het M.B. van 1 maart 2002
niet aangevochten voor de Raad van State.
Ook thans worden er dienaangaande geen opmerkingen geformuleerd, zodat er dan ook
dient aanvaard te worden dat de procedure inzake de van openbaar nutverklaring van het
project Hasselt - Collector 6 Stokrooie in casu correct is verlopen.
Noch in de Gaswet, noch in het voormeld besluit worden de na een van openbaar nut-
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verklaring uit te voeren werken afhankelijk gesteld van de voorafgaande instemming van
de betrokken eigenaars of huurders.
Evenmin wordt - ingeval van verzet tegen de inbezitneming van de gronden door de betrokken eigenaars of huurders - voorgeschreven dat er een bijkomende gerechtelijke
machtiging vereist is, alvorens de werkzaamheden mogen worden aangevat.
Artikel 10 van de Gaswet bepaalt als enige voorwaarde voor het uitvoeren van de werken dat hiermee slechts een aanvang mag worden genomen minstens twee maanden na de
notificatie aan de betrokken eigenaars of huurders.
Deze verplichting tot notificatie wordt in casu tevens uitdrukkelijk voorgeschreven
door artikel 2, 6° van het M.B. van 1 maart 2002.
Er wordt niet betwist dat de werken in casu een aanvang hebben genomen in de loop
van de maand augustus 2002, daar waar de voorafgaande notificatie aan (de eisers) reeds
gebeurd was bij een afzonderlijk ter post aangetekend schrijven van 6 maart 2002, hetzij
dus meer dan twee maanden voor de start der werkzaamheden.
Aan de voorwaarden van artikel 10 van de Gaswet en artikel 2, 6° van het M.B. van 1
maart 2002 werd derhalve voldaan.
- De rechtbank stelt daarenboven vast dat de door (de eisers) bijgebrachte arresten van
de Raad van State - voor zover zij kan nagaan - in hoofdzaak betrekking hebben op discussies inzake verklaringen van openbaar nut voor de oprichting van rioolwaterzuiveringsinfrastructuren, waarbij de voorwaarden waaronder de installaties mochten worden
opgericht, niet voorzagen in de verwerving en de onmiddellijke inbezitneming van de terreinen, daar waar zulks in casu uitdrukkelijk werd voorzien door artikel 2 van het M.B.
van 1 maart 2002, zodat de door (de eisers) bijgebrachte rechtsspraak in casu niet relevant
is.
- Artikel 2 van het Besluit van de Vlaamse Executieve van 20 maart 1991 bepaalt dat
onverminderd de wettelijke reglementaire bepalingen van toepassing op de uit te voeren
werken en de op te richten en te exploiteren rioolwaterzuiveringsinfrastructuur - tevens de
algemene voorschriften en veiligheidsmaatregelen door (de verweerster) in acht moeten
worden genomen.
Een en ander verklaart tevens waarom (de verweerster) voorafgaandelijk aan de door
haar uit te voeren werken een bouwvergunning diende aan te vragen. (De eisers) leiden uit
deze bouwaanvraag bijgevolg ten onrechte een impliciete erkenning door (de verweerster)
af inzake het niet beschikken over een titel om tot parate uitvoering der werken over te
gaan.
- De kwestieuze bouwvergunning werd aan (de verweerster) afgeleverd ingevolge een
beslissing van de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar van 31 mei 2001.
Terzake houden (de eisers) thans staande dat deze bouwvergunning onwettig zou zijn,
reden waarom zij bij verzoekschrift van 9 september 2002 tevens een vordering tot nietigverklaring van deze bouwvergunning bij de Raad van State hebben ingesteld.
Deze procedure is op heden nog steeds hangende bij de Raad van State en zal aldaar
zijn beslag moeten kennen.
Het komt niet aan deze rechtbank toe om zich de bevoegdheden van de Raad van State
toe te eigenen en thans reeds een oordeel te vellen over de in het kader van de voornoemde procedure door (de eisers) aangehaalde grieven.
Bovendien heeft het beroep tot nietigverklaring bij de Raad van State geen schorsende
werking.
Op dit ogenblik moet er derhalve - mede gelet op het principe van de scheiding der
machten - nog steeds vanuit gegaan worden dat (de verweerster) over een geldige, vooraf-
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gaande bouwvergunning beschikte om over te gaan tot de uitvoering van de haar toevertrouwde werken.
- Artikel 11 van de Gaswet bepaalt ten slotte uitdrukkelijk dat het gebruik waartoe het
openbaar of het privaat domein bezet wordt, moet worden geëerbiedigd en dat deze bezetting generlei bezitsberoving meebrengt, maar een wettelijke erfdienstbaarheid van openbaar nut vormt.
Vermits uit hetgeen voorafgaat, derhalve blijkt dat:
- (de verweerster) - toen zij (gedeeltelijk) bezit nam van de terreinen van (de eisers) een wettelijke opdracht uitvoerde;
- er geen objectiveerbare aanwijzingen voorhanden zijn dat de door (de verweerster)
gevolgde werkwijze niet in overeenstemming zou zijn geweest met de wettelijke reglementeringen terzake;
- er geen wettelijke bepalingen voorliggen die ingeval van verzet door de betrokken eigenaars tegen de van openbaar nut verklaarde werken, voorschrijven dat er een bijkomende gerechtelijke machtiging moet worden aangevraagd, alvorens een aanvang te nemen
met de uitvoering der werkzaamheden,
- het M.B. van 1 maart 2002 in casu daarenboven expliciet een onmiddellijke inbezitneming van de betrokken gronden voorziet;
is de rechtbank - in tegenstelling tot de eerste rechter - van oordeel dat (de verweerster)
geen bijkomende uitvoerbare titel in rechte diende aan te vragen, alvorens over te gaan tot
de uitvoering der werken op de eigendommen van (de eisers).
Daarenboven bepaalt artikel 11 van de Gaswet (dat zoals hoger uiteengezet tevens van
toepassing is op (de verweerster)) uitdrukkelijk dat de bezetting van private gronden tengevolge van werken, uitgevoerd na een van openbaar nutverklaring, geen bezitsberoving
inhoudt.
In de gegeven omstandigheden kan er in casu dan ook geen sprake zijn van enige feitelijkheden door (de verweerster) in de zin van artikel 1370 van het Gerechtelijk Wetboek.
De door (de eisers) ingestelde reïntegranda, in zoverre gericht tegen (de verweerster), is
derhalve ongegrond.
Het hoger beroep van (de verweerster) ertoe strekkende de oorspronkelijke vordering
van (de eisers) ongegrond te verklaren, is bijgevolg gegrond.
- De NV Kumpen werd na een openbare aanbesteding door (de verweerster) als aannemer gelast met de uitvoering der werkzaamheden.
Het gegeven dat de NV Kumpen op de hoogte was van het feit dat (de eisers) ijverden
voor een wijziging van het tracé der werken en zij niet akkoord waren met de feitelijke inbezitneming van hun terreinen, volstaat op zich geenszins opdat er in haren hoofde sprake
zou kunnen zijn van een feitelijkheid in de zin van artikel 1370 van het Gerechtelijk Wetboek, temeer daar er niet betwist wordt dat de NV Kumpen heeft gehandeld in opdracht
van (de verweerster) én zij de werken bovendien heeft uitgevoerd conform het lastenboek
en de contractuele bepalingen van haar opdracht.
De door (de eisers) ingestelde reïntegranda, in zoverre gericht tegen de NV Kumpen, is
derhalve eveneens ongegrond.
Het hoger beroep van de NV Kumpen ertoe strekkende de oorspronkelijke vordering
van (de eisers) ongegrond te verklaren, is bijgevolg eveneens gegrond.
(...)
3. Het door (de verweerster) gevorderde voorbehoud
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Blijkens haar besluiten van 12 december 2003 vordert (de verweerster) thans voor het
eerst in hoger beroep dat haar voorbehoud zou worden verleend tot het instellen van een
vordering tot schadevergoeding lastens (de eisers)op grond van het feit dat:
- het bestreden vonnis, dat uitvoerbaar bij voorraad was, voorzag in een herstel van de
terreinen van (de eisers) in hun oorspronkelijke toestand binnen een termijn van twee
maanden na betekening van het vonnis, op straffe van een dwangsom van 1.000,00 euro
per dag vertraging;
- (de eisers) het bestreden vonnis op 10 oktober 2003 aan beide de eiseressen in hoger
beroep lieten betekenen;
- de officiële brieven van haar raadsman aan de raadsman van (de eisers) inzake het tot
stand brengen van een akkoord inzake de niet-uitvoering van de dwangsom indien de herstelwerkzaamheden niet binnen de door de eerste rechter bepaalde termijn zouden zijn uitgevoerd, zonder enige reactie zijn gebleven;
- zij zich derhalve genoodzaakt zag om hangende de procedure in hoger beroep reeds
alle voorbereidende werkzaamheden tot uitvoering van het bestreden vonnis op te starten.
De oorspronkelijke vordering tot het verlenen van voorbehoud voor het instellen van
een tegenvordering strekkende tot de veroordeling van (de eisers) tot betaling van alle
kosten en boeten, door haar verschuldigd ingevolge de vertraging en/of stopzetting van de
werkzaamheden te wijten aan het toedoen van (de eisers), ingesteld door (de verweerster)
bij besluiten, neergelegd voor de eerste rechter op 11 september 2002, wordt in graad van
beroep niet langer gehandhaafd en is op dit ogenblik - na de sluiting der debatten - hoe
dan ook zonder voorwerp.
(De eisers) hebben niet geconcludeerd omtrent de (nieuwe) vordering tot het verlenen
van voorbehoud, ingesteld door (de verweerster) bij beroepsbesluiten van 12 december
2003.
De rechtbank bemerkt terzake geen ambtshalve op te werpen excepties van onbevoegdheid of onontvankelijkheid.
Bij gebreke aan enige betwisting door (de eisers) wordt het door (de verweerster) gevorderde voorbehoud dan ook toegekend.
De rechtbank wijst alle verdere en tegenstrijdige conclusies van partijen van de hand
als zijnde ongegrond of niet ter zake dienend" (vonnis van 11 oktober 2004, pp. 3-12).
In zijn tussenvonnis van 8 maart 2004 stelde de Rechtbank van Eerste Aanleg te Hasselt ook vast, wat betreft de aan het geschil ten grondslag liggende feiten:
"1.6. Bij M.B. van 1 maart 2002 werd de oprichting van een rioolwaterzuiveringsinfrastructuur in de stad Hasselt, conform de bijgevoegde plannen, van openbaar nut verklaard.
Bij een afzonderlijk aangetekend schrijven van 6 maart 2002 werd dit M.B. genotificeerd aan (de eisers).
1.7. Bij schrijven van 7 maart 2002 liet (de verweerster) aan (de tweede eiser) weten
dat de inplanting van de collector bepaald was volgens het advies van de afdeling Natuur,
Bos en Groen.
Bij schrijven van 14 maart 2002 lieten (de eisers) andermaal hun opmerkingen aan (de
verweerster) kennen betreffende het geplande tracé der werken.
1.8. In de loop van augustus 2002 startte NV Kumpen -na een openbare aanbestedingmet de uitvoering van het project 20.182, in opdracht én voor rekening van (de verweerster).
Bij faxbericht van 5 augustus 2002 gericht aan NV Kumpen verzetten (de eisers) zich
andermaal tegen het tracé der werken en deelden zij mede dat zij terzake inmiddels een
strafklacht bij de politie te Hasselt hadden neergelegd" (tussenvonnis van 8 maart 2004, p.
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4).
Grieven
Eerste onderdeel
De bezitsvordering reïntegranda, die wordt beheerst door de artikelen 1370 en 1371 van
het Gerechtelijk Wetboek, beoogt de handhaving van de openbare rust en beschermt de
houder van een onroerend goed tegen stoornis of ontzetting in zijn bezit door geweld of
feitelijkheden.
Geweld of feitelijkheden zijn agressieve handelingen van eigenrichting, zodat de uitvoering van een vonnis of een andere uitvoerbare titel, geen onwettige feitelijkheid of bezitsstoornis oplevert die de toewijzing van de reïntegranda kan rechtvaardigen. De uitvoering van een recht, tegen de wil in van de schuldenaar, gepaard gaande met agressieve
handelingen, zonder dat de schuldeiser beschikt over een uitvoerbare titel, vormt wel een
"onwettige" feitelijkheid.
Ingevolge het algemeen rechtsbeginsel inzake de dwingende kracht van de administratieve rechtshandeling (het vermoeden van wettigheid of het voorrecht van voorafgaande
uitvoering), dat is afgeleid uit het algemeen rechtsbeginsel betreffende de continuïteit van
de openbare dienst, worden definitieve administratieve beslissingen geacht in overeenstemming te zijn met het recht en verplichten zij de betrokken personen tot naleving. Dit
vermoeden geldt zonder dat de overheid vooraf een beroep moet doen op de rechter om
een bevestiging te bekomen van de wettigheid van de handeling.
De dwingende kracht van de administratieve rechtshandeling betekent niet dat de overheid, wanneer een particulier weigert een hem opgelegde verplichting na te komen, zelf
tot materiële gedwongen uitvoering kan overgaan, of laten overgaan door de begunstigde
van de administratieve rechtshandeling, zonder voorafgaand beroep op de rechter om een
uitvoerbare titel te bekomen.
De administratieve rechtshandelingen genieten slechts onder bepaalde voorwaarden van
het voorrecht van ambtshalve uitvoerbaarheid, ook het voorrecht van parate tenuitvoerlegging genoemd, dat de gedwongen materiële uitvoering, zonder voorafgaande rechterlijke
tussenkomst en tegen het verzet in van de betrokken burger, toelaat, en dat, zoals het
voorrecht van voorafgaande uitvoering, wordt gerechtvaardigd door het algemeen belang,
en inzonderheid de continuïteit van de openbare dienst.
Het voorrecht van ambtshalve uitvoerbaarheid bestaat slechts in zoverre de wetgever
dit uitdrukkelijk heeft voorzien. Deze regel vindt mede steun in artikel 105 van de Grondwet, naar luid waarvan de Koning geen andere macht heeft dan die welke de Grondwet en
de bijzondere wetten krachtens de Grondwet zelf uitgevaardigd, hem uitdrukkelijk toekennen, in artikel 108 van de Grondwet, naar luid waarvan de Koning de verordeningen
maakt en de besluiten neemt die voor de uitvoering van de wetten nodig zijn, zonder ooit
de wetten zelf te mogen schorsen of vrijstelling van hun uitvoering te mogen verlenen, in
artikel 78 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, naar
luid waarvan de (Vlaamse) Regering geen andere macht heeft dan die welke de Grondwet
en de wetten en decreten krachtens de Grondwet uitgevaardigd, haar uitdrukkelijk toekennen, en in artikel 20 van voornoemde bijzondere wet van 8 augustus 1980, naar luid waarvan de (Vlaamse) Regering de verordeningen maakt en de besluiten neemt die voor de uitvoering van de decreten nodig zijn, zonder ooit de decreten zelf te mogen schorsen of vrijstelling van hun uitvoering te mogen verlenen.
Buiten een uitdrukkelijke wettelijke machtiging tot ambtshalve tenuitvoerlegging, kan
de overheid slechts overgaan tot ambtshalve uitvoering bij weigering van de betrokken
burger, wanneer dit de enige mogelijkheid is gelet op de noodzaak en hoogdringendheid
van de maatregel.
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De verweerster, de NV Aquafin, heeft, luidens artikel 32septies, §2 van de Wet van 26
maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging, als wettelijke opdracht ondermeer de uitvoering van nieuwe rioolwaterzuiverings-infrastructuur,
inzonderheid rioolwaterzuiveringsinstallaties, collectoren, pompstations en prioritaire rioleringen, conform het door de Vlaamse Regering vastgestelde investeringsprogramma, en
de exploitatie van deze installaties.
Om de vervulling van haar opdracht toe te laten zijn op de verweerster, luidens artikel
32octies, §3 van de Wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren
tegen verontreiniging en artikel 1 van het Besluit van de Vlaamse Executieve van 20
maart 1991 houdende vaststelling van regelen met betrekking tot de uitvoering van werken door de NV Aquafin in toepassing van de artikelen 32septies en 32octies van de Wet
van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging,
de rechten en verplichtingen van toepassing zoals bepaald in de artikelen 9 tot en met 16
van de Wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere
door middel van leidingen.
In toepassing van artikel 10 van de Gaswet kunnen derhalve aan de verweerster bijzondere rechten toegekend worden voor het gebruik van private gronden "die niet bebouwd
zijn en die niet omsloten zijn met een muur of met een omheining die overeenkomt met de
bouw- of stedenbouwverordeningen", voor de oprichting van rioolwaterzuiveringsinfrastructuur.
Hiertoe dient de verweerster, overeenkomstig artikel 3, §1 van het Besluit van de
Vlaamse Executieve van 20 maart 1991, een aanvraag te richten tot de Gemeenschapsminister bevoegd voor leefmilieu.
De door de minister verleende verklaring van openbaar nut geeft de begunstigde van de
verklaring, krachtens het uitdrukkelijk voorschrift van artikel 10, tweede lid van de Gaswet, "het recht gasvervoerinstallaties op te richten onder, op of boven deze private gronden, het toezicht op deze installaties te houden en de werken uit te voeren die nodig zijn
voor de werking en het onderhoud ervan, onder de voorwaarden welke in die verklaring
zijn genoemd".
Luidens artikel 10, derde lid van de Gaswet, mag met de uitvoering van de werken
"eerst een aanvang worden gemaakt twee maanden nadat de belanghebbende eigenaars en
huurders op de hoogte zijn gebracht bij ter post aangetekend schrijven" (artikel 10, derde
lid Gaswet).
Uit voormelde voorschriften vloeit derhalve voort dat de verweerster rechten kan bekomen op private gronden, en dat deze rechten, ingevolge de dwingende kracht van de verklaring van openbaar nut, zich aan de eigenaars en andere titularissen van rechten op de
getroffen gronden opdringen zonder een voorafgaande rechterlijke tussenkomst.
Noch de hiervoor vermelde voorschriften van de Gaswet, noch de Oppervlaktewaterenwet die de Gaswet van toepassing verklaart op de verweerster, noch enige andere wettelijke bepaling, verlenen evenwel machtiging tot ambtshalve uitvoering, zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst, wanneer de bezitters van de getroffen gronden, zoals te dezen
de eisers, zich verzetten tegen de uitvoering van de werken op hun gronden.
Het bestreden vonnis oordeelt dat, anders dan door de eerste rechter beslist en door de
eisers aangevoerd, "(de verweerster) geen bijkomende uitvoerbare titel in rechte diende
aan te vragen alvorens over te gaan tot de uitvoering der werken op de eigendommen van
(de eisers)", en besluit "(dat) in de gegeven omstandigheden er in casu dan ook geen sprake (kan) zijn van enige feitelijkheden".
Hierbij steunt het bestreden vonnis op de overweging "(dat) er geen wettelijke bepalingen voorliggen die ingeval van verzet door de betrokken eigenaars tegen de van openbaar
nut verklaarde werken, voorschrijven dat er een bijkomende gerechtelijke machtiging
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moet worden aangevraagd, alvorens een aanvang te nemen met de uitvoering der werkzaamheden".
Aangezien een uitdrukkelijk wettelijk voorschrift vereist is opdat, ondanks het verzet
van de bezitter van de gronden, de werken zouden kunnen uitgevoerd worden op deze
gronden door de begunstigde van de verklaring van openbaar nut in de zin van artikel 10
van de Gaswet, de verklaring van openbaar nut bij ministerieel besluit geen uitvoerbare titel vormt die gedwongen uitvoering toelaat, en het bestreden vonnis ook niet aanneemt dat
te dezen uitzonderlijke omstandigheden voorhanden waren die wegens hoogdringendheid
de ambtshalve uitvoering van de werken, tegen de wil in van de eisers, konden verantwoorden, kon het bestreden vonnis niet wettig, op grond van voornoemde overweging,
oordelen dat de verweerster geen bijkomende uitvoerbare titel diende te bekomen alvorens de werken uit te voeren, en dat de verweerster, door ondanks het formeel verzet van
eisers tegen de inbezitname van hun terrein en de aanleg van de collector dwars over hun
terreinen, de werken uit te voeren, zich niet schuldig maakte aan een feitelijkheid in de zin
van artikel 1370 van het Gerechtelijk Wetboek (schending van de artikelen 105 en 108
van de gecoördineerde Grondwet, de artikelen 20 en 78 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 1370 van het Gerechtelijk Wetboek,
de artikelen 32septies, §2 en 32octies, §3 van de Wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging, artikel 10 van de van de Wet van
12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel
van leidingen, artikel 1 van het Besluit van de Vlaamse Executieve van 20 maart 1991
houdende vaststelling van regelen met betrekking tot de uitvoering van werken door de
NV Aquafin in toepassing van de artikelen 32septies en 32octies van de Wet van 26 maart
1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging, de algemene
rechtsbeginselen inzake de dwingende kracht van de administratieve rechtshandeling en
het voorrecht van ambtshalve uitvoerbaarheid, die zijn afgeleid uit het algemeen rechtsbeginsel betreffende de continuïteit van de openbare dienst evenals laatstgenoemd algemeen
rechtsbeginsel).
De overige omstandigheden, aangenomen door het bestreden vonnis, dat de verweerster, toen zij gedeeltelijk bezit nam van de terreinen van de eisers, een wettelijke opdracht
uitvoerde, dat er geen objectiveerbare aanwijzingen voorhanden zijn dat de door de verweerster gevolgde werkwijze niet in overeenstemming zou zijn geweest met de wettelijke
reglementeringen terzake, dat het ministerieel besluit van 1 maart 2002 daarenboven expliciet een onmiddellijke inbezitneming van de betrokken gronden voorziet, en dat de eisers geen annulatieberoep instelden tegen dit ministerieel besluit, doen om de hiervoren
aangehaalde redenen aan voormelde onwettigheid geen afbreuk (schending van dezelfde
bepalingen en dezelfde algemene rechtsbeginselen).
Om de in dit onderdeel aangevoerde redenen kon het bestreden vonnis evenmin wettig
"alle verdere en tegenstrijdige conclusies" van de eisers "van de hand wijzen als zijnde
ongegrond of niet ter zake dienend", in zoverre hierin werd aangevoerd dat de verweerster
niet kon genieten van een parate uitvoerbaarheid (zie o.m. eerste beroepsbesluiten van de
eisers p. 6) (schending van dezelfde bepalingen en dezelfde algemene rechtsbeginselen).
Minstens komt de rechtbank aldus tekort aan haar motiveringsverplichting door na te laten
de redenen op te geven, waarop zij haar beslissing stoelt (schending van artikel 149 van
de gecoördineerde Grondwet) en stelt zij het Hof in de onmogelijkheid haar wettigheidscontrole terzake uit te oefenen (schending van artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet).
Tweede onderdeel
Voor zover, naar het oordeel van het Hof, het bestreden vonnis niet aldus kan uitgelegd
worden dat het de verklaring van openbaar nut als een afdoende uitvoerbare titel beschouwt die het bestaan van een feitelijkheid, en dus eigenrichting, belet, quod non, is het
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om hiernavolgende redenen, evenmin naar recht verantwoord.
De houder van een onroerend goed die de bezitsvordering reïntegranda, die de handhaving van de openbare rust beoogt, instelt, moet, overeenkomstig artikel 1370, laatste lid
van het Gerechtelijk Wetboek, enkel bewijzen dat hij met geweld of feitelijkheden in zijn
bezit werd gestoord of uit zijn bezit werd ontzet, en dat minder dan één jaar verlopen is
sinds het geweld of de feitelijkheden.
Bij toepassing van artikel 1371, eerste lid van het Gerechtelijk Wetboek mogen bezitsvordering en eigendomsvordering niet worden vermengd, zodat het de rechter die over de
bezitsvordering uitspraak moet doen, verboden is zijn beslissing te laten steunen op motieven die hij uit de grond van het recht haalt.
Uit het bestreden vonnis blijkt dat de vordering van de eisers ertoe strekte een einde te
maken aan een feitelijkheid, te weten de inbezitname van de terreinen van de eisers voor
de aanleg van een rioolcollector dwars over hun percelen ondanks hun formeel verzet en
zonder gerechtelijke tussenkomst, en de verweerster te horen veroordelen tot wegname
van de collector op straffe van een dwangsom.
Zoals vastgesteld door het bestreden vonnis werd tussen partijen niet betwist dat de
vordering van de eisers een bezitsvordering is, inzonderheid een reïntegranda, gesteund
op artikel 1370 van het Gerechtelijk Wetboek.
Zoals ook vastgesteld in het bestreden vonnis voerden de eisers voor de appelrechters
aan dat "het bestaan van feitelijkheden, ongeacht of deze 'licite' (vrij vertaald: wettig) dan
wel 'illicite' (vrij vertaald: onwettig) zijn, volstaat voor het instellen van een bezitsvordering in de zin van artikel 1370 van het Gerechtelijk Wetboek" (vonnis p. 6, tweede alinea;
eerste beroepsbesluiten de eisers, p. 4, onderaan en p. 5, bovenaan).
Het bestreden vonnis neemt aan, of sluit minstens niet uit, dat, zoals ook door de eisers
in conclusie aangevoerd, in opdracht van de verweerster werken werden uitgevoerd op de
percelen van de eisers ondanks hun "formeel verzet" en dat de eisers "niet akkoord waren
met de feitelijke inbezitneming van hun terreinen" (vonnis p. 7, vierde alinea, p. 8, voorlaatste alinea, p. 10, voorlaatste alinea, p. 11, vijfde alinea).
Het bestreden vonnis besluit dat, in de gegeven omstandigheden, de verweerster "geen
bijkomende uitvoerbare titel in rechte diende aan te vragen", en dat te dezen "geen sprake
(kan) zijn van enige feitelijkheden door (de verweerster) in de zin van artikel 1370 van het
Gerechtelijk Wetboek", om redenen die verband houden met de grond van het recht, inzonderheid;
- de verklaring van openbaar nut bij ministerieel besluit nr. 20182 van de Vlaamse Regering van 1 maart 2002 - genomen in uitvoering van artikel 10 van de Gaswet, en artikel
3 en volgende van het besluit van 20 maart 1991 van de Vlaamse Executieve houdende
vaststelling van regelen met betrekking tot de uitvoering van werken door de NV Aquafin
in toepassing van de artikelen 32septies en 32octies van de wet van 26 maart 1971 op de
bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging- waarin "de verwerving en
de onmiddellijke inbezitneming van de terreinen", waaronder de percelen van de eisers,
waarop de installaties zullen opgericht worden, ten gunste van de verweerster is voorzien;
- de eerbiediging van de voorwaarden gesteld door artikel 10 van de Gaswet en artikel
2, 6° van het ministerieel besluit nr. 20182 van de Vlaamse Regering van 1 maart 2002;
- de voorafgaande bouwvergunning waarover de verweerster beschikt voor de uitvoering van de werken;
- het voorschrift van artikel 11 van de Gaswet.
Door aldus de reïntegranda ongegrond te verklaren om redenen die betrekking hebben
op het recht van verweerster tot "verwerving en de onmiddellijke inbezitneming van de
terreinen", vermengt het bestreden vonnis de bezits- en de eigendomsvordering, en kon
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het derhalve niet wettig besluiten tot afwezigheid van "enige feitelijkheid', en tot de ongegrondheid van de reïntegranda (schending van de artikelen 1370 en 1371 van het Gerechtelijk Wetboek).
Derde onderdeel
De reïntegranda beoogt, luidens artikel 1370, in fine van het Gerechtelijk Wetboek, de
bescherming van het bezit tegen stoornis of ontzetting door geweld of feitelijkheden.
Feitelijkheden, in de zin van artikel 1370, in fine van het Gerechtelijk Wetboek, zijn
agressieve handelingen die een bezitsstoornis vormen.
De uitvoering van werken op andermans erf tegen het formeel verzet in van de bezitter
van het erf en de afwezigheid van zijn akkoord met de feitelijke inbezitneming van het
erf, vormt een feitelijkheid in de zin van artikel 1370, laatste lid van het Gerechtelijk Wetboek.
Het volstaat dat de handeling die de bezitstoornis vormt, zodanig is dat de dader weet
of moet weten dat de tegenpartij, houder van het getroffen erf, er nooit vrijwillig mee zou
instemmen.
Het bestreden vonnis neemt aan, of sluit minstens niet uit, dat, zoals ook door de eisers
in conclusie aangevoerd (o.m. eerste beroepsbesluiten p. 5, derde en laatste alinea), in opdracht van de verweerster werken werden uitgevoerd op de percelen van de eisers -aanleg
van een rioolcollector dwars over hun perceel- ondanks hun "formeel verzet" en dat de eisers "niet akkoord waren met de feitelijke inbezitneming van hun terreinen" (vonnis p. 7,
vierde alinea, p. 8, voorlaatste alinea, p. 10, voorlaatste alinea, p. 11, vijfde alinea).
De omstandigheid, zoals door het bestreden vonnis benadrukt, dat noch in de Gaswet,
noch in het ministerieel besluit nr. 20182 van 1 maart 2002, de na een van openbaar nut
verklaring uit te voeren werken afhankelijk worden gesteld van de voorafgaande instemming van de betrokken eigenaars of huurders, sluit evenwel het bestaan van een bezitsstoornis en een feitelijkheid, in de zin van artikel 1370, laatste lid van het Gerechtelijk
Wetboek, niet uit, wanneer, zoals te dezen, de uitvoering van de werken op het erf van de
getroffen bezitters, de eisers, tegen hun uitdrukkelijke en formele wil in, gebeurt.
Door derhalve, ondanks het vastgestelde- of minstens door het bestreden vonnis niet
uitgesloten formeel verzet van de eisers, het bestaan van een feitelijkheid te verwerpen,
miskent het bestreden vonnis artikel 1370 van het Gerechtelijk Wetboek.
Om dezelfde redenen kon het vonnis niet wettig "alle verdere en tegenstrijdige conclusies" van de eisers "van de hand wijzen als zijnde ongegrond of niet ter zake dienend", in
zoverre deze eisers uitdrukkelijk verzet tegen de werken aanvoerden (schending van artikel 1370 van het Gerechtelijk Wetboek). Minstens komt de rechtbank aldus tekort aan
haar motiveringsverplichting door na te laten de redenen op te geven, waarop zij haar beslissing stoelt (schending van artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet) en stelt zij het
Hof in de onmogelijkheid haar wettigheidscontrole terzake uit te oefenen (schending van
artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet).
Vierde onderdeel
De reïntegranda beoogt, overeenkomstig artikel 1370, in fine van het Gerechtelijk Wetboek, de bescherming van het bezit tegen stoornis of ontzetting door geweld of feitelijkheden.
Feitelijkheden, in de zin van artikel 1370, in fine van het Gerechtelijk Wetboek, zijn
agressieve handelingen die een bezitsstoornis vormen.
Artikel 11, eerste lid van Gaswet bepaalt: "Het gebruik waartoe het openbaar of het privaat domein dat gedeeltelijk wordt bezet, is bestemd, moet worden geëerbiedigd. Deze
bezetting brengt generlei bezitsberoving mee, maar vormt een wettelijke erfdienstbaarheid
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van openbaar nut die elke daad verbiedt welke de gasvervoerinstallatie of de exploitatie
ervan kan schaden".
Artikel 11, tweede lid van dezelfde wet bepaalt: "De eigenaar van het private erf dat
met deze erfdienstbaarheid is bezwaard, kan binnen de termijn door de Koning bepaald,
aan de minister tot wiens bevoegdheid de energie behoort, laten weten dat hij aan de gerechtigde op de erfdienstbaarheid vraagt het bezette terrein aan te kopen".
Het eerste lid van genoemd artikel 11 betreft, volgens de uitdrukkelijke bewoordingen
ervan, enkel "het openbaar of privaat domein", zijnde de eigendom van de overheid, of die
nu, in toepassing van de artikelen 537 en 538 van het Burgerlijk Wetboek, al dan niet bij
een uitdrukkelijke of impliciete beslissing van de bevoegde overheid bestemd is voor het
gebruik van allen, zonder onderscheid van personen, terwijl het tweede lid "de private erven" betreft, zijnde de eigendommen van private personen.
Het onderscheid dat aldus wordt gemaakt tussen openbaar domein en privaat domein,
enerzijds, en private erven, anderzijds, wordt ook bevestigd door andere voorschriften van
de Gaswet, inzonderheid artikel 16, in fine, naar luid waarvan "de Koning ook de schaal
(bepaalt) van de maximum-retributies die de Staat, de provincie of de gemeente, overeenkomstig artikel 13, als vergoeding voor de bezetting van zijn openbaar of privaat domein
mag heffen, alsmede de schaal van de minimumuitkeringen die krachtens hetzelfde artikel
aan private personen verschuldigd zijn". Het artikel 13 van de Gaswet waarnaar wordt
verwezen, betreft de verplichting van de gerechtigde op de erfdienstbaarheid om een vergoeding te betalen "aan de eigenaar van het erf dat met deze erfdienstbaarheid bezwaard is
of aan hen die de werkelijke rechten bezitten welke aan dit erf verbonden zijn".
Het bestreden vonnis besluit te dezen tot afwezigheid van "enige feitelijkheid door (de
verweerster) in de zin van artikel 1370 van het Gerechtelijk Wetboek", mede rekening
houdende met de omstandigheid "(dat) artikel 11 van de Gaswet (...) uitdrukkelijk (bepaalt) dat de bezetting van private gronden tengevolge van werken, uitgevoerd ná een van
openbaar nutverklaring, geen bezitsberoving inhoudt' (vonnis p. 10, laatste alinea; onderlijning door ondergetekende).
Aldus miskent het bestreden vonnis het voorschrift van artikel 11 van de Gaswet, dat
inzake de afwezigheid van "bezitsberoving", alleen melding maakt van het openbaar en
privaat domein, doch niet van private erven, zoals te dezen de erven van de eisers (schending van artikel 11 van de Gaswet), en kon dienvolgens, mede op grond van dit voorschrift, ook niet wettig besluiten tot de afwezigheid van enige feitelijkheid in de zin van
artikel 1370 van het Gerechtelijk Wetboek (schending van artikel 1370 van het Gerechtelijk Wetboek).
Om dezelfde redenen kon het vonnis niet wettig "alle verdere en tegenstrijdige conclusies" de van de eisers "van de hand wijzen als zijnde ongegrond of niet ter zake dienend",
in zoverre deze het beperkte toepassingsgebied van artikel 11 van de Gaswet aanvoerden
(zie eerste beroepsbesluiten de eisers, p. 10, onderaan) (schending van dezelfde wetsbepaling). Minstens komt de rechtbank aldus tekort aan haar motiveringsverplichting door na
te laten de redenen op te geven, waarop zij haar beslissing stoelt (schending van artikel
149 van de gecoördineerde Grondwet) en stelt zij het Hof in de onmogelijkheid haar wettigheidscontrole terzake uit te oefenen (schending van artikel 149 van de gecoördineerde
Grondwet).
Vijfde onderdeel
Zelfs indien, naar het oordeel van het Hof, het bestreden vonnis in de gegeven omstandigheden, toch wettig kon oordelen dat artikel 11 (eerste lid) van de Gaswet te dezen van
toepassing is, quod non, dan nog kon het niet wettig, mede op grond van deze wetsbepaling, het bestaan van een feitelijkheid, in de zin van artikel 1370, laatste lid van het Gerechtelijk Wetboek verwerpen.
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De "feitelijkheden", in de zin van artikel 1370, in fine van het Gerechtelijk Wetboek,
zijn agressieve handelingen die een bezitsstoornis vormen, en moeten in feite beoordeeld
worden door de rechter.
De omstandigheid dat artikel 11, eerste lid van de Gaswet in rechte bepaalt dat "(de) bezetting generlei bezitsberoving (meebrengt)", wat betekent dat de bezetting geen aanleiding kan geven tot eigendomsaanspraken, sluit geenszins uit dat in feite de uitvoering van
de werken op de erven van eisers en de plaatsing van een rioolcollector over hun erf, een
feitelijkheid vormt doordat zij gepaard ging met agressieve handelingen die eisers' bezit
stoorden.
Door derhalve zijn beslissing te gronden op een beoordeling in rechte van de uitgevoerde werken op grond van artikel 11 van de Gaswet, in plaats van een beoordeling in feite
van de werken uitgevoerd op de erven van de eisers, miskent het bestreden vonnis artikel
1370 van het Gerechtelijk Wetboek.
Bovendien blijkt uit het duidelijk voorschrift van artikel 1370, in fine van het Gerechtelijk Wetboek, dat het voor de toepassing van de bezitsvordering reïntegranda volstaat te
bewijzen dat "(een) stoornis of ontzetting van bezit veroorzaakt is door geweld of feitelijkheden".
De enkele omstandigheid dat er geen "ontzetting" of "bezitsberoving" is, zonder ook
het bestaan van een "bezitsstoornis" uit te sluiten, laat niet toe om de reïntegranda wettig
te verwerpen.
Uit het bestreden vonnis blijkt dat eisers zich, ter staving van hun reïntegranda, beriepen op een "bezitsstoornis" (vonnis p. 3, voorlaatste alinea).
De omstandigheid, door het bestreden vonnis aangenomen, dat luidens artikel 11 van de
Gaswet de bezetting "van private gronden" na een van openbaar nut verklaring, "geen bezitsberoving inhoudt', volstaat dan ook geenszins om de reïntegranda op wettige wijze als
ongegrond te verwerpen, nu hierdoor niet wordt vastgesteld en ook niet wordt uitgesloten,
dat de uitvoering van de litigieuze werken op de erven van eisers een "bezitsstoornis"
vormt in de zin van artikel 1370, laatste lid van het Gerechtelijk Wetboek (schending van
artikel 1370 Gerechtelijk Wetboek).

IV. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste onderdeel
Krachtens artikel 1370 van het Gerechtelijk Wetboek, kan de reïntegranda als
bezitsvordering die de handhaving van de openbare rust beoogt, worden ingesteld door elke houder van een onroerend goed of door elke titularis van een zakelijk onroerend recht, wiens genot door geweld of door een feitelijkheid wordt
gestoord. De bezitsstoornis bedoeld in die wetsbepaling kan een ontzetting van
het bezit tot gevolg hebben op voorwaarde dat ze gepaard gaat met de gehele of
gedeeltelijke inbezitneming van andermans eigendom.
Krachtens artikel 32octies, §3 van de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging, zijn op de vennootschap
die wordt belast met de aanleg van onder meer nieuwe rioolwaterzuiveringsinfrastructuur, inzonderheid rioolwaterzuiveringsinstallaties, collectoren, pompstations en prioritaire rioleringen, bij de vervulling van de haar in toepassing van die
wet toevertrouwde taken, de rechten en verplichtingen van toepassing zoals bepaald in de artikelen 9 tot en met 16 van de wet van 12 april 1965 betreffende het
vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen.
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Krachtens het besluit van de Vlaamse Executieve van 20 maart 1991 houdende
vaststelling van regelen met betrekking tot de uitvoering van werken door de nv
Aquafin in toepassing van de artikelen 32septies en 32octies van de wet van 26
maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging,
dient voor de toepassing van de bepalingen van artikel 32octies, §3 van de voornoemde wet, onder de in artikel 9 van de wet van 12 april 1965 betreffende het
vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen bedoelde
houder van een toelating en toelatingsakte verstaan, de op 25 april 1990 opgerichte nv Aquafin respectievelijk de op 11 januari 1991 door de partijen ondertekende overeenkomst tussen het Vlaams Gewest en de nv Aquafin alsmede de in
uitvoering van deze overeenkomst aan deze vennootschap opgedragen investeringsprogramma's.
Krachtens artikel 10, eerste lid van de voornoemde wet van 12 april 1965 juncto artikel 32octies, §3 van de voornoemde wet van 26 maart 1971, kan de
Vlaamse Regering, na onderzoek, het oprichten van een rioolwaterzuiverings-infrastructuur onder, op of boven private gronden die niet bebouwd zijn en die niet
omsloten zijn met een muur of met een omheining die overeenkomt met de
bouw- of stedebouwverordeningen, van openbaar nut verklaren.
Krachtens artikel 10, tweede lid van de wet van 12 april 1965 juncto artikel
32octies, §3 van de wet van 26 maart 1971, verleent deze verklaring van openbaar nut aan de nv Aquafin het recht rioolwaterzuiveringsinfrastructuur op te
richten onder, op of boven deze private gronden, het toezicht op deze installaties
te houden en de werken uit te voeren die nodig zijn voor de werking en het onderhoud ervan, onder de voorwaarden welke in de verklaring zijn genoemd.
Krachtens artikel 10, derde lid van de wet van 12 april 1965 juncto artikel
32octies, §3 van de wet van 26 maart 1971, mag met de uitvoering van de werken eerst een aanvang worden gemaakt twee maanden nadat de belanghebbende
eigenaars en huurders op de hoogte zijn gebracht bij een ter post aangetekende
brief.
Krachtens artikel 11 van de wet van 12 april 1965 juncto artikel 32octies, §3
van de wet van 26 maart 1971, moet het gebruik waartoe het openbaar of het privaat domein is bestemd, worden geëerbiedigd. Deze bezetting brengt generlei
bezitsberoving mee, maar vormt een wettelijke erfdienstbaarheid van openbaar
nut die elke daad verbiedt welke de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur of de exploitatie ervan kan schaden.
Uit de parlementaire voorbereiding van artikel 10 van de wet van 12 april 1965
blijkt dat de verklaring van openbaar nut tot gevolg heeft dat de begunstigde gemachtigd wordt om privé-gronden te gebruiken voor de aanleg van leidingen. De
wetgever heeft in dit juridische procédé voorzien omdat hij zich realiseerde dat
het niet steeds mogelijk is om een akkoord in der minne te bereiken indien het
tracé door private eigendommen loopt en hij aan deze mogelijke belemmering
voor de aanleg van leidingen wou verhelpen.
Het artikel 10 van de wet van 12 april 1965 verleent aldus aan de begunstigde
van een verklaring van openbaar nut machtiging om na het verkrijgen van die
verklaring en van de eventueel noodzakelijke vergunningen en mits het respecte-
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ren van de termijn van de kennisgeving aan de betrokken eigenaar, de rechten uit
te oefenen die verbonden zijn aan de wettelijke erfdienstbaarheid.
Aan deze wetsbepaling ontleent de begunstigde van een verklaring van openbaar nut het recht, om zelfs bij verzet van de betrokken eigenaar, de werken uit te
voeren die verband houden met de uitoefening van de wettelijke erfdienstbaarheid.
Het onder die voorwaarden uitvoeren van werken door de begunstigde van een
verklaring van openbaar nut heeft niet tot gevolg dat de eigenaar, die de erfdienstbaarheid moet dulden, door geweld of door een feitelijkheid wordt ontzet
uit zijn bezit.
Het onderdeel berust op de veronderstelling dat de werken die op grond van
een verklaring van openbaar nut door verweerster worden uitgevoerd, leiden tot
een ontzetting van het bezit in hoofde van de eigenaars van de gronden waarop
de werken worden uitgevoerd, zodat zij met een bezitsvordering kunnen worden
aangevochten.
Het onderdeel faalt in zoverre naar recht.
De appelrechters oordelen dat:
noch in de Gaswet, noch in het besluit (van de Vlaamse executieve) de na een
van openbaar nutverklaring uit te voeren werken afhankelijk gesteld worden van
de voorafgaande instemming van de betrokken eigenaars en huurders;
evenmin - ingeval van verzet tegen de inbezitneming van de gronden door de
betrokken eigenaars of huurders- wordt voorgeschreven dat er een bijkomende
gerechtelijke machtiging vereist is, alvorens de werkzaamheden mogen worden
aangevat;
de verweerster geen bijkomende uitvoerbare titel in rechte diende aan te vragen, alvorens over te gaan tot de uitvoering der werken op de eigendommen van
de eisers.
Zij verwerpen en beantwoorden aldus, zonder enige onduidelijkheid, het in het
onderdeel bedoelde verweer dat de verweerster niet kan genieten van een parate
uitvoerbaarheid.
In zoverre het onderdeel de schending aanvoert van artikel 149 van de Grondwet, mist het feitelijke grondslag.
Tweede onderdeel
De appelrechters wijzen de door de eisers ingestelde bezitsvordering af op
grond van artikel 11 van de wet van 12 april 1965.
Die zelfstandige in het eerste onderdeel vergeefs bekritiseerde reden draagt de
beslissing.
Het onderdeel is niet ontvankelijk.
Derde onderdeel
Uit het antwoord op het eerste onderdeel volgt dat ook het derde onderdeel
vertrekt van de verkeerde veronderstelling dat de handelingen die gesteld worden
in uitvoering van een verklaring van openbaar nut een "feitelijkheid" uitmaken in
de zin van artikel 1370 van het Gerechtelijk Wetboek.
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Het onderdeel faalt in zoverre naar recht.
De appelrechters verwerpen en beantwoorden het in het onderdeel bedoelde
verweer met de in het middel weergegeven motivering en laten aldus toe de wettigheid van hun beslissing te onderzoeken.
In zoverre het onderdeel de schending aanvoert van artikel 149 van de Grondwet, mist het feitelijke grondslag.
Vierde onderdeel
Krachtens artikel 10, tweede lid van de wet van 12 april 1965 juncto artikel
32octies, §3 van de wet van 26 maart 1971, verleent deze verklaring van openbaar nut aan de nv Aquafin het recht rioolwaterzuiveringsinfrastructuur op te
richten onder, op of boven deze private gronden, het toezicht op deze installaties
te houden en de werken uit te voeren die nodig zijn voor de werking en het onderhoud ervan, onder de voorwaarden welke in de verklaring zijn genoemd.
Krachtens artikel 10, derde lid van de wet van 12 april 1965 juncto artikel
32octies, §3 van de wet van 26 maart 1971, mag met de uitvoering van de werken eerst een aanvang worden gemaakt twee maanden nadat de belanghebbende
eigenaars en huurders op de hoogte zijn gebracht bij een ter post aangetekende
brief.
Krachtens artikel 11, eerste lid van de wet van 12 april 1965 juncto artikel
32octies, §3 van de wet van 26 maart 1971, moet het gebruik waartoe het openbaar of het privaat domein is bestemd, worden geëerbiedigd. Deze bezetting
brengt generlei bezitsberoving mee, maar vormt een wettelijke erfdienstbaarheid
van openbaar nut die elke daad verbiedt welke de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur of de exploitatie ervan kan schaden.
Krachtens het tweede lid van die wetsbepaling, kan de eigenaar van het private
erf dat met deze erfdienstbaarheid is bezwaard, binnen de termijn door de
Vlaamse Regering bepaald, aan de Minister tot wiens bevoegdheid de aanleg van
rioolwaterzuiveringsinfrastructuur behoort, laten weten dat hij aan de gerechtigde op de erfdienstbaarheid vraagt het bezette terrein aan te kopen.
Uit de samenhang van deze wetsbepalingen blijkt dat de wetgever met het gebruik van het begrip "privaat domein" in artikel 11 van de wet van 12 april 1965,
niet enkel verwijst naar het privaat domein van de overheid maar ook de private
erven van burgers op het oog had.
Het onderdeel faalt in zoverre naar recht.
De appelrechters verwerpen en beantwoorden, zonder enige onduidelijkheid,
het in het onderdeel bedoelde verweer met de overweging dat "artikel 11 van de
Gaswet uitdrukkelijk bepaalt dat de bezetting van private gronden tengevolge
van werken, uitgevoerd na een van openbaar nutverklaring, geen bezitsberoving
inhoudt".
In zoverre het onderdeel de schending aanvoert van artikel 149 van de Grondwet, mist het feitelijke grondslag.
Vijfde onderdeel
De eisers hebben voor de feitenrechter niet aangevoerd dat de verweerster bij

596

HOF VAN CASSATIE

28.2.08 - Nr. 141

de uitvoering van de werken buiten de perken is getreden van de verklaring van
openbaar nut of van de wettelijke erfdienstbaarheid.
Het onderdeel is nieuw in zoverre het aan het bestreden vonnis verwijt dat het
heeft nagelaten om het al dan niet bestaan van een feitelijkheid in feite te beoordelen.
De eisers hebben voor de feitenrechter niet het bestaan aangevoerd van een bezitsstoornis die niet gepaard ging met een ontzetting van bezit.
Het onderdeel is nieuw in zoverre het aan het bestreden vonnis verwijt dat het
niet wettig de door de eisers ingestelde reïntegranda kon verwerpen op grond van
de afwezigheid van een bezitsberoving zonder tevens ook het bestaan van een
bezitsstoornis uit te sluiten.
Het onderdeel is niet ontvankelijk.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eisers in de kosten.
28 februari 2008 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Verougstraete, voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandewal, advocaat-generaal – Advocaten: mrs.
Geinger en Verbist.

Nr. 142
1° KAMER - 28 februari 2008

1º KOOP - ALLEENVERKOOPCONCESSIE VOOR ONBEPAALDE TIJD - OVERDRACHT - TOEPASSELIJK
RECHT.
2º KOOP - ALLEENVERKOOPCONCESSIE VOOR ONBEPAALDE TIJD - OVERDRACHT - RECHTSKEUZE
DOOR PARTIJEN - GELDIGHEID.
3º KOOP - ALLEENVERKOOPCONCESSIE - EENZIJDIGE BEËINDIGING - DWINGENDE BEPALINGEN VAN
DE BELGISCHE WET - TOEPASSINGSGEBIED.
4º VREEMDE WET - ALLEENVERKOOPCONCESSIE - OVERDRACHT - RECHTSKEUZE DOOR
PARTIJEN - GELDIGHEID.
1º, 2°, 3° en 4° Vermits de Alleenverkoopwet geen enkele bepaling bevat die de overdracht
van een alleenverkoopconcessie regelt, heeft de verplichting om, in het geval van de
beëindiging van een verkoopconcessie met uitwerking voor het gehele Belgische
grondgebied of een deel ervan, uitsluitend de Belgische wet toe te passen alleen
betrekking op de beslechting van de eenzijdige beëindiging van de verkoopconcessie en
niet op de beoordeling van de contractuele gevolgen van deze overeenkomst of van de
geldigheid van de overdracht ervan, zodat deze wet de toepassing van het door de
partijen gekozen recht op de overdracht van de alleenverkoopconcessie niet in de weg
kan staan1. (Art. 3 Verdrag 19 juni 1980 inzake het recht dat van toepassing is op de
verbintenissen uit overeenkomst; Artt. 1 en 4 Alleenverkoopwet)
1 Zie F. RIGAUX en M. FALLON, Droit international privé, Brussel, Larcier, 3e ed., nr. 14.189.
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(ORCON nv T. CARRIER ESPANA S.I., vennootschap naar Spaans recht)

ARREST

(A.R. C.07.0076.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen de arresten, op 13 september 2004 en 9 oktober 2006 gewezen door het Hof van Beroep te Antwerpen.
De besloten vennootschap naar Nederlands recht Orcon Holding, hierna genoemd de eiseres, heeft het geding hervat, ingesteld door de naamloze vennootschap naar Belgisch recht Orcon.
Raadsheer Alain Smetryns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De rechtsvoorganger van de eiseres voert in haar verzoekschrift twee middelen
aan.
Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht en maakt er deel van uit.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
1. De appelrechters stellen vast dat:
- de rechtsvoorganger van de eiseres een concessieovereenkomst heeft gesloten met een vennootschap naar Zwitsers recht als concessiegever voor een duur
van drie jaar;
- deze overeenkomst in artikel VIII voorzag in de toepasselijkheid van het
Zwitsers recht;
- het Zwitsers recht voor de overdracht van een overeenkomst een geschrift
vereist;
- de eiseres, die voorhoudt dat deze overeenkomst werd overgenomen door de
verweerster, geen geschreven stuk inzake de overdracht van de overeenkomst
bijbrengt.
2. Krachtens artikel 3 van het Verdrag van Rome van 19 juni 1980 inzake het
recht dat van toepassing is op de verbintenissen uit overeenkomst, wordt een
overeenkomst beheerst door het recht dat partijen hebben gekozen.
3. Krachtens artikel 7 van dit verdrag, kan nochtans gevolg worden toegekend
aan de dwingende bepalingen van het recht van een ander land waarmede het geval nauw is verbonden, indien en voor zover deze bepalingen volgens het recht
van het laatstgenoemde land toepasselijk zijn, ongeacht het recht dat de overeenkomst beheerst.
4. De wet van 27 juli 1961 betreffende de eenzijdige beëindiging van de voor
onbepaalde tijd verleende concessies van alleenverkoop, bevat geen enkele bepaling die de overdracht van een alleenverkoopconcessie regelt.
De verplichting om in het geval van het artikel 4 van zelfde wet uitsluitend de
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Belgische wet toe te passen heeft alleen betrekking op de beslechting van de eenzijdige beëindiging van de verkoopconcessie en niet op de beoordeling van de
contractuele gevolgen van deze overeenkomst of van de geldigheid van de overdracht ervan, zodat de voormelde wet van 27 juli 1961 de toepassing van het
door de partijen gekozen recht op de overdracht van de alleenverkoopconcessie
niet in de weg kan staan.
5. Op grond van hun vaststellingen vermochten de appelrechters zonder schending van de in het middel aangewezen wetsbepalingen te beslissen dat wat de
overdracht van de alleenverkoopconcessie betreft de overeenkomst beheerst
wordt door het Zwitsers recht.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Tweede middel
6. Het arrest beslist in de gehele context ervan met de reden dat er een uitdrukkelijke toestemming voor een concessieovereenkomst noodzakelijk is, enkel dat
er zekerheid over die uitgedrukte wil moet bestaan en niet dat er een wilsuiting
van een bijzondere aard moet voorhanden zijn.
In zoverre mist het onderdeel feitelijke grondslag.
7. Verder geeft het arrest met de reden dat de rechtsvoorganger van de eiseres
enige tijd de enige was die de producten van de verweerster in een bepaald gebied verkocht, niet te kennen dat de rechtsvoorganger van de eiseres gedurende
een bepaalde tijd in een bepaald gebied een "exclusief verkooprecht" had.
Het middel dat van het tegendeel uitgaat, kan niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.
28 februari 2008 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever: de h. Smetryns – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandewal, advocaat-generaal –
Advocaten: mrs. van Eeckhoutte en Mahieu.

Nr. 143
1° KAMER - 28 februari 2008

1º CASSATIEBEROEP — BURGERLIJKE ZAKEN — VORMEN — VORM EN
TERMIJN VAN BETEKENING EN/OF NEERLEGGING - CASSATIEBEROEP DOOR DE
PROCUREUR-GENERAAL BIJ EEN HOF VAN BEROEP.
2º OPENBAAR MINISTERIE - PROCUREUR-GENERAAL BIJ EEN HOF VAN BEROEP CASSATIEBEROEP - BURGERLIJKE ZAKEN - VORMEN - VORM EN TERMIJN VAN BETEKENING EN/OF
NEERLEGGING.
1º en 2° Wanneer de procureur-generaal bij een hof van beroep in burgerlijke zaken
cassatieberoep instelt op grond van artikel 138bis, §1 van het Gerechtelijk Wetboek,
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dient dit ingesteld te worden in de vormen bepaald voor de cassatieberoepen en
derhalve, om ontvankelijk te zijn, te worden betekend aan de betrokken partijen. (Artt.
138, §1 en 1079 Ger.W.)
(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BEROEP TE BRUSSEL inzake DEBREMAEKER & MAICHLE nv T.
T.E.P. bvba)

ARREST

(A.R. C.07.0347.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest op 18 december 2006 gewezen
door het Hof van Beroep te Brussel.
Voorzitter Ivan Verougstraete heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Aangevochten beslissingen
De 20e kamer van het Hof van Beroep te Brussel heeft, bij arrest van 18 december
2006, het hoger beroep van de vennootschap Debremaeker & Maichle en het incidenteel
hoger beroep van de vennootschap T.E.P. ontvankelijk verklaard en het incidenteel hoger
beroep als volgt gegrond verklaard: "Vernietigt het vonnis, zegt dat de Rechtbank van
Koophandel te Nijvel bevoegd was, en deelt het dossier mede aan de Eerste Voorzitter
van dit hof (van beroep), tot herverdeling".
De gevoerde procedure.
De vennootschap Debremaeker & Maichle heeft de vennootschap T.E.P. voor de rechtbank van koophandel te Brussel gedagvaard, op grond van de algemene regels inzake de
territoriale bevoegdheid, bepaald bij artikel 664 van het Gerechtelijk Wetboek.
Bij vonnis van 21 februari 2006 verklaarde de Rechtbank van Koophandel te Brussel
zich bevoegd en wees de eisende partij van haar vordering af.
De vennootschap Debremaeker & Maichle tekende hoger beroep aan, terwijl de vennootschap T.E.P. incidenteel hoger beroep instelde omwille van het feit dat de rechtbank
van koophandel te Brussel zich bevoegd had verklaard.
Op de zitting van 7 november 2006 besliste het Hof van Beroep te Brussel, 20ste kamer, het debat te beperken tot de vraag over de territoriale bevoegdheid en het horen van
de deskundige.
Bij arrest van 18 december 2006 heeft het hof (van beroep) het bestreden vonnis vernietigd omwille van het feit dat de Rechtbank van Koophandel te Brussel zich territoriaal bevoegd had verklaard.
In de laatste paragraaf van het motiverend gedeelte van dit arrest kwam het hof (van beroep) tot het besluit dat de Rechtbank van Koophandel te Nijvel bevoegd was en dat de
zaak naar de bevoegde rechter in hoger beroep, dit is het Hof van Beroep te Brussel, voor
een kamer die kennis neemt van zaken in het Frans diende verwezen te worden. "Het is
dus alleen een herverdeling" voegt het hof (van beroep) eraan toe.
In het beschikkend gedeelte vernietigt het hof (van beroep) het vonnis, zegt het dat de
Rechtbank van Koophandel te Nijvel bevoegd was en deelde het dossier mee aan de Eerste Voorzitter van dit hof (van beroep), tot herverdeling.
Bij beschikking van 7 maart 2007 heeft de Eerste Voorzitter van het Hof van Beroep te
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Brussel, rechtsprekende over het incident bij toepassing van artikel 109, tweede lid van
het Gerechtelijk Wetboek, gezegd dat er geen aanleiding was tot herverdeling van de zaak
aan een kamer die kennis neemt van zaken in het Frans.
Toestand die de openbare orde in gevaar brengt en moet verholpen worden.
In de gegeven omstandigheden is een toestand ontstaan waardoor de rechtsmacht in hoger beroep, bij dewelke de zaak aanhangig is, geen beslissing ten gronde neemt en oordeelt dat de kennisneming van de grond van de zaak toegewezen dient te worden aan de
kamer die het hoger beroep zou hebben behandeld mocht de zaak in eerste aanleg voor de
territoriaal bevoegde rechter ingeleid geweest zijn.
Door deze toestand wordt de betrokken rechtsmacht in haar werking gestuit en wordt
de behandeling van de zaak ten gronde onmogelijk gemaakt. Hierdoor wordt de normale
werking van de rechtsmacht stilgelegd, zodat de openbare orde in de hoogste mate geschonden wordt.
Artikel 144 van de Grondwet kent de hoven en rechtbanken bij uitsluiting de bevoegdheid toe om te oordelen over de burgerlijke rechten.
Omwille van zijn uitsluitende bevoegdheid is de rechter verplicht recht te spreken wanneer een geding bij hem aanhangig wordt gemaakt.
Tegen de rechter die zich, onder enig voorwendsel, zelfs van het stilzwijgen, de duisterheid of de onvolledigheid van de wet, aan deze verplichting onttrekt, kan artikel 5 van het
Gerechtelijk Wetboek ingeroepen worden en kan zijn houding als rechtsweigering worden
bestempeld. Deze handeling is bij artikel 258 van het Strafwetboek strafbaar gesteld. Dit
toont voldoende aan hoezeer de openbare orde in het gedrang wordt gebracht door een
toestand als deze, die de functie van recht te spreken volkomen hindert.
Bij toepassing van artikel 138bis van het Gerechtelijk Wetboek dient deze toestand verholpen te worden.
Bij toepassing van artikel 1068 van het Gerechtelijk Wetboek blijft het geschil aanhangig bij de rechter in hoger beroep. Wanneer het geschil, zoals in onderhavige zaak, regelmatig aanhangig werd gemaakt bij de rechter in hoger beroep en deze laatste over alle elementen beschikt om uitspraak te doen, is hij verplicht dit te doen op grond van de devolutieve kracht van het hoger beroep. Het komt bijgevolg de rechter in hoger beroep toe de
grond van de zaak, zoals ze door de Rechtbank van Koophandel te Brussel werd overgemaakt, in haar volledigheid te behandelen.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Ontvankelijkheid van het cassatieberoep
1. De procureur-generaal bij het Hof van Beroep te Brussel heeft een cassatieberoep ingesteld op grond van artikel 138bis, §1 van het Gerechtelijk Wetboek,
tegen een arrest gewezen op 18 december 2006 tussen twee partijen.
2. Het cassatieberoep ingesteld door de procureur-generaal diende ingesteld te
worden in de vormen bepaald voor cassatieberoepen. Het moest vooraf worden
betekend door de procureur-generaal aan de betrokken partijen.
3. Te dezen blijkt niet dat dit gedaan werd, zodat het cassatieberoep niet ontvankelijk is.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
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Veroordeelt de eiseres in de kosten.
28 februari 2008 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Verougstraete, voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandewal, advocaat-generaal.

Nr. 144
1° KAMER - 28 februari 2008

1º WRAKING - HOF VAN ASSISEN - VOORZITTER - UITING VAN OVERTUIGING - GEVOLG.
2º HOF VAN ASSISEN — ALLERLEI - VOORZITTER - WRAKING - GEWETTIGDE
VERDENKING - UITING VAN OVERTUIGING - GEVOLG.
3º HOF VAN ASSISEN — ALLERLEI - VOORZITTER - ROL VAN DE ACTIEVE RECHTER GRENZEN.
1º, 2° en 3° De commentaren van de voorzitter van het hof van assisen waarin hij, bij de
ondervraging van de beschuldigde, uiting geeft van zijn overtuiging dat de verklaringen
van de beschuldigde niet overeenstemmen met de werkelijkheid, gaan de grenzen te
buiten van wat toegelaten is aan de actieve rechter en aan de voorzitter van een
assisenhof in het bijzonder, en kunnen bij de beschuldigde en bij derden gewettigde
verdenking doen ontstaan over de geschiktheid van die magistraat om met de vereiste
onpartijdigheid en onafhankelijkheid uitspraak te doen, zodat er aanleiding is tot wraking.
(Art. 828, 1° Ger.W.)
(V. inzake PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BEROEP TE GENT e.a. T. V.)

ARREST

(A.R. C.08.0086.N)

I. VORDERING
Het verzoek tot wraking, waarvan een eensluidend verklaard afschrift aan dit
arrest is gehecht, is neergelegd op de griffie van de Rechtbank van Eerste Aanleg
te Brugge op 19 februari 2008. Het is ondertekend door een advocaat die meer
dan tien jaar bij de balie is ingeschreven.
De magistraat wiens wraking gevorderd wordt, heeft op 20 februari 2008 de
bij artikel 836, tweede lid van het Gerechtelijk Wetboek, voorgeschreven verklaring gedaan, luidens welke hij weigert zich van de zaak te onthouden.
II. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Voorzitter Ivan Verougstraete heeft verslag uitgebracht.
Advocaat generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.
Verzoeker heeft een memorie neergelegd. De burgerlijke partijen hebben
eveneens een memorie neergelegd.
III. BESLISSING VAN HET HOF
1. Krachtens artikel 828, 1° van het Gerechtelijk Wetboek, kan iedere rechter
worden gewraakt wegens gewettigde verdenking. Dit geldt ook voor de voorzitter van het Hof van Assisen.
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2. Het verzoek tot wraking wordt vooreerst gebaseerd op het feit dat de voorzitter van het Hof van Assisen tot tweemaal toe de beschuldigde een "pipo" heeft
genoemd, waarbij de tweede keer deze benaming voorafgegaan werd door de
kwalificatie: "onrustig en zenuwachtig". Volgens verzoeker stelt de door de
voorzitter gebruikte terminologie verzoeker voor als een "clownesk figuur, wars
van enige persoonlijkheidsproblematiek met medische verklaring".
De verzoeker voert ook aan dat de voorzitter van het Assisenhof tijdens het
verhoor van verzoeker herhaaldelijk openlijk en overtuigend blijk gegeven heeft
geen enkel geloof te hechten aan de stelling die verzoeker aangekondigd had te
zullen verdedigen.
Het verzoek wordt tenslotte gebaseerd op de omstandigheid dat de voorzitter
tijdens het verhoor van de beschuldigde gezegd heeft dat hij hem niet geloofde
en dat hij feitelijke omstandigheden heeft opgesomd "die hij wel of niet kon bewijzen" zodat de voorzitter aldus de indruk wekte dat hij als voorzitter de bewijslast droeg van de feiten.
3. De gewraakte magistraat bevestigt in zijn verklaring dat hij tot tweemaal toe
het woord "pipo" heeft gebruikt om het gedrag te kwalificeren dat de beschuldigde, volgens derden, had nadat de feiten waarvoor hij vervolgd werd, gepleegd
waren en dat dit zijn onpartijdigheid niet kan aantasten.
Dezelfde magistraat verklaart dat hij verplicht was te zeggen, in aanwezigheid
van de jury, dat hij geen geloof kon hechten aan bepaalde verklaringen van de
beschuldigde over wat gebeurd was na de feiten en dit teneinde te vermijden dat
"bij de jury de indruk (wordt gewekt) dat wat de beschuldigde ook antwoordt de
waarheid is".
Tenslotte ontkent de voorzitter dat hij de bewijslast verlegde maar vermeldt
dat hij in het begin van de zitting de beschuldigde ondervroeg over de mogelijke
omstandigheden bij de doodslag, daarbij verschillende hypothesen formuleerde
waarop de beschuldigde kon reageren zodat de jury precies zou worden ingelicht.
4. De commentaren van de voorzitter waarin hij, bij de ondervraging van de
beschuldigde, uiting geeft van zijn overtuiging dat de verklaringen van de beschuldigde niet overeenstemmen met de werkelijkheid, gaan de grenzen te buiten
van wat toegelaten is aan de actieve rechter en aan de voorzitter van een assisenhof in het bijzonder.
Het feit dat de verdediging in een latere fase nog de mogelijkheid had hierop te
reageren verandert hier niets aan. Het feit dat de beschuldigde in de akte van verdediging geen preciese verweermiddelen naar voor schoof, is eveneens zonder
belang voor de gepercipieerde onpartijdigheid van de rechter.
De door de voorzitter gegeven commentaren waren van die aard dat ze bij de
verzoeker en bij derden gewettigde verdenking kunnen doen ontstaan over de geschiktheid van die magistraat om met de vereiste onpartijdigheid en onafhankelijkheid uitspraak te doen.
Het verzoek is gegrond.
Dictum
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Het Hof,
Beveelt dat de voorzitter van het hof van assisen Erik Van de Sijpe zich zal
onthouden van kennisname van de zaak die het voorwerp uitmaakt van de op 18
februari 2008 geopende zitting van het Hof van Assisen van de provincie WestVlaanderen.
Wijst gerechtsdeurwaarder Jacques Lambert, Renier Chalonstraat 46, 1050
Brussel, aan, om het arrest binnen achtenveertig uren aan de partijen en aan
raadsheer Eric Van de Sijpe te betekenen.
Gelet op artikel 841, tweede lid van het Gerechtelijk Wetboek, veroordeelt
Eric Van de Sijpe in de kosten.
28 februari 2008 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Verougstraete, voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandewal, advocaat-generaal – Advocaten: mrs.
W. van Steenbrugge, Gent, C. Mussche, Gent, J. Leysen, Kortrijk, M. Ampe, Kortrijk en
F. Van Hende, Gent.

Nr. 145
1° KAMER - 29 februari 2008

BESLAG — ALLERLEI - COLLECTIEVE SCHULDENREGELING - GEDEELTELIJKE KWIJTSCHELDING
VAN HET KAPITAAL VAN SCHULDEN - VOORWAARDE - TEGELDEMAKING VAN ALLE VOOR BESLAG
VATBARE GOEDEREN - WIJZE.
Wanneer de gerechtelijke aanzuiveringsregeling een gedeeltelijke kwijtschelding van het
kapitaal van de schulden omvat, kan de rechter, als hij dat nodig oordeelt opdat de
schuldenaar en zijn gezin een menswaardig leven zouden kunnen leiden, aan de
verkoop van de goederen modaliteiten verbinden waardoor dat doel kan worden bereikt.
(Artt. 1675/3, derde lid, 1675/12, §1 en 1675/13, §1 Ger.W.)
(KBC BANK nv T. C. e.a..)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.06.0142.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 20 december 2005 gewezen
door het Hof van Beroep te Luik.
Raadsheer Albert Fettweis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert een middel aan:
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 7 en 8 van de hypotheekwet van 16 december 1851, die zijn ingevoegd
als titel XVIII van boek III van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 1408 tot 1412, 1675/3, inzonderheid het derde lid, 1675/7, inzonderheid
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§1, 1675/12, inzonderheid §1 en §2 en 1675/13, inzonderheid §1 en §2 van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het arrest:
- stelt een gerechtelijke aanzuiveringsregeling vast waarbij de tegeldemaking van de
voor beslag vatbare goederen van de eerste twee verweerders, beperkt blijft tot de verkoop
van de blote eigendom van 25 hectare van hun landbouwgrond, zodat de eerste twee verweerders een levenslang vruchtgebruik van die gronden blijven genieten,
- kent aan de eiseres en aan de vijfde verweerster de mogelijkheid toe om, gedurende de
looptijd van de regeling, de vaststaande en definitieve aanbiedingen tot aankoop van de
blote eigendom van de 25 hectare landbouwgrond van de eerste twee verweerders aan het
oordeel van de beslagrechter te onderwerpen, namelijk de aanbiedingen die zij hadden
kunnen krijgen en die in concreto een economisch belang opleveren voor de tegeldemaking van het aldus beperkte onderpand en voor de pondspondsgewijze verdeling van de
prijs onder alle schuldeisers,
- verwijst de zaak voor verdere behandeling naar de eerste rechter, en
- laat de niet begrote kosten van het hoger beroep van de eiseres te haren laste en veroordeelt haar in de niet begrote kosten van het hoger beroep van de overige partijen.
Het arrest grondt die beslissing op alle redenen die hier als volledig weergegeven worden beschouwd, en meer bepaald op de volgende redenen:
"De gerechtelijke aanzuiveringsregeling bepaalt in hoeverre het vermogen te gelde
moet worden gemaakt teneinde te voldoen aan de wettelijke beschermingsvereisten;
Uit de neergelegde en niet betwiste stukken blijkt dat de schuldenaars (de eerste twee
verweerders), die een landbouwbedrijf exploiteren, - na een vorige tegeldemaking ingevolge beslag van hun andere onroerende goederen - alleen nog eigenaar zijn van 25 hectare landbouwgrond op een exploitatie van 42 hectare die hun enige bron van inkomsten is;
(De eiseres en de vijfde verweerster) erkennen dat ze geen hypothecaire schuldvorderingen op die gronden bezitten;
(De eiseres en de vijfde verweerster) zijn chirografaire schuldeisers waarvan de belangen vergelijkbaar zijn met die van de overige schuldeisers;
De schuldenaars kunnen enkel een menswaardig leven blijven leiden als zij de landbouwexploitatie kunnen voortzetten;
Noch uit de algemene toestand van de markt van de landbouwgronden, noch uit het
ontbreken van de stukken die (de eiseres en de vijfde verweerster), die beroepshalve krediet verstrekken in die sector, hadden kunnen neerleggen tot staving van een bewering dat
er pachtgronden beschikbaar waren, blijkt dat de schuldenaars in het landbouwgebied
waar zij eigenaar zijn, landbouwgronden zouden kunnen pachten die de voortzetting van
een identieke exploitatie mogelijk zouden maken;
Zelfs als er al landbouwgronden in aanmerking zouden komen voor pacht, dan nog
moeten de schuldenaars over de mogelijkheid beschikken om die vervangingsgronden te
exploiteren samen met de door de schuldenaars reeds gepachte gronden, en zulks tegen
vergelijkbare exploitatiekosten en met inachtneming van de nieuwe pachtprijzen en de
kosten verbonden aan een eventuele geografische spreiding;
Bijgevolg vereiste het behoud van een landbouwexploitatie die de schuldenaars een behoorlijk bestaan verzekert dat de tegeldemaking van het onroerend onderpand enkel de
verkoop van de blote eigendom zou omvatten van 25 hectare landbouwgrond, die thans
volle eigendom is van de schuldenaars, en dat laatstgenoemden het recht - en, binnen het
kader van de huidige bepalingen inzake de pensioenen van de landbouwers, de economi-

Nr. 145 - 29.2.08

HOF VAN CASSATIE

605

sche plicht - behouden om die gronden levenslang te exploiteren teneinde over de middelen te beschikken om een menswaardig leven te leiden;
De aldus beperkte tegeldemaking van het onderpand tot de verkoop van de blote eigendom van 25 hectare landbouwgrond waarvan de twee schuldenaars het levenslange
vruchtgebruik bezitten, is een juridische mogelijkheid, die strookt met de bepalingen van
de wet op de collectieve schuldenregeling, nu ze voor de schuldenaars de mogelijkheid
behoudt inkomsten te krijgen die hen in staat stellen een menswaardig leven te leiden en
de schuldeisers ten dele voldoet en de schuldeisers, alle chirografair, aldus meer terugbetaald kunnen krijgen dan de beschikbare inkomsten door de evenredige verdeling van de
prijs van die verkoop;
Een dergelijke tegeldemaking, die de toekomst van de schuldenaars op hoge leeftijd hypothekeert, kan echter enkel worden bevolen, indien zij voor de schuldeisers een significant belang inhoudt om een voordeel te krijgen dat evenredig is met of groter is dan de
dreiging die op de toekomst van de schuldenaars weegt;
(De eiseres en de vijfde verweerster), die beroepshalve krediet verstrekken, met name
voor de aankoop van landbouwgronden, voeren thans geen enkel gegeven aan waaruit het
bestaan van een markt en/of van een verkoopwaarde van de blote eigendom van landbouwgronden blijkt;
De schuldenaars en de andere schuldeisers mogen niet nodeloos worden opgezadeld
met de kosten en vertraging die gepaard gaan met een zo risicovolle tegeldemaking van
het onderpand;
Het staat (aan de eiseres en aan de vijfde verweerster) die beweren dat risico te lopen,
te zorgen voor de opsporing ervan;
Er dient overeenkomstig de bepalingen van de wet een gerechtelijke aanzuiveringsregeling te worden vastgesteld met een beperkte looptijd, waarbij het beschikbare inkomen
van de schuldenaars, zoals het in het ontwerp van minnelijke aanzuiveringsregeling is
vastgesteld (en in het beroepen en gewijzigde vonnis is bepaald) naar evenredigheid onder
de schuldeisers verdeeld wordt, namelijk de effectief door de schuldenaars gespaarde en
aan de schuldbemiddelaar ter beschikking gestelde maandelijkse inkomsten; (...)
(De eiseres en de vijfde verweerster) dienen over de mogelijkheid te beschikken om gedurende de looptijd van de regeling, de vaststaande en definitieve aanbiedingen tot aankoop van de blote eigendom van 25 hectare 'gebruikte' landbouwgrond waarvan de twee
schuldenaars het vruchtgebruik hebben, aan het oordeel van de beslagrechter te onderwerpen, namelijk de aanbiedingen die zij hadden kunnen krijgen en die in concreto een economisch belang opleveren voor de tegeldemaking van het aldus beperkte onderpand en de
pondspondsgewijze verdeling van de prijs onder alle schuldeisers".
Grieven
Krachtens artikel 1675/7, §1 van het Gerechtelijk Wetboek doet de beschikking van
toelaatbaarheid van de vordering tot collectieve schuldenregeling een toestand van samenloop ontstaan tussen de schuldeisers, van wie de individuele vervolgingen worden opgeschort. Tot de boedel behoren alle goederen van de verzoeker op het ogenblik van de beschikking, alsmede de goederen die hij tijdens de uitvoering van de collectieve schuldenregeling verkrijgt.
Ingeval van samenloop geldt het beginsel van de gelijkheid van de schuldeisers, zoals
het is neergelegd in de artikelen 7 en 8 van de hypotheekwet (Cass., 31 mei 2001, nr.
327).
Krachtens dat beginsel is de schuldenaar gehouden zijn verbintenissen na te komen onder verband van zijn vermogen en strekken zijn goederen tot gemeenschappelijke onderpand voor de schuldeisers. De prijs ervan wordt onder hen naar evenredigheid van hun

606

HOF VAN CASSATIE

29.2.08 - Nr. 145

vordering verdeeld, tenzij er tussen de schuldeisers wettige redenen van voorrang bestaan.
Artikel 1675/12, §1 en §2 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat de rechter, mits hij
de gelijkheid onder schuldeisers eerbiedigt, een gerechtelijke aanzuiveringsregeling kan
opleggen, die de vijf jaar niet mag overschrijden en die de volgende maatregelen kan bevatten: 1° uitstel of herschikking van betaling van de schulden in hoofdsom, interesten en
kosten; 2° vermindering van de conventionele rentevoet tot de wettelijke rentevoet; 3° opschorting, voor de duur van de gerechtelijke aanzuiveringsregeling, van de gevolgen van
de zakelijke zekerheden, zonder dat deze maatregel de grondslag kan schaden, evenals opschorting van de uitwerking van de overdrachten van schuldvordering; 4° gehele of gedeeltelijke kwijtschelding van de moratoire interesten, vergoedingen en kosten.
Krachtens artikel 1675/13, §1 en §2 van dat wetboek kan de rechter, indien de maatregelen voorzien in artikel 1675/12, §1, niet volstaan om de schuldenaar in staat te stellen in
de mate van het mogelijke zijn schulden te betalen en tegelijkertijd te waarborgen dat hij
zelf en zijn gezin een menswaardig leven kunnen leiden, op vraag van de schuldenaar en
binnen het kader van een gerechtelijke aanzuiveringsregeling met een duur tussen drie een
vijf jaar, besluiten tot elke andere gedeeltelijke kwijtschelding van schulden, zelfs van kapitaal, onder de volgende voorwaarden:
- alle goederen die voor beslag in aanmerking komen, worden te gelde gemaakt op initiatief van de schuldenaar, overeenkomstig de regels van de gedwongen tenuitvoerlegging; de verdeling heeft plaats met inachtname van de gelijkheid van de schuldeisers onverminderd de wettige redenen van voorrang;
- na de tegeldemaking van de voor beslag vatbare goederen maakt het saldo, nog verschuldigd door de schuldenaar, het voorwerp uit van een aanzuiveringsregeling met inachtname van de gelijkheid van de schuldeisers, behalve wat de lopende onderhoudsverplichtingen betreft, bedoeld in artikel 1412, eerste lid.
Ingeval de maatregelen de schuldenaar niet in staat stellen zijn schulden terug te betalen binnen maximum vijf jaar, bevat de door de rechter bevolen gerechtelijke aanzuiveringsregeling dus noodzakelijkerwijs een gedeeltelijke kwijtschelding van schulden in kapitaal (E. BALATE, P. DEJEMEPPE en F. DOMONT-NAERT, “Le règlement collectif de dettes”,
Les dossiers du Journal des Tribunaux, numéro 30, Larcier, Brussel, 2001, p. 111; E. VAN
DEN HAUTE, Le règlement collectif de dettes et la possibilité de vente de gré à gré. Examen
de la loi du 5 juillet 1998, Kluwer, Diegem, 1999, p. 54, numéro 72; B. DE GROOTE, De
collectieve schuldenregeling, Kluwer, Antwerpen, 1999, p. 117).
Krachtens artikel 1675/13, §1 van het Gerechtelijk Wetboek kan de rechter evenwel
binnen het kader van een gerechtelijke aanzuiveringsregeling alleen tot een dergelijke gedeeltelijke kwijtschelding van schulden in kapitaal besluiten indien hij tegelijkertijd de tegeldemaking beveelt van alle voor beslag vatbare goederen van de schuldenaar, met het
oog op de onmiddellijke evenredige verdeling ervan onder de schuldeisers, behalve als er
wettige redenen van voorrang zijn. Die voorwaarde geldt van rechtswege en de rechter
kan niet wettig hiervan afwijken.
Te dezen stelt het arrest een gerechtelijke aanzuiveringsregeling vast waarvan de duur
overeenkomstig de bepalingen van de wet beperkt is in de tijd (namelijk een maximumduur van vijf jaar) en waarbij het beschikbare inkomen van de eerste twee verweerders zoals het in het beroepen en gewijzigde vonnis is vastgesteld, naar evenredigheid onder de
schuldeisers verdeeld wordt. Uit het beroepen vonnis blijkt dat de eerste twee verweerders
hun maandelijks beschikbaar inkomen van 495,79 euro zullen aanwenden om maandelijkse stortingen te doen aan hun chirografaire schuldeisers - waaronder een maandelijkse
storting van 97,67 euro aan de eiseres - en dus niet hun volledige chirografaire schulden in
kapitaal zullen terugbetalen. De door het arrest vastgestelde gerechtelijke aanzuiveringsregeling voorziet dus in een gedeeltelijke kwijtschelding van de schulden in kapitaal.
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Het arrest beslist evenwel dat de tegeldemaking van de voor beslag vatbare goederen
van de eerste twee verweerders beperkt moet blijven tot de verkoop van de blote eigendom van 25 hectare van hun landbouwgrond, die thans hun volle eigendom is, zodat zij
een levenslang vruchtgebruik zullen blijven genieten.
Het arrest beveelt dus niet de tegeldemaking van alle voor beslag vatbare goederen van
de eerste twee verweerders, aangezien een dergelijk vruchtgebruik van landbouwgronden
een voor beslag vatbaar onroerend zakelijk recht vormt in de zin van de artikelen 7 en 8
van de hypotheekwet en van de artikelen 1408 tot 1412 van het Gerechtelijk Wetboek.
Daar het arrest niet de tegeldemaking van alle voor beslag vatbare goederen van de eerste twee verweerders beveelt, hoewel het een gerechtelijke aanzuiveringsregeling vaststelt
die een gedeeltelijke kwijtschelding van schulden in kapitaal omvat, schendt het bijgevolg
de artikelen 7 en 8 van de hypotheekwet, en de artikelen 1675/3, inzonderheid het derde
lid, 1675/7, inzonderheid §1, 1675/12, inzonderheid §1 en §2 en 1675/13, inzonderheid §1
en §2 van het Gerechtelijk Wetboek, en verantwoordt het zijn beslissing niet naar recht.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan blijkt dat de gerechtelijke
aanzuiveringsregeling, die het hof van beroep overeenkomstig artikel 1675/13,
§1 van het Gerechtelijk Wetboek heeft vastgesteld, een gedeeltelijke kwijtschelding van schulden in kapitaal omvat.
Artikel 1675/3, derde lid van dat wetboek bepaalt dat de aanzuiveringsregeling
ertoe strekt de financiële toestand van de schuldenaar te herstellen, met name
hem in staat stellen in de mate van het mogelijke zijn schulden te betalen en tegelijkertijd te waarborgen dat hij zelf en zijn gezin een menswaardig leven kunnen leiden.
Krachtens artikel 1675/13, §1, kan de rechter, indien de maatregelen voorzien
in artikel 1375/12, §1, niet volstaan om de in artikel 1675/3, derde lid, genoemde
doelstelling te bereiken, tot elke andere gedeeltelijke kwijtschelding van schulden besluiten, zelfs van kapitaal, met name op voorwaarde dat alle goederen die
voor beslag in aanmerking komen, op initiatief van de schuldbemiddelaar te gelde gemaakt worden.
Als hij dat nodig acht opdat de schuldenaar en zijn gezin een menswaardig leven zouden kunnen leiden, kan de rechter aan de verkoop van de goederen voorwaarden verbinden waardoor dat doel kan worden bereikt.
Het arrest stelt vast dat de eerste twee verweerders nog in het bezit zijn van de
landbouwgronden en deze exploiteren.
Het oordeelt dat "de voortzetting van de landbouwexploitatie van de schuldenaars een essentiële voorwaarde is opdat zij een menswaardig leven zouden kunnen blijven leiden".
Het arrest verantwoordt aldus naar recht zijn beslissing om niet de verkoop
zonder meer van die landbouwgronden te bevelen, maar enkel de verkoop van de
blote eigendom ervan.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof
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Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt de eiseres in de kosten.
29 februari 2008 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Fettweis – Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaat-generaal – Advocaat: mr. Verbist.

Nr. 146
1° KAMER - 29 februari 2008

BESLAG — ALLERLEI - COLLECTIEVE SCHULDENREGELING - SCHULDBEMIDDELAAR - KOSTEN BEGROTING - OMZENDBRIEVEN.
De rechter, die belast is met de begroting van het ereloon, de emolumenten en de kosten
van de schuldbemiddelaar, is gehouden om, wanneer hij oordeelt dat een gedeelte van
de omzendbrieven waarvoor de begroting van de kosten gevorderd wordt, niet in
rechtstreeks verband staat met de schuldbemiddeling, het aantal brieven aan te geven
waarvoor een begroting nodig is en daarop het forfaitair tarief toe te passen dat in artikel
4, tweede lid van het koninklijk besluit van 18 december 1998 wordt bepaald. (Art.
1675/19, eerste lid Ger.W.; Art. 4, eerste lid K.B. 18 dec. 1998)
(B. T. B. e.a..)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.06.0633.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen de beschikking, op 23 augustus 2006 in
laatste aanleg gewezen door de beslagrechter in de Rechtbank van Eerste Aanleg
te Marche-en-Famenne.
Raadsheer Albert Fettweis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 1675/19 van het Gerechtelijk Wetboek;
- de artikelen 4, 2° en 5 van het koninklijk besluit van 18 december 1998 houdende
vaststelling van de regels en barema's tot betaling van het ereloon, de emolumenten en de
kosten van de schuldbemiddelaar;
- artikel 149 van de Grondwet.
Aangevochten beslissingen
Teneinde het ereloon, de emolumenten en de kosten te begroten waarop de eiser in zijn
hoedanigheid van schuldbemiddelaar aanspraak kan maken voor de periode van 3 juli
2000 tot 17 maart 2006, trekt de bestreden beschikking 2.879,46 euro af van het gevorderde bedrag voor de post "gewone omzendbrieven".
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Die beslissing is gegrond op alle redenen van de beschikking die hier als volledig weergegeven worden beschouwd, en inzonderheid op de volgende redenen:
"Wij kunnen de vordering van de schuldbemiddelaar tot betaling van een bedrag van
3.879,46 euro voor de 694 aan de schuldeisers toegezonden omzendbrieven niet toewijzen. Wij hebben deze omzendbrieven onderzocht. Niet minder dan 21 omzendbrieven zijn
gezonden aan 30 tot 33 schuldeisers die een aangifte hebben ingediend. Het aantal schuldeisers bedroeg 48 bij de aanvang van de procedure zolang de aangiften van (de) schuldvorderingen niet waren ingediend. De schuldbemiddelaar verantwoordt die omzendbrieven door de bekommernis om de schuldeisers te informeren over het verloop van de aan
de gang zijnde collectieve schuldenregeling die trouwens ongewoon lang heeft geduurd,
de termijnverlengingen werden overigens niet gevraagd telkens dit vereist was...
Het is weliswaar begrijpelijk dat haast alle schuldeisers, zoals dat vaak het geval is, op
de zittingen niet tegenwoordig of niet vertegenwoordigd zijn, gelet op de kosten die daarmee voor hen gepaard gaan. Maar in heel wat gevallen blijken de omzendbrieven totaal
overbodig te zijn. Dit geldt aldus voor: de omzendbrieven van 7 februari 2001, 4 november 2003, 19 december 2003 (informatie betreffende verzoeken tot termijnverlenging),
deze betreffende de uitgaven die werden aangevraagd ten behoeve van de schuldenaars
(aankoop van materieel, voorschotten voor kosten en erelonen van advocaten, etc...) en
die trouwens door het Hof van Beroep te Luik werden gehekeld in zijn arrest van 17 januari 2006 (omzendbrief van 5 december 2003, 12 januari 2004, 8 april 2004,...), deze betreffende de verkoop van het pand in Geldenaken (4 april 2003, 21 mei 2003, 22 oktober
2003), deze betreffende verzoeken tot uitstel (14 december 2004, 20 juni 2005), deze welke verslag uitbrengen voor of na de zittingen (18 januari 2005, 26 mei 2005, 29 juni 2005,
24 januari 2006), deze welke bedoeld zijn als kennisgeving van de zittingsnota's die door
de schuldbemiddelaar en zelfs door de raadsman van de schuldenaars moeten worden
neergelegd (!). (14 januari 2005, 30 mei 2005, 9 juni 2005). Wij hebben aldus 677 omzendbrieven geteld die moeten worden begroot aan 5,59 euro, hetzij 3.784,43 euro! Die
post moet sterk worden verminderd en teruggebracht tot een bedrag dat een in billijkheid
begroot bedrag van 1.000 euro niet te boven mag gaan".
Grieven
Krachtens artikel 1675/19 van het Gerechtelijk Wetboek worden de regels en barema's
tot vaststelling van het ereloon, de emolumenten en de kosten van de schuldbemiddelaar
door de Koning bepaald (eerste lid), terwijl de rechter een bevel tot tenuitvoerlegging verleent voor het voorschot dat hij bepaalt of ten belope van het bedrag van de erelonen,
emolumenten en kosten die hij vaststelt (derde lid).
Artikel 4 van het koninklijk besluit van 18 december 1998 houdende vaststelling van de
regels en barema's tot betaling van het ereloon, de emolumenten en de kosten van de
schuldbemiddelaar bepaalt dat de schuldbemiddelaar, benevens het ereloon en de emolumenten, tevens "recht heeft op afzonderlijke en forfaitaire vergoedingen voor de administratieve kosten die vermeld zijn op de hiernavolgende lijst en die dienen tot dekking van
uitgaven die rechtstreeks verband houden met de schuldbemiddeling waarmee hij is belast".
Het "forfaitair tarief" dat in die bepaling wordt vastgesteld, omvat:
"2°. Kosten voor een gewone omzendbrief gericht aan drie of meer schuldenaars of
schuldeisers: 200 frank (...)", dit is thans 5,59 euro krachtens de in artikel 5 van dat besluit
bepaalde indexering.
Uit die bepalingen kan worden afgeleid dat de beslagrechter die ermee belast is een bevel tot tenuitvoerlegging te verlenen ten belope van het bedrag van de administratieve
kosten dat hij bepaalt, gehouden is die kosten te begroten op basis van de in artikel 4 van
het koninklijk besluit van 18 december [1998] bepaalde bedragen en dat hij het door hem
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begrote bedrag niet in de plaats daarvan mag stellen door aan de schuldbemiddelaar een
ex aequo et bono vastgestelde vergoeding toe te kennen.
De rechter mag weliswaar beslissen dat de voor een omzendbrief gevorderde kosten
niet verantwoord zijn omdat die brief niet gericht is aan 3 of meer schuldeisers of schuldenaars, of omdat hij niet in rechtstreeks verband staat met de schuldbemiddeling waarmee
de schuldbemiddelaar is belast, in welk geval hij elke begroting moet weigeren, maar, als
hij oordeelt dat een vergoeding verschuldigd is, moet die worden berekend overeenkomstig de artikelen 4 en 5 van het koninklijk besluit van 18 december 1998.
Daaruit volgt het volgende:
Eerste onderdeel
De bestreden beschikking, die oordeelt dat "het weliswaar begrijpelijk is dat haast alle
schuldeisers, zoals dat vaak het geval is, op de zittingen niet tegenwoordig of niet vertegenwoordigd zijn gelet op de kosten die daarmee voor hen gepaard gaan", en dat " in heel
wat gevallen de omzendbrieven totaal overbodig blijken te zijn; (dit) geldt aldus voor: de
omzendbrieven van 7 februari 2001, 4 november 2003, 19 december 2003 (informatie betreffende verzoeken tot termijnverlenging), deze betreffende de uitgaven die werden aangevraagd ten behoeve van de schuldenaars (aankoop van materieel, voorschotten voor
kosten en erelonen van advocaten, etc...) en die trouwens door het Hof van Beroep te Luik
werden gehekeld in zijn arrest van 17 januari 2006 (omzendbrief van 5 december 2003,
12 januari 2004, 8 april 2004,...), deze betreffende de verkoop van het pand in Geldenaken
(4 april 2003, 21 mei 2003, 22 oktober 2003, die betreffende verzoeken tot uitstel (14 december 2004, 20 juni 2005), deze welke verslag uitbrengen voor of na de zittingen (18 januari 2005, 26 mei 2005, 29 juni 2005, 24 januari 2006), deze welke bedoeld zijn als kennisgeving van de zittingsnota's die door de schuldbemiddelaar en zelfs door de raadsman
van de schuldenaars moeten worden neergelegd (!). (14 januari 2005, 30 mei 2005, 9 juni
2005). Wij hebben aldus 677 omzendbrieven geteld die moeten worden begroot aan 5,59
euro, hetzij 3.784,43 euro!" en beslist dat "die post sterk moet worden verminderd en teruggebracht tot een bedrag dat een in billijkheid begroot bedrag van 1.000 euro niet te boven mag gaan," om het bedrag van 3879,46 euro, dat de eiser gevorderd had voor de 694
aan de schuldeisers toegezonden omzendbrieven, te verminderen met 2879,46 euro, is niet
naar recht verantwoord (schending van artikel 1675/19 van het Gerechtelijk Wetboek en
4, 2° van het koninklijk besluit van 18 december 1998).
Tweede onderdeel
Het bedrag van 1.000 euro, dat de bestreden beschikking had vastgesteld voor de post
"omzendbrieven" (artikel 4, 2° van het koninklijk besluit van 18 december 1998), kan onmogelijk overeenkomen met de begroting van een welbepaald aantal omzendbrieven, dat
immers alleen een geheel getal kan zijn.
Indien niettemin de bestreden beschikking aldus zou moeten worden gelezen dat de beslagrechter beslist heeft dat sommige omzendbrieven niet in aanmerking mochten worden
genomen, dan kan uit de in het middel weergegeven overwegingen - die alhier als volledig weergegeven worden beschouwd - niet worden opgemaakt welke omzendbrieven van
de (677) die volgens de beslagrechter "totaal overbodig" blijken te zijn, niet in aanmerking genomen zijn en die welke wel in aanmerking genomen zijn, zodat de toetsing van
de wettigheid van de beslissing waarbij de aan de eiser verschuldigde vergoedingen voor
die post op 1.000 euro worden vastgesteld onmogelijk is. In die interpretatie is de bestreden beschikking derhalve niet regelmatig met redenen omkleed (schending van artikel
149 van de Grondwet).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
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Eerste onderdeel:
Artikel 1675/19, eerste lid van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat de regels
en barema's tot vaststelling van het ereloon, de emolumenten en de kosten van de
schuldbemiddelaar door de Koning worden bepaald.
Krachtens artikel 4, eerste lid van het koninklijk besluit van 18 december 1998
houdende vaststelling van de regels en barema's tot betaling van het ereloon, de
emolumenten en de kosten van de schuldbemiddelaar, heeft de schuldbemiddelaar recht op afzonderlijke en forfaitaire vergoedingen voor de administratieve
kosten die dienen tot dekking van uitgaven die rechtstreeks verband houden met
de schuldbemiddeling waarmee hij is belast.
Het tweede lid van hetzelfde artikel stelt een forfaitair tarief vast, dat voor een
gewone omzendbrief die aan drie of meer schuldenaars of schuldeisers gericht is,
200 frank bedraagt, in voorkomend geval te vermeerderen met de kosten van een
aangetekende zending. Dat bedrag wordt aangepast aan de evolutie van het indexcijfer van de consumptieprijzen op de in artikel 5 bepaalde wijze.
Uit die bepalingen volgt dat de rechter, die belast is met de begroting van het
ereloon, de emolumenten en de kosten van de schuldbemiddelaar, wanneer hij
oordeelt dat een gedeelte van de omzendbrieven waarvoor de begroting van de
kosten gevorderd wordt, niet in rechtstreeks verband staat met de schuldbemiddeling, gehouden is om, het aantal brieven aan te geven waarvoor een begroting
nodig is en daarop het forfaitair tarief toe te passen dat in het voormelde artikel
4, tweede lid, wordt bepaald.
De bestreden beschikking die, na te hebben geoordeeld dat het bedrag van
"3.879,46 euro" dat de eiser had gevorderd voor de 694 aan de schuldeisers gezonden omzendbrieven" moet worden verminderd op grond dat "de omzendbrieven in heel wat gevallen totaal overbodig blijken te zijn", beslist dat die post
moet worden teruggebracht "tot een bedrag dat een in billijkheid begroot bedrag
van 1.000 euro niet te boven mag gaan", schendt de in het onderdeel aangegeven
wettelijke bepalingen.
Het onderdeel is gegrond.
De overige grieven
Het tweede onderdeel hoeft niet te worden onderzocht, aangezien het kan niet
tot ruimere cassatie leiden.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt de bestreden beschikking, behalve in zoverre dit beslist de begrote
kosten niet ten laste te leggen van het Fonds ter bestrijding van de overmatige
schuldenlast.
Beveelt dat van het arrest melding zal worden gemaakt op de kant van de gedeeltelijk vernietigde beschikking.
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 Aar-
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29 februari 2008 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Fettweis – Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaat-generaal – Advocaat: mr. Oosterbosch.

Nr. 147
1° KAMER - 29 februari 2008

OVEREENKOMST — RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN —
TUSSEN PARTIJEN - WEDERKERIG CONTRACT - EXCEPTIE VAN NIET-UITVOERING TEKORTKOMING - BEOORDELING.
De feitenrechter oordeelt op onaantastbare wijze in het licht van alle omstandigheden van
de zaak of de tekortkoming van een partij aan haar contractuele verbintenissen zo ernstig
is dat ze de exceptie van niet-uitvoering van de overeenkomst door de andere partij
verantwoordt1. (Art. 1184 B.W.)
(IBENS nv e.a. T. ASTRID PROPERTY HOLDINGS IV nv e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.06.0303.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 1 april 2004 gewezen door
het Hof van Beroep te Brussel.
Raadsheer Sylviane Velu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Philippe de Koster heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseressen voeren twee middelen aan:
(...)
Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 577-2, inzonderheid §9, 577-3, 577-5, inzonderheid §3, 577-8, inzonderheid §4, 6°, 577-9, inzonderheid §1, 1102, 1108, 1134, 1184, 1249, 1250, inzonderheid
1°, 1615, 1689, 1690 en 1691 van het Burgerlijk Wetboek;
- algemeen rechtsbeginsel betreffende de exceptie van niet-nakoming van verbintenissen in wederkerige contracten.
Aangevochten beslissingen
Het arrest beslist dat de eiseressen niet het recht hebben om zich tegen de vordering van
(de tweede, derde en vierde verweerder) tot herstelling van de gebreken en tekortkomingen te beroepen op de exceptie van niet-uitvoering van zijn verbintenissen door de opdrachtgever.
1 Zie Cass., 21 nov. 2003, A.R. C.01.0357.N, A.C. 2003, nr. 586; Cass., 15 juni 1981, A.C. 1980-81,
nr. 592.
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Het beslist aldus op de volgende gronden:
"de (eiseressen) pogen aannemelijk te maken dat de vordering van de mede-eigenaars
niet-ontvankelijk is bij gebrek aan belang, op grond dat zijzelf met (de opdrachtgever) een
geschil hebben over de niet-betaling van door die vennootschap verschuldigde grote bedragen van in totaal 32.659.872 frank (in werkelijkheid 42.456.002 frank) in hoofdsom,
wat hen het recht geeft aan de mede-eigenaars de exceptie van niet-uitvoering tegen te
werpen om te weigeren bepaalde zaken af te werken;
Zij onderstrepen dat het totaalbedrag van de vergoedingen, die waren geraamd door de
gerechtelijk deskundige (die door de Rechtbank van Koophandel te Brussel was aangewezen in een geschil tussen de eiseressen en de opdrachtgever), namelijk 6.002.447 frank (in
werkelijkheid 12.885.177 frank), ver beneden het bedrag van hun eigen schuldvordering
op (de opdrachtgever) ligt, zodat de mede-eigenaars geen belang erbij hebben om tegen
hen in rechte op te treden en hen te doen veroordelen;
De exceptie van niet-uitvoering geeft aan een partij in een wederkerig contract het recht
de uitvoering van haar eigen verbintenissen op te schorten, wanneer de andere partij de
hare niet nakomt;
Enerzijds bestaat er tussen de verschillende mede-eigenaars en de aannemers geen enkele contractuele band;
Anderzijds kunnen de aannemers zich weliswaar met goed gevolg op de exceptie van
niet-uitvoering beroepen om hun weigering tot afwerking van het gebouw te verantwoorden, maar die exceptie kan niet gelden bij gebreken en tekortkomingen van de uitgevoerde
werken;
Wat dat betreft moeten de aannemers de verschillende mede-eigenaars vrijwaren tegen
de zichtbare of verborgen gebreken die de stevigheid van het gebouw geheel of ten dele in
gevaar brengen. Het in artikel 22.2 vervatte administratieve beding van de algemene aannemingsvoorwaarden verbindt geen bijzonder gevolg aan de voorlopige oplevering, die
trouwens geen andere draagwijdte heeft dan de vaststelling dat de werken voltooid zijn".
Grieven
Het arrest verwerpt het door de eiseressen uit de exceptie van niet-uitvoering afgeleide
middel om twee redenen:
Enerzijds oordeelt het arrest dat de exceptie van niet-uitvoering enkel kan worden ingeroepen bij wederkerige contracten en dat er te dezen tussen de verschillende mede-eigenaars en de eiseressen geen enkele contractuele band bestaat.
Anderzijds oordeelt het arrest dat de eiseressen zich weliswaar met goed gevolg op de
exceptie van niet-uitvoering kunnen beroepen om hun weigering tot afwerking te verantwoorden, maar dat de exceptie van niet-uitvoering niet kan worden ingeroepen bij gebreken en tekortkomingen van de uitgevoerde werken, dat de eiseressen de verschillende
mede-eigenaars moeten vrijwaren tegen de zichtbare of verborgen gebreken die de stevigheid van het gebouw geheel of ten dele in gevaar brengen en dat de voorlopige oplevering
geen andere draagwijdte heeft dan de voltooiing van de werken vast te stellen.
Beide redenen zijn nochtans niet gegrond, zodat het arrest de beslissing waarbij het
door de eiseressen op de exceptie van niet-uitvoering gegronde middel verworpen wordt,
niet naar recht verantwoordt.
Beide overwegingen van het arrest worden respectievelijk in het eerste en het tweede
onderdeel van het tweede middel bekritiseerd.
Eerste onderdeel
Krachtens artikel 1615 van het Burgerlijk Wetboek brengt de verkoop van een gebouw
de overdracht mee van het toebehoren van dat gebouw, waaronder de vordering tot her-
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stelling van de gebreken en de tekortkomingen tegen de aannemer die het gebouw heeft
opgericht.
Inzake gedwongen mede-eigendom van gebouwen of groepen van gebouwen, bepalen
de artikelen 577-2, §9 en 577-3 van het Burgerlijk Wetboek dat de verkoop van privatieve
gedeelten de dienovereenkomstige overdracht aan de kopers meebrengt van een aandeel
in de gemeenschappelijke gedeelten.
Bovendien brengt die verkoop, overeenkomstig de artikelen 577-5, §3, 577-8, §4, 6° en
577-9, §1 van hetzelfde wetboek, de overdracht aan de vereniging van mede-eigenaars
mee van het recht om tegen de aannemer die het gebouw opgericht heeft een vordering in
te stellen tot herstelling van de gebreken en tekortkomingen van de gemeenschappelijke
gedeelten, onverminderd het recht van iedere mede-eigenaar om alleen de rechtsvorderingen in te stellen die zijn kavel betreffen.
In geval van overdracht van privatieve en gemeenschappelijke gedeelten van het gebouw of van de groep van gebouwen door de opdrachtgever, kunnen bijgevolg de opdrachtgever, de kopers en de vereniging van mede-eigenaars tegen de aannemer een
rechtsvordering instellen tot herstelling van de gebreken en tekortkomingen van het gebouw of van de groep van gebouwen.
De overdracht van een schuldvordering mag evenwel geen nadeel berokkenen aan de
gecedeerde schuldenaar, die tegen de overnemer alle excepties mag inroepen die hij tegen
de overdrager bezat. Derhalve mag de gecedeerde schuldenaar de exceptie van niet-uitvoering inroepen tegen de overnemer van de schuldvordering, ongeacht het tijdstip waarop de overdrager zijn verbintenis niet uitvoert.
Bijgevolg kan de aannemer, in geval van overdracht, door de opdrachtgever, van privatieve en gemeenschappelijke gedeelten van het gebouw of van de groep van gebouwen,
zich zowel tegen de opdrachtgever als tegen de kopers en de vereniging van mede-eigenaars beroepen op de exceptie van niet-uitvoering die hij bezat tegen de opdrachtgever.
Het feit dat er tussen de aannemer, enerzijds, en de kopers en de vereniging van mede-eigenaars, anderzijds, geen contractuele band bestaat, doet wat dat betreft niet ter zake.
Ook heeft de contractuele indeplaatsstelling het effect van een overdracht van schuldvordering, wat impliceert dat de gesubrogeerde zich op de schuldvordering en al haar toebehoren kan beroepen.
Wanneer de kopers van privatieve en gemeenschappelijke gedeelten van het gebouw of
groep van gebouwen gesubrogeerd worden in de rechten en verplichtingen van de opdrachtgever jegens de aannemer, kunnen bijgevolg, zoals reeds hierboven is uiteengezet,
de kopers en de vereniging van mede-eigenaars tegen de aannemer een rechtsvordering
instellen tot herstelling van de gebreken en tekortkomingen van het gebouw of van de
groep van gebouwen.
Zoals de overdracht van schuldvordering mag de contractuele indeplaatsstelling evenwel geen nadeel berokkenen aan de gecedeerde schuldenaar, die zich tegen de indeplaatsgestelde kan beroepen op alle excepties die hij tegen de indeplaatssteller bezat. Derhalve
kan de gecedeerde schuldenaar tegen de indeplaatsgestelde de exceptie van niet-nakoming
aanvoeren, ongeacht het tijdstip waarop de indeplaatssteller zijn verbintenis niet is nagekomen.
Bijgevolg kan de aannemer, wanneer de kopers krachtens overeenkomst gesubrogeerd
worden in de rechten en verplichtingen van de opdrachtgever jegens de aannemer van het
gebouw of van de groep van gebouwen, zowel tegen de opdrachtgever als tegen de kopers
en de vereniging van mede-eigenaars de exceptie van niet-uitvoering inroepen die hij bezat tegen de opdrachtgever. Het feit dat er tussen de aannemer, enerzijds, en de kopers en
de vereniging van mede-eigenaars, anderzijds, geen contractuele band bestaat doet wat dat
betreft niet ter zake.

Nr. 147 - 29.2.08

HOF VAN CASSATIE

615

Te dezen stelt het arrest in zijn uiteenzetting van de feiten vast dat de opdrachtgever de
privatieve gedeelten van het door de eiseressen opgerichte gebouw heeft verkocht aan particulieren, onder wie de (derde en vierde verweerder).
Bovendien stelt het arrest bij zijn onderzoek van het vorderingsrecht van de (derde en
vierde verweerder) impliciet doch onmiskenbaar vast dat de akten van verkoop van de
flats een beding van indeplaatsstelling bevatten. In hun appelconclusie althans hebben de
eiseressen de tekst weergegeven van dat beding van indeplaatsstelling waarvan het bestaan en de inhoud door geen enkele partij zijn betwist.
Ten slotte heeft (de tweede verweerster), bij twee exploten die op 2 februari 1999 en 17
mei 1999 zijn betekend, de opdrachtgever, de architecten en de eiseressen gedagvaard teneinde hen ten gronde te doen veroordelen tot schadevergoeding.
De overdrachten van de privatieve gedeelten hebben de dienovereenkomstige overdracht van een aandeel in de gemeenschappelijke gedeelten aan de (derde en vierde verweerder) tot gevolg gehad alsook de overdracht aan de vereniging van mede-eigenaars
van het recht om een rechtsvordering in te stellen tegen de eiseressen, in hun hoedanigheid van aannemers, tot herstelling van de eventuele gebreken en tekortkomingen van de
gemeenschappelijke gedeelten, onverminderd het recht van de (derde en vierde verweerder) om alleen de rechtsvordering in te stellen die hun kavel betreft.
Die overdracht van privatieve en gemeenschappelijke gedeelten van het gebouw door
de opdrachtgever aan de (derde en vierde verweerder), en die overdracht van het vorderingsrecht aan (de tweede verweerster) hebben tot gevolg dat de exceptie van niet-uitvoering die de eiseressen tegen de opdrachtgever kunnen inroepen, kan worden ingeroepen
tegen (de tweede verweerster).
Ook heeft de contractuele subrogatie van de (derde en vierde verweerder) in de rechten
en verplichtingen van de opdrachtgever tot gevolg dat de exceptie van niet-uitvoering die
de eiseressen aan de opdrachtgever kunnen tegenwerpen, kan worden ingeroepen tegen de
(derde en vierde verweerder).
Het feit dat er tussen de eiseressen, enerzijds, en de (tweede, derde en vierde verweerder), anderzijds, geen contractuele band bestaat doet wat dat betreft niet ter zake.
Het arrest overweegt evenwel dat de exceptie van niet-uitvoering enkel kan worden ingeroepen bij wederkerige contracten en dat er tussen de verschillende mede-eigenaars en
de eiseressen geen enkele contractuele band bestaat.
Door die overweging miskent het arrest dus de beginselen inzake de tegenwerpelijkheid
van de exceptie van niet-uitvoering, en verantwoordt het niet naar recht zijn beslissing
volgens welke de eiseressen niet het recht hebben om zich tegen de vordering (van de
tweede, derde en vierde verweerder) tot herstelling van de gebreken en tekortkomingen te
beroepen op de exceptie dat de opdrachtgever zijn verbintenissen tot betaling niet heeft
uitgevoerd (schending van de artikelen 577-2, inzonderheid §9, 577-3, 577-5, inzonderheid §3, 577-8, inzonderheid §4, 6°, 577-9, inzonderheid §1, 1102, 1108, 1134, 1184,
1249, 1250, inzonderheid 1°, 1615, 1689, 1690 en 1691 van het Burgerlijk Wetboek en
miskenning van het algemeen rechtsbeginsel betreffende de exceptie van niet-uitvoering
bij wederkerige contracten).
Tweede onderdeel
De exceptie van niet-uitvoering die kan worden ingeroepen in wederkerige contracten,
geeft aan iedere partij het recht om de uitvoering van haar verbintenissen op te schorten
zolang haar medecontractant in gebreke blijft de zijne uit te voeren. De exceptie van nietuitvoering mag worden ingeroepen in geval van een grove tekortkoming van de medecontractant aan de essentiële verplichtingen van het contract. Dat beginsel vormt een algemeen rechtsbeginsel bij wederkerige contracten.
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De verbintenissen houden te dezen niet op wederkerig te zijn wanneer de schuldenaar
van een ervan, deze geheel of ten dele op een gebrekkige wijze nakomt. Tegen een rechtsvordering tot vergoeding van de door een contractuele of buitencontractuele fout veroorzaakte schade kan dus eveneens de exceptie van niet-uitvoering worden opgeworpen in
geval van een grove tekortkoming aan een andere verbintenis die in een verhouding van
wederkerigheid staat tot de eerste.
Die beginselen zijn van toepassing op het contract van aanneming. Daardoor blijft in
geval van grove tekortkoming van de opdrachtgever, onder meer aan zijn verbintenis tot
betaling van de prijs van het gebouw, de exceptie van niet-uitvoering van toepassing en
kan ze door de aannemer worden ingeroepen zowel om de uitvoering van zijn verbintenis
tot herstelling van de eventuele gebreken en tekortkomingen van het gebouw als om de
uitvoering van zijn verbintenis tot vrijwaring tegen de op het ogenblik van de oplevering
verborgen gebreken en tekortkomingen op te schorten.
Zoals reeds in het eerste onderdeel van het middel is uiteengezet volgt evenwel uit de
overdracht van de privatieve en de gemeenschappelijke gedeelten van het gebouw en uit
de contractuele subrogatie van de kopers in de rechten en verplichtingen van de opdrachtgever jegens de aannemer, dat laatstgenoemde zich zowel tegen de opdrachtgever als tegen de opeenvolgende kopers en de vereniging van mede-eigenaars kan beroepen op de
exceptie van niet-uitvoering die hij kon inroepen tegen de opdrachtgever.
In geval van grove tekortkoming van de opdrachtgever, onder meer wanneer hij zijn
verbintenis tot betaling van de prijs van de bouw niet nakomt, kan de aannemer aldus de
exceptie van niet-uitvoering inroepen zowel tegen de opdrachtgever als tegen de kopers
van de privatieve en gemeenschappelijke gedeelten van het gebouw en tegen de vereniging van mede-eigenaars, om de uitvoering van zijn verbintenissen tot herstelling van de
eventuele gebreken en tekortkomingen en tot vrijwaring tegen de eventuele verborgen gebreken op te schorten.
Het arrest oordeelt evenwel dat de eiseressen zich weliswaar met goed gevolg op de exceptie van niet-uitvoering kunnen beroepen om hun weigering tot afwerking van het gebouw te verantwoorden, maar dat de exceptie van niet-uitvoering niet kan worden ingeroepen bij gebreken en tekortkomingen van de uitgevoerde werken, dat de eiseressen de
verschillende mede-eigenaars moeten vrijwaren tegen de zichtbare of verborgen gebreken
die de stevigheid van het gebouw geheel of ten dele in gevaar brengen en dat het in artikel
22.2 vervatte administratieve beding van de algemene aannemingsvoorwaarden geen bijzonder gevolg verbindt aan de voorlopige oplevering, die trouwens geen andere draagwijdte heeft dan vast te stellen dat de werken voltooid zijn.
Door die overwegingen miskent het arrest het wettelijk begrip exceptie van niet-uitvoering, dat eveneens van toepassing is op de verbintenissen van de aannemer tot herstelling
van de eventuele gebreken en tekortkomingen en tot vrijwaring tegen verborgen gebreken.
Bovendien sluit het arrest niet uit dat de opdrachtgever contractueel aansprakelijk is
voor de niet-uitvoering van zijn verbintenis, dat zijn verbintenis in een verhouding van
wederkerigheid staat tot de verbintenissen van de eiseressen tot herstelling van de eventuele gebreken en tekortkomingen van het gebouw en tot vrijwaring tegen de verborgen gebreken, en dat de eiseressen het recht hebben om tegen (de tweede, derde en vierde verweerder) de exceptie van niet-uitvoering in te roepen die zij kunnen tegenwerpen aan de
opdrachtgever.
Ten slotte houdt het arrest geen rekening met de ernst van de tekortkoming van de opdrachtgever.
Bijgevolg verantwoordt het arrest zijn beslissing volgens welke de eiseressen niet het
recht hebben om zich tegen de vordering van (de tweede, derde en vierde verweerder) tot
herstelling van de gebreken en tekortkomingen te beroepen op de exceptie dat de op-
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drachtgever zijn verbintenissen tot betaling niet is nagekomen, niet naar recht (schending
van de artikelen 577-2, inzonderheid §9, 577-3, 577-5, inzonderheid §3, 577-8, inzonderheid §4, 6°, 577-9, inzonderheid §1, 1102, 1108, 1134, 1184, 1615, 1689, 1690 en 1691
van het Burgerlijk Wetboek en miskenning van het algemeen rechtsbeginsel betreffende
de exceptie van niet-uitvoering van verbintenissen bij wederkerige contracten).

III. BESLISSING VAN HET HOF
A. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de eerste verweerster:
(...)
B. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de tweede, derde en vierde
verweerders:
(...)
Tweede middel
Eerste onderdeel
De koper van een gebouw geniet alle, aan de verkoper toebehorende rechten
en rechtsvorderingen die aan dat gebouw verbonden zijn en derhalve onder meer
diens rechtsvordering die ertoe strekt de aannemer contractueel aansprakelijk te
doen verklaren wegens gebreken van het gebouw.
De aannemer behoudt evenwel in de regel ten aanzien van de koper de rechten
en de excepties die hij kon aanvoeren tegen de verkoper.
Uit de vaststellingen van het arrest blijkt dat de eerste verweerster het litigieuze gebouw heeft verkocht aan de mede-eigenaars van de residentie Picasso,
waarvan de tweede verweerster de vereniging is, en in het bijzonder aan de derde
en de vierde verweerder.
Het arrest dat de door de eiseressen tegen de tweede, derde en vierde verweerder opgeworpen exceptie van niet-uitvoering die hierop was gegrond dat de eerste verweerder bedragen niet betaald had, verwerpt op grond dat "er tussen de
verschillende mede-eigenaars en de aannemers geen enkele contractuele band
bestaat", verantwoordt zijn beslissing niet naar recht.
Het onderdeel is gegrond.
Tweede onderdeel
Een partij bij een wederkerig contract kan de uitvoering van haar verbintenissen opschorten als zij bewijst dat haar medecontractant in gebreke is gebleven
zijn eigen verbintenissen uit te voeren.
De rechter beoordeelt de gegrondheid van de door een der partijen opgeworpen exceptie in het licht van alle omstandigheden van de zaak en met name met
inachtneming van de ernst van de aangevoerde wanprestatie.
Het arrest dat zich beperkt tot de overweging dat "de aannemers zich weliswaar met goed gevolg op de exceptie kunnen beroepen om hun weigering tot afwerking van het gebouw te verantwoorden, maar dat die exceptie niet kan worden ingeroepen bij gebreken en tekortkomingen van de uitgevoerde werken (en)
dat de aannemers wat dat betreft de verschillende mede-eigenaars moeten vrijwaren tegen de zichtbare of verborgen gebreken, die de stevigheid van het gebouw geheel of ten dele in gevaar brengen", verantwoordt zijn beslissing niet
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naar recht.
Het onderdeel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het uitspraak doet over de tegen de
eiseressen ingestelde vorderingen en over de kosten.
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
Verklaart dit arrest bindend voor de naamloze vennootschap Astrid Property
Holdings IV.
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 over aan de feitenrechter.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Bergen.
29 februari 2008 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: mevr. Velu – Gelijkluidende conclusie van de h. de Koster, advocaat-generaal
met opdracht – Advocaten: mrs. Verbist en Geinger.

