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Nr. 148
3° KAMER - 3 maart 2008

1º CASSATIEBEROEP — BURGERLIJKE ZAKEN — TERMIJNEN VAN
CASSATIEBEROEP EN BETEKENING — DUUR, BEGIN EN EINDE DRINGENDE MEDISCHE HULP - TERUGBETALING VAN DE UITGAVEN - BESLISSING - BETEKENING
2º MAATSCHAPPELIJK WELZIJN (OPENBARE CENTRA VOOR) - DRINGENDE
MEDISCHE HULP - TERUGBETALING VAN DE UITGAVEN - BESLISSING - BETEKENING CASSATIEBEROEP - BURGERLIJKE ZAKEN - TERMIJN - DUUR - BEGIN
3º BEVOEGDHEID EN AANLEG — BURGERLIJKE ZAKEN — BEVOEGDHEID
— VOLSTREKTE BEVOEGDHEID (MATERIËLE. PERSOONLIJKE) BESLISSING TOT VERWIJZING - GEEN HOGER BEROEP - BESLISSING VAN DE RECHTER OP
VERWIJZING - HOGER BEROEP - INVLOED
4º VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE —
BURGERLIJKE ZAKEN - VOLSTREKTE BEVOEGDHEID - BESLISSING TOT VERWIJZING - GEEN
HOGER BEROEP - BESLISSING VAN DE RECHTER OP VERWIJZING - HOGER BEROEP - INVLOED
1º en 2° Het geschil dat betrekking heeft op een vordering van een verzorgingsinstelling tot
terugbetaling van haar uitgaven in het kader van de medische hulp die zij aan een
kandidaat-politiek-vluchteling heeft verstrekt, is geen aangelegenheid die geregeld is in
de bepalingen van artikel 704, eerste lid Ger. W.; de kennisgeving, bij gerechtsbrief, van
de hierover genomen beslissing doet de termijn om zich in cassatie te voorzien niet
ingaan; die termijn begint pas te lopen vanaf de betekening. (Artt. 704, eerste lid, 792,
tweede en derde lid en 1073, eerste lid Ger.W.)
3º en 4° Wanneer geen hoger beroep is ingesteld tegen het vonnis waarin de rechtbank
van eerste aanleg, krachtens de artikelen 639, derde lid en 660 Ger. W., over haar
bevoegdheid uitspraak heft gedaan en de zaak naar de arbeidsrechtbank van hetzelfde
arrondissement verwezen heeft, kan het arrest van het arbeidshof dat uitspraak doet over
het hoger beroep tegen de beslissing van laatstgenoemde rechtbank, niet wettig
beslissen dat de arbeidsgerechten niet bevoegd waren om kennis te nemen van het
geschil en evenmin dat de zaak verwezen moet worden naar het Hof van Beroep te
Brussel1. (Artt. 639, derde lid en 660 Ger.W.)
(CLINIQUES UNIVERSITAIRES SAINT-LUC vzw T. O.C.M.W. Sint-Joost-ten-Node)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.05.0476.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen de arresten, op 9 maart 2000 gewezen door
het Arbeidshof te Brussel en op 20 april 2005 door het Hof van Beroep te Brussel.
De zaak is bij beschikking van de eerste voorzitter van 14 januari 2008 verwezen naar de derde kamer.
Raadsheer Daniel Plas heeft verslag uitgebracht.
1 Cass., 13 feb. 2003, A.R. C.00.0441.N, nr. 103; opm. GEORGES DE LEVAL onder het arrest van 13 feb.
2003, "L'appel d'une décision sur la compétence", J.L.M.B. 2003, 1570.
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Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert drie middelen aan, waarvan het eerste gesteld is als volgt:
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 19, inzonderheid eerste lid, 20, 23, 24, 26, 27, 639, derde lid, 643, 660,
tweede lid, 1050 en 1068, eerste lid van het Gerechtelijk Wetboek;
- algemeen rechtsbeginsel betreffende de relatieve werking van het hoger beroep;
- algemeen rechtsbeginsel, beschikkingsbeginsel genamd.
Aangevochten beslissing
Het bestreden arrest, dat door het Arbeidshof te Brussel is uitgesproken op 9 maart
2000, heeft erop gewezen dat de "rechtspleging (...) begon voor de Rechtbank van Eerste
Aanleg te Brussel; nadat (de verweerder) een exceptie van onbevoegdheid had opgeworpen, werd de zaak, met instemming (van de eiseres), verwezen naar de Arbeidsrechtbank
te Brussel (...); nadat (de verweerder) nogmaals de exceptie van onbevoegdheid ratione
materiae had opgeworpen, welke door de rechtbank aanvaard werd, stelde (de eiseres) tegen dat vonnis hoger beroep in", en verklaart zich vervolgens onbevoegd om het geschil
te beslechten en verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Brussel, op de volgende
gronden:
"Het staat vast dat de bevoegdheid ratione materiae de openbare orde raakt en dat de
rechter dat probleem bijgevolg niet alleen moet opwerpen, zelfs ambtshalve, maar dat de
partijen geenszins over die regels een schikking mogen treffen noch ze naar eigen goeddunken wijzigen. In de eerste plaats moet dus uitspraak worden gedaan over dat bevoegdheidsprobleem, zoals (de verweerder) het voor de eerste rechter meteen, en in hoger beroep op een minder evidente wijze heeft opgeworpen. (...) Artikel 71 van de organieke
wet van 8 juli 1976 bepaalt (...) dat eenieder bij de arbeidsrechtbank in beroep kan gaan
tegen een beslissing inzake individuele dienstverlening te zijnen opzichte genomen door
de raad van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn of door één van de organen aan wie de raad bevoegdheden heeft overgedragen. Te dezen betreft het geschil
geenszins een individuele beslissing van weigering van maatschappelijke dienstverlening,
omdat ze niet aan de begunstigde maar (aan de eiseres) is gericht. Daarenboven is het
recht op maatschappelijke dienstverlening een subjectief recht van de persoon van de begunstigde zelf, zodat hij dat recht, door de aard ervan, niet aan een derde (...) kan overdragen. Bijgevolg kon (de eiseres) als derde niet in de plaats van de begunstigde een rechtsmiddel instellen, aangezien het recht op en de toekenning van maatschappelijke dienstverlening uitsluitend aan de persoon van die begunstigde verbonden zijn. Aangezien het huidige geschil niet past binnen de context van artikel 580, 8° van het Gerechtelijk Wetboek,
behoort het niet tot de bevoegdheid van de arbeidsgerechten".
Grieven
De Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel, die uitspraak doet over de door de verweerder opgeworpen exceptie van onbevoegdheid rationae materiae, heeft de zaak en de
partijen verwezen naar de arbeidsrechtbank, overeenkomstig artikel 639, derde lid van het
Gerechtelijk Wetboek, en aangezien de eiseres die exceptie van onbevoegdheid niet betwist heeft, was de burgerlijke rechter niet verplicht de zaak bij de arrondissementsrechtbank aanhangig te maken.
Volgens artikel 660, tweede lid van datzelfde wetboek, "bindt de beslissing de rechter
naar wie de vordering wordt verwezen, met dien verstande dat zijn recht om over de
rechtsgrond van de zaak te oordelen onverkort blijft". Tenzij de rechter die de verwijzing
bevolen heeft de bij artikel 639 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalde procedure niet
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heeft nageleefd, volgt hieruit dat de rechter op verwijzing niet wettig uitspraak kan doen
over zijn bevoegdheid, al raakt deze de openbare orde.
Daarenboven is het vonnis dat de verwijzing beveelt wegens onbevoegdheid, een eindbeslissing over een tussenvordering. Hieruit volgt dat het vonnis vanaf zijn uitspraak en
behoudens mogelijke wijziging gezag van rechterlijk gewijsde heeft en geen enkele rechter hierdoor nog bevoegd is om de beslechte kwestie te onderzoeken.
Krachtens artikel 20 van het Gerechtelijk Wetboek " kunnen middelen van nietigheid
niet aangewend worden tegen vonnissen. Deze kunnen alleen worden vernietigd door de
rechtsmiddelen bij de wet bepaald".
Het vonnis dat op grond van artikel 639, derde lid van dat wetboek, de verwijzing van
de zaak naar een ander rechtscollege beveelt, kan alleen zijn uitwerking ontzegd worden
wegens en ten gevolge van een rechtsmiddel, met name het hoger beroep wanneer het op
tegenspraak is gewezen of het cassatieberoep indien het vonnis in eerste aanleg en in laatste aanleg uitspraak doet. Dit rechtsmiddel is alleen doeltreffend indien het specifiek gericht wordt tegen de beslissing die de verwijzing bevolen heeft. Wegens de relatieve werking van het hoger beroep is het niet voldoende dat het rechtsmiddel het vonnis aanvecht
dat door de rechter op verwijzing is gewezen, aangezien dat hoger beroep op zich de beslissing tot verwijzing niet opnieuw in het geding kan noch mag brengen.
Uit de vergelijking van de artikelen 19, eerste lid, 20, 23 en volgende, 639, derde lid,
660, tweede lid, 1050 en 1068 van het Gerechtelijk Wetboek, volgt dus dat de appelrechter die bevoegd is om kennis te nemen van het rechtsmiddel dat ingesteld wordt tegen de
beslissing van de rechter op verwijzing, aangezien geen enkele partij bij hem tegen het
vonnis dat de zaak naar een ander rechtscollege heeft verwezen, hoger beroep heeft ingesteld, niet wettig kan beslissen dat de rechter op verwijzing niet bevoegd was om van het
geschil kennis te nemen en die zaak niet zelf met toepassing van artikel 643 van het Gerechtelijk Wetboek naar de appelrechter die hij bevoegd acht kan verwijzen.
Bijgevolg heeft het bestreden arrest, terwijl geen enkel hoger beroep was ingesteld tegen het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg dat de zaak naar de arbeidsrechtbank
verwees, op grond van de in het middel herhaalde redenen niet wettig kunnen beslissen,
op het hoger beroep van de eiseres tegen het vonnis van de rechter op verwijzing, dat de
arbeidsgerechten niet bevoegd waren om kennis te nemen van het geschil en de zaak te
verwijzen naar het hof van beroep. Die beslissing miskent de gevolgen van het vonnis dat
de verwijzing bevolen heeft (schending van de artikelen 639, 643, 660, tweede lid van het
Gerechtelijk Wetboek, en van de artikelen 23, 24, 26 en 27 van datzelfde wetboek), begaat een overschrijding van bevoegdheid (schending van de artikelen 19, eerste lid en 20
van het Gerechtelijk Wetboek) en miskent het beginsel van de relatieve werking van het
hoger beroep (miskenning van dit algemeen rechtsbeginsel en schending van de artikelen
1050 en 1068 van het Gerechtelijk Wetboek) en het algemeen rechtsbeginsel, beschikkingsbeginsel genaamd.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Het openbaar ministerie werpt overeenkomstig artikel 1097 van het Gerechtelijk Wetboek ambtshalve een middel van niet-ontvankelijkheid op: het middel
dat gericht is tegen het arrest van 9 maart 2000 van het Arbeidshof te Brussel, is
laattijdig:
Artikel 1073, eerste lid van het Gerechtelijk Wetboek, bepaalt dat, behoudens
wanneer de wet een kortere termijn bepaalt, de termijn om zich in cassatie te
voorzien drie maanden is te rekenen van de dag waarop de bestreden beslissing
is betekend of van de dag van de kennisgeving ervan overeenkomstig artikel 792,
tweede en derde lid van dat wetboek.
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Krachtens laatstgenoemd artikel brengt de griffier voor de in artikel 704, eerste
lid, opgesomde zaken, het vonnis bij gerechtsbrief ter kennis van de partijen.
Het geschil betreft een vordering tot terugbetaling van de uitgaven die de eiseres heeft gedaan in het kader van dringende medische hulp verleend aan een kandidaat-politiek-vluchteling die volgens haar de toestemming had te verblijven op
het grondgebied van de gemeente Sint-Joost-Ten-Node, d.i. een aangelegenheid
die niet is voorzien in de bepalingen die bedoeld worden in voormeld artikel 704,
eerste lid.
Wanneer de griffier, in een dergelijk geschil, de beslissing bij gerechtsbrief ter
kennis van de partijen brengt, begint de termijn om zich in cassatie te voorzien
niet te lopen vanaf die kennisgeving; in dat geval begint de termijn pas te lopen
vanaf de datum van betekening van de beslissing.
Het middel van niet-ontvankelijkheid kan niet worden aangenomen.
Eerste middel
Krachtens artikel 660 van het Gerechtelijk Wetboek, bindt iedere beslissing
betreffende de bevoegdheid de rechter naar wie de vordering wordt verwezen,
met dien verstande dat zijn recht om over de grond van de zaak te oordelen onverkort blijft.
Overeenkomstig artikel 20 van dat wetboek, kan het vonnis dat de zaak met
toepassing van dat artikel 660 naar de door hem aangewezen rechter verwijst, alleen worden vernietigd door de rechtsmiddelen bij de wet bepaald.
Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt niet dat hoger beroep is ingesteld tegen het vonnis dat op 5 oktober 1995 is gewezen door de
Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel, die krachtens de artikelen 639, derde
lid en 660 van het Gerechtelijk Wetboek, uitspraak heeft gedaan over haar bevoegdheid en de zaak verwezen heeft naar de arbeidsrechtbank van hetzelfde arrondissement.
Bijgevolg beslist het bestreden arrest van 9 maart 2000 niet wettig dat de arbeidsgerechten niet bevoegd waren om kennis te nemen van het geschil noch dat
het geschil verwezen moest worden naar het Hof van Beroep te Brussel.
Het middel is gegrond.
De vernietiging van dat arrest van het Arbeidshof te Brussel leidt tot de vernietiging van het arrest dat op 20 april 2005 is gewezen door het hof van beroep van
hetzelfde rechtsgebied, die er het gevolg van is.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest van 9 maart 2000 en het arrest van 20 april
2005.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van de vernietigde arresten.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
over.
Verwijst de zaak naar het Arbeidshof te Bergen.
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3 maart 2008 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Storck, voorzitter – Verslaggever: de h.
Plas – Gedeeltelijk gelijkluidende conclusie van de h. Genicot, advocaat-generaal – Advocaat: mr. T' Kint.

Nr. 149
3° KAMER - 3 maart 2008

AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — SCHADE —
BEOORDELINGSBEVOEGDHEID. RAMING. PEILDATUM - RAMING NAAR
BILLIJKHEID - EX AEQUO ET BONO - VOORWAARDEN
De rechter mag slechts de raming ex æquo et bono aanwenden mits hij de redenen
aangeeft waarom hij de door de getroffene voorgestelde berekeningswijze niet kan
aannemen en tevens vaststelt dat de schade onmogelijk anders kan worden bepaald1.
(Artt. 1382 en 1383 B.W.)
(D. T. O.C.M.W. Aat)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.07.0090.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 20 december 2005 gewezen
door het Hof van Beroep te Bergen.
De zaak is bij beschikking van de eerste voorzitter van 23 januari 2008 verwezen naar de derde kamer.
Raadsheer Daniel Plas heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert volgend middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek;
- algemeen rechtsbeginsel betreffende de scheiding der machten, vastgelegd in artikel
144 van de Grondwet.
Aangevochten beslissing
Het bestreden arrest veroordeelt de verweerder om aan de eiseres een bedrag te storten
dat het ex aequo et bono op 2.500,00 euro begroot, en verwerpt voor het overige haar eisen om alle redenen die hier als volledig weergegeven worden beschouwd en meer bepaald op de volgende gronden:
"De fout van de (verweerder) bestaat erin een onrechtmatige daad te hebben gesteld die
het hof (van beroep) niet kan toepassen, overeenkomstig artikel 159 van de Grondwet;
Het hof (van beroep) kan zich niet in de plaats van de (verweerder) stellen en vermoeden wat hij had kunnen of moeten doen om een rechtmatige daad te stellen;
1 Cass., 20 feb. 2004, A.R. C.02.0527.F, nr. 93.
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Het kan alleen vaststellen dat de akte van 9 januari 1991 niet kan worden toegepast:
Het statuut van haar ambt bood (de eiseres) geen enkele garantie op werkzekerheid tot
haar pensionering;
Zij heeft evenwel schade geleden ten gevolge van de onrechtmatige beslissing, die passend vergoed zal worden door een bedrag dat ex aequo et bono begroot wordt op 2.500,00
euro".
Grieven
Krachtens de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek, moet degene die een
fout begaat, de gevolgen ervan volledig vergoeden en kan de rechter de schade slechts ex
aequo et bono ramen indien hij vaststelt dat deze onmogelijk op een andere wijze kan
worden vergoed.
Het hof van beroep heeft in zijn eerste arrest van 25 oktober 2004 voor recht gezegd dat
de verweerder, door zijn beslissing niet te gronden op een feitelijk correcte en wettelijk
toelaatbare eigen reden, aansprakelijk is op grond van artikel 1382 van het Burgerlijk
Wetboek, dat de eiseres ten gevolge van die fout schade geleden heeft, die erin bestaat dat
"zij na de litigieuze beslissing niet meer heeft kunnen werken" en dat "(haar) schade, zonder die fout, (...) niet op die wijze in concreto tot stand zou zijn gekomen".
De door het bestreden arrest in aanmerking genomen omstandigheid dat "het statuut
van haar ambt (de eiseres) geen enkele garantie op werkzekerheid tot haar pensionering
bood", had niet tot gevolg dat het hof van beroep hierdoor in de onmogelijkheid verkeerde
de schade van de eiseres in concreto te bepalen door na te gaan of en op welk tijdstip vóór
de pensioenleeftijd de verweerder haar dienstbetrekking had kunnen beëindigen door een
beslissing te nemen die gegrond was op redenen die feitelijk correct en wettelijk toelaatbaar waren, en haar aldus haar werk en haar loon wettelijk te ontzeggen.
Het hof van beroep diende bijgevolg te bepalen tot welke datum de schade van de eiseres - die erin bestond dat ze niet meer had kunnen werken en aldus geen wedde meer had
kunnen ontvangen - in oorzakelijk verband stond met de aldus omschreven fout van de
verweerder.
Aldus zou het hof van beroep zich niet in strijd met het algemeen rechtsbeginsel van de
scheiding der machten, vastgelegd in artikel 144 van de Grondwet, in de plaats van het
bestuur hebben gesteld, maar zou het de hem bij de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek opgelegde verplichting zijn nagekomen om het slachtoffer de volledige
vergoeding toe te kennen van de schade die in oorzakelijk verband met de fout staat.
Het bestreden arrest, dat beslist dat de schade alleen ex aequo et bono geraamd kon
worden, op grond van de overwegingen alleen dat het statuut van de eiseres haar geen enkele garantie op werkzekerheid tot haar pensionering bood en dat het hof van beroep zich
niet in de plaats van de verweerder kon stellen en vermoeden wat hij had kunnen en moeten doen om een rechtmatige daad te stellen, miskent zowel de regels betreffende de vergoeding van de schade, vervat in de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek,
als het algemeen rechtsbeginsel betreffende de scheiding der machten.

III. BESLISSING VAN HET HOF
De rechter kan de schade naar billijkheid ramen, op voorwaarde dat hij de redenen opgeeft waarom hij de door het slachtoffer voorgestelde berekeningswijze
niet kan aannemen en daarenboven vaststelt dat hij de schade onmogelijk op een
andere wijze kan bepalen.
Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat de eiseres, op
grond van het administratief statuut waaronder zij naar eigen zeggen viel, betoogde dat het einde van de termijn geen grond tot beëindiging van het ambt van
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tijdelijk beambte van de verweerder vormde en dat niets het vermoeden wettigde
dat haar dienstbetrekking voortijdig was beëindigd, zodat haar schade gelijkstond aan de inkomsten die zij had kunnen ontvangen sinds de datum van haar
vertrek tot de datum van haar pensioen, onder aftrek van de werkloosheidsuitkeringen die zij gedurende die periode heeft ontvangen.
Het bestreden arrest, dat overweegt, enerzijds, dat de toepassing van dat administratief statuut niet impliceerde "dat het einde van de termijn - de oorzaak bij
uitstek van de beëindiging van een tijdelijk ambt - niet kan worden aangevoerd",
en, anderzijds, dat "het statuut van haar ambt de eiseres geen enkele garantie op
werkzekerheid tot haar pensionering bood", vermeldt de redenen waarom het de
door de eiseres voorgestelde berekeningswijze verwerpt.
Het bestreden arrest, dat vermeldt dat "het hof (van beroep) zich niet in de
plaats (van de verweerder) kan stellen en vermoeden wat hij had kunnen of moeten doen om een rechtmatige daad te stellen", grondt zijn beslissing overigens
niet op de eerbiediging van het algemeen rechtsbeginsel betreffende de scheiding
der machten, maar stelt vast dat het hof van beroep onmogelijk het tijdstip kan
bepalen waarop de verweerder, in concreto, het ambt van de eiseres rechtmatig
zou hebben beëindigd.
Het arrest verantwoordt bijgevolg zijn beslissing om de schade van de eiseres
naar billijkheid te ramen naar recht.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt de eiseres in de kosten.
3 maart 2008 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Storck, voorzitter – Verslaggever: de h.
Plas – Gelijkluidende conclusie van de h. Genicot, advocaat-generaal – Advocaten: mrs.
Draps en Mahieu.

Nr. 150
3° KAMER - 3 maart 2008

1º ARBEIDSOVEREENKOMST — EINDE — ONTSLAG OM DRINGENDE
REDEN - WERKGEVER - RECHTSPERSOON - NATUURLIJKE PERSOON DIE BEVOEGD IS OM DE
OVEREENKOMST TE BEËINDIGEN - MIDDEL DAT GEEN VERBAND HOUDT MET DE AANGEVOERDE
WETSBEPALING - NIET-ONTVANKELIJKHEID
2º CASSATIEMIDDELEN — BURGERLIJKE ZAKEN — VEREISTE
VERMELDINGEN - ARBEIDSOVEREENKOMST - EINDE - ONTSLAG OM DRINGENDE REDEN WERKGEVER - RECHTSPERSOON - NATUURLIJKE PERSOON DIE BEVOEGD IS OM DE OVEREENKOMST
TE BEËINDIGEN - MIDDEL DAT GEEN VERBAND HOUDT MET DE AANGEVOERDE WETSBEPALING - NIETONTVANKELIJKHEID

1º en 2° Art. 35, Arbeidsovereenkomstenwet, bepaalt de natuurlijke persoon niet die,
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wanneer de werkgever een rechtpersoon is, bevoegd is om de arbeidsovereenkomst te
beëindigen; het middel, dat de schending van die wetsbepaling aanvoert maar een grief
verwoordt die hiermee geen verband houdt, is in zoverre niet ontvankelijk. (Art. 35,
Arbeidsovereenkomstenwet)
(CABLERIES NAMUROISES nv T. D.)

ARREST (vertaling)

(A.R. S.06.0089.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen de arresten, op 23 maart 2004, 23 november 2004 en 8 juni 2006 gewezen door het Arbeidshof te Luik, afdeling Namen.
Voorzitter Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert de volgende vier middelen aan.
(...)
Vierde middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 1315 van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 870 van het Gerechtelijk Wetboek;
- artikel 35 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten;
- artikel 149 van de Grondwet.
Aangevochten beslissing
Het bestreden arrest van 8 juni 2006, dat erkent dat de afgelegde getuigenissen wijzen
op "de agressieve houding (van de verweerder) en zijn weigering om deel te nemen aan
een vergadering, hoewel alle personeelsleden er uitdrukkelijk op waren uitgenodigd" en
dat die feiten "op zich ontoelaatbaar" en "in wezen zwaarwichtig" waren, beslist vervolgens dat die feiten door verschillende gegevens "hun zwaarwichtig karakter hebben verloren", met name "het feit dat de directeur de staat van arbeidsongeschiktheid heeft laten onderzoeken en dat deze werd bevestigd (arbeidsongeschiktheid erkend van 19 tot 31 mei:
cf. stuk 5 van het dossier van (de eiseres)). Deze controlemaatregel was nutteloos indien
(de eiseres) de aangevoerde feiten zo zwaarwichtig vond dat zij de overeenkomst onmiddellijk beëindigde".
Grieven
De eiseres betoogde in haar hoofdconclusie in hoger beroep, die als volledig weergegeven wordt beschouwd in de tweede appelconclusie na de onderzoeken:
1° dat "de gezagdrager die bevoegd is de breuk in de contractuele vertrouwensband te
beoordelen, niet de heer P., directeur, was, maar de heer M., gedelegeerd bestuurder, de
enige die de overeenkomst kon beëindigen";
2° dat zij "vóór de kennisgeving van het ontslag van 23 mei 2000 het medisch getuigschrift ontvangen had waaruit bleek dat (de verweerder) arbeidsongeschikt was van 19 tot
23 mei 2000 (...); dat de bedrijfsarts de controle meteen heeft verricht na ontvangst van
het strookje van het medisch getuigschrift, zonder tussenkomst van de werkgever; zo
vond de controle plaats op 22 mei 2000, dus ook vóór de kennisgeving van het ontslag
(...); de bedrijfsarts ontbood (de verweerder) opnieuw op 29 mei, zonder dat (de eiseres)
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eraan dacht hem erop te wijzen dat die controle door het ontslag op staande voet nutteloos
was geworden".
Eerste onderdeel
Krachtens artikel 35 van de wet van 3 juli 1978, kan alleen de persoon die gemachtigd
is om de overeenkomst binnen drie dagen na de kennisname van de feiten, om een dringende reden te beëindigen, beslissen of die feiten voldoende zwaarwichtig zijn om de
overeenkomst onmiddellijk te beëindigen. Het gedrag van een persoon die niet gemachtigd is om de overeenkomst te beëindigen, kan niet in aanmerking genomen worden om te
beslissen dat de werkgever de feiten niet zo zwaarwichtig bevonden heeft dat de contractuele verhouding niet kon worden voortgezet.
Het bestreden arrest van 8 juni 2006, dat, in tegenstelling tot wat de eiseres betoogde,
niet vaststelt dat de directeur, de heer P., gemachtigd was om de overeenkomst te beëindigen, heeft bijgevolg uit het feit dat hij de staat van arbeidsongeschiktheid had laten onderzoeken, niet kunnen afleiden dat de eiseres de aangevoerde feiten niet zwaarwichtig genoeg bevonden had om de onmiddellijke beëindiging van de overeenkomst te verantwoorden (schending van artikel 35 van de wet van 3 juli 1978); het arrest, dat niet antwoordt
op het omstandige verweer van de eiseres over de persoon die gemachtigd is om de overeenkomst te beëindigen, is op zijn minst niet regelmatig met redenen omkleed en stelt het
Hof niet in de mogelijkheid de beslissing op haar wettigheid te toetsen (schending van artikel 149 van de Grondwet).
(...)

III. BESLISSING VAN HET HOF
(...)
Vierde middel
Eerste onderdeel
Enerzijds antwoordt artikel 35 van de wet van 3 juli 1978 niet op de vraag welke natuurlijke persoon gemachtigd is de arbeidsovereenkomst te beëindigen,
wanneer de werkgever een rechtspersoon is.
In zoverre het onderdeel de schending van die wetsbepaling aanvoert maar een
grief verwoordt die hiermee geen verband houdt, is het niet ontvankelijk.
Anderzijds volgt uit de conclusie van de eiseres, waarnaar het middel verwijst,
niet dat zij voor het arbeidshof heeft aangevoerd dat, aangezien de heer P. niet de
persoon was die gemachtigd was om de overeenkomst te beëindigen, er geen enkele gevolgtrekking gemaakt kon worden uit de omstandigheid dat hij de staat
van arbeidsongeschiktheid van de verweerder heeft laten controleren.
Het onderdeel, dat de schending van artikel 149 van de Grondwet aanvoert,
mist feitelijke grondslag.
(...)
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt de eiseres in de kosten.
3 maart 2008 – 3° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Storck, voorzitter – Ge-
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lijkluidende conclusie van de h. Genicot, advocaat-generaal – Advocaat: mr. Draps.

Nr. 151
2° KAMER - 4 maart 2008

1º JEUGDBESCHERMING - MAATSCHAPPELIJKE EN MEDISCH-PSYCHOLOGISCHE
ONDERZOEKEN - DOEL EN FINALITEIT
2º JEUGDBESCHERMING - MAATSCHAPPELIJKE EN MEDISCH-PSYCHOLOGISCHE
ONDERZOEKEN - VERVOLGING WEGENS NIET-AFGIFTE VAN EEN KIND - AANWENDING VAN GEGEVENS
UIT DE MAATSCHAPPELIJKE EN MEDISCH-PSYCHOLOGISCHE ONDERZOEKEN - WETTIGHEID
3º ONTVOERING VAN EEN KIND - VERVOLGING WEGENS NIET-AFGIFTE VAN EEN KIND MAATSCHAPPELIJKE EN MEDISCH-PSYCHOLOGISCHE ONDERZOEKEN BEVOLEN DOOR DE
JEUGDRECHTBANK - AANWENDING VAN GEGEVENS UIT DE MAATSCHAPPELIJKE EN MEDISCHPSYCHOLOGISCHE ONDERZOEKEN - WETTIGHEID
4º ONTVOERING VAN EEN KIND - VERVOLGING WEGENS NIET-AFGIFTE VAN EEN KIND VERDRAG RECHTEN VAN HET KIND - ARTIKEL 3 - TOEPASSELIJKHEID
5º INTERNATIONALE VERDRAGEN - VERDRAG RECHTEN VAN HET KIND - ARTIKEL 3 VERVOLGING WEGENS NIET-AFGIFTE VAN EEN KIND - TOEPASSELIJKHEID
1º Ingevolge de artikelen 50 en 55 Jeugdbeschermingswet hebben de stukken van de
procedures die de jeugdrechtbank kan hanteren en die betrekking hebben op de
persoonlijkheid van de betrokken minderjarige en het milieu waarin hij wordt
grootgebracht, en met name de maatschappelijke en medisch-psychologische
onderzoeken die met toepassing van voormeld artikel 50 zijn bevolen, enkel tot doel, in
het belang van de minderjarige, de modaliteiten te bepalen voor het beheer van zijn
persoon of de maatregelen die voor zijn opvoeding of behandeling geschikt zijn1.
2º en 3° Het algemene opzet van de Jeugdbeschermingswet en de finaliteit van de
onderzoeken die zij toestaat, staan eraan in de weg dat die stukken in het kader van een
strafvervolging worden aangevoerd, zelfs als de overlegging ervan gevraagd wordt door
een beklaagde tot staving van zijn verweer; de aard van het psychosociaal of medisch
onderzoek dat de jeugdrechtbank beveelt, de inmenging die het betekent in het privé- en
familieleven en de vertrouwelijkheid die de wet eraan toekent teneinde de overdracht van
een volledig opsporingsonderzoek te garanderen aan de opdrachtgevende overheid,
verbieden de aanwending van het verslag van dit onderzoek voor om het even welk
ander doeleinde dan dat waarvoor het werd uitgevoerd2.
4º en 5° Artikel 3 van het Verdrag inzake de rechten van het kind is niet rechtstreeks van
toepassing voor de strafrechter, bij wie de wegens schending van artikel 342
Strafwetboek ingestelde vervolgingen aanhangig zijn; het staat de rechter die uitspraak
doet over het bestaan van dit misdrijf, niet te oordelen over het belang van de kinderen of
van de ouders, maar over de vraag of de beklaagde het omgangsrecht zoals in het
belang van de kinderen door een rechterlijke beslissing bepaald, naleeft3.
1 Cass., 12 mei 1999, A.R. P.99.0036.F, A.C. 1999, nr. 280; Cass., 19 okt. 2005, A.R. P.05.0807.F,
A.C. 2005, nr. 519 met concl. adv.-gen. VANDERMEERSCH; Cass., 19 okt. 2005, A.R. P.05.1287.F, A.C.
2005, nr. 526 met concl. adv.-gen. VANDERMEERSCH.
2 Ibid.
3 Cass., 10 nov. 1999, A.R. P.99.0689.F, A.C. 1999, nr. 599; Cass., 14 okt. 2003, A.R. P.03.0591.N,
A.C. 2003, nr. 498.
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(C. T. D.)

ARREST

(A.R. P.07.1541.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te Antwerpen, correctionele kamer, van 26 september 2007.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee middelen aan.
Raadsheer Luc Van hoogenbemt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
1. Het middel voert schending aan van de artikelen 71 en 432, §§1 en 3 Strafwetboek en van artikel 3.1 van het verdrag van 20 november 1989 inzake de
rechten van het kind: het bestreden arrest verantwoordt zijn beslissing niet naar
recht dat de eiser zich niet kan beroepen op overmacht of onweerstaanbare
dwang terwijl dit kan worden afgeleid uit het jeugddossier. Bovendien houdt het
geen rekening met de belangen van het kind. Door geen rekening te houden met
de concrete omstandigheden waarin de kinderen door de jeugdrechtbank steeds
toevertrouwd werden aan het milieu van de eiser, verantwoordt het zijn beslissing niet naar recht.
2. Ingevolge de artikelen 50 en 55 Jeugdbeschermingswet hebben de stukken
van de procedures die de jeugdrechtbank kan hanteren en die betrekking hebben
op de persoonlijkheid van de betrokken minderjarige en het milieu waarin hij
wordt grootgebracht, en met name de maatschappelijke en medisch-psychologische onderzoeken die met toepassing van voormeld artikel 50 zijn bevolen, enkel
tot doel, in het belang van de minderjarige, de modaliteiten te bepalen voor het
beheer van zijn persoon of de maatregelen die voor zijn opvoeding of behandeling geschikt zijn.
Het algemene opzet van de voormelde wet en de finaliteit van de onderzoeken
die zij toestaat, staan eraan in de weg dat die stukken in het kader van een strafvervolging worden aangevoerd, zelfs als de overlegging ervan gevraagd wordt
door een beklaagde tot staving van zijn verweer.
De aard van het psychosociaal of medisch onderzoek dat de jeugdrechtbank
beveelt, de inmenging die het betekent in het privé- en familieleven en de vertrouwelijkheid die de wet eraan toekent teneinde de overdracht van een volledig
onderzoek te garanderen aan de opdrachtgevende overheid, verbieden immers de
aanwending van het verslag van dit onderzoek voor om het even welk ander
doeleinde dan dat waarvoor het werd uitgevoerd.
In zoverre het middel aanvoert dat de strafrechter bij de beoordeling van het
misdrijf van niet-uitvoering van een gerechtelijke beslissing die het omgangsrecht ten aanzien van de kinderen regelt, rekening dient te houden met het jeugd-
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dossier, faalt het naar recht.
3. Het in het middel aangehaalde artikel 3 van het verdrag inzake de rechten
van het kind is niet rechtstreeks van toepassing voor de strafrechter, bij wie de
wegens schending van artikel 432 Strafwetboek ingestelde vervolgingen aanhangig zijn.
Het staat de rechter die uitspraak doet over het bestaan van het misdrijf bepaald in artikel 432 Strafwetboek, niet te oordelen over het belang van de kinderen of van de ouders, maar over de vraag of de beklaagde het omgangsrecht zoals
in het belang van de kinderen door een rechterlijke beslissing bepaald, naleeft.
In zoverre het middel schending van die verdragsrechtelijke bepaling aanvoert,
faalt het naar recht.
4. In zoverre het middel opkomt tegen de onaantastbare beoordeling van de
feiten door de rechter, is het middel niet ontvankelijk.
5. Voor het overige verantwoorden de appelrechters met de redenen die zij
vermelden, hun beslissing naar recht.
In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.
(...)
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
4 maart 2008 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Van hoogenbemt – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaatgeneraal – Advocaat: mr. A. De Roeck, Antwerpen.

Nr. 152
2° KAMER - 4 maart 2008

1º HELING - MISDAAD OF WANBEDRIJF - VERMOGENSVOORDELEN - WITWASHELING - AARD VAN
HET WITGEWASSEN VERMOGENSVOORDEEL - GEVOLG
2º MISDRIJF — ALLERLEI - HELING - MISDAAD OF WANBEDRIJF - VERMOGENSVOORDELEN WITWASHELING - AARD VAN HET WITGEWASSEN VERMOGENSVOORDEEL - GEVOLG
3º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - INBESLAGNAME - MISDAAD OF WANBEDRIJF VERMOGENSVOORDELEN - WITWASHELING - VOORWERP VAN HET WITWASMISDRIJF
4º STRAF — ANDERE STRAFFEN - BIJZONDERE VERBEURDVERKLARING - MISDAAD OF
WANBEDRIJF - VERMOGENSVOORDELEN - WITWASHELING - VOORWERP VAN HET WITWASMISDRIJF
5º HELING - MISDAAD OF WANBEDRIJF - VERMOGENSVOORDELEN - WITWASHELING - VOORWERP
VAN HET WITWASMISDRIJF - ONROEREND GOED - INBESLAGNAME - GRENZEN
6º MISDRIJF — ALLERLEI - HELING - MISDAAD OF WANBEDRIJF - VERMOGENSVOORDELEN -
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WITWASHELING - VOORWERP VAN HET WITWASMISDRIJF - ONROEREND GOED - INBESLAGNAME GRENZEN
7º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - INBESLAGNAME - MISDAAD OF WANBEDRIJF VERMOGENSVOORDELEN - WITWASHELING - VOORWERP VAN HET WITWASMISDRIJF - ONROEREND
GOED - GRENZEN
1º, 2°, 3° en 4° Wanneer een vermogensvoordeel dat voortkomt uit een misdrijf wordt
witgewassen, is dit het voorwerp van het misdrijf van witwassen; het kan in beslag
genomen worden en het wordt verbeurdverklaard. (Artt. 42, 1°, 3°, 505, eerste lid, 2°, 3°,
4° en derde lid Sw.; Artt. 35, 35bis en 35ter Sv.)
5º, 6° en 7° Wanneer het voorwerp van het misdrijf van witwassen een onroerend goed is,
is het tevens een vermogensvoordeel dat voortkomt uit een misdrijf en kan het
overeenkomstig artikel 35bis Wetboek van Strafvordering in beslag worden genomen; de
omstandigheid dat de eigenaar van dat goed geen dader of mededader van het
basismisdrijf is waaruit het oorspronkelijk vermogensvoordeel voortkomt of dat de
onderzoeksrechter die het beslag bevolen heeft, niet is gelast met het onderzoek naar
het basismisdrijf, doet daaraan geen afbreuk. (Artt. 42, 1°, 3°, 505, eerste lid, 2°, 3°, 4° en
derde lid Sw.; Artt. 35, 35bis en 35ter Sv.)
(M.)

ARREST

(A.R. P.07.1684.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling, van 25 oktober 2007.
De eiseres voert in een memorie, die aan dit arrest is gehecht, twee middelen
aan.
Radsheer Paul Maffei heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
(...)
Eerste middel
3. Het middel voert schending aan van artikel 35bis Wetboek van Strafvordering: het arrest oordeelt ten onrechte dat het onroerend goed van de eiseres als
voorwerp van een witwasmisdrijf in beslag kan genomen worden; die wetsbepaling laat niet toe een vermogensvoordeel uit een basismisdrijf dat niet het voorwerp uitmaakt van het gerechtelijk onderzoek, in beslag te nemen.
4. Artikel 35 Wetboek van Strafvordering, zoals van toepassing op het ogenblik dat het beslag werd gelegd, bepaalt dat de procureur des Konings alles in beslag neemt wat een van de in artikel 42 Strafwetboek bedoelde zaken schijnt uit
te maken en alles wat dienen kan om de waarheid aan de dag te leggen. Overeenkomstig artikel 89, eerste lid Wetboek van Strafvordering, kan de onderzoeksrechter dit beslag bevelen.
5. Artikel 35bis Wetboek van Strafvordering bepaalt dat indien de zaken die

632

HOF VAN CASSATIE

4.3.08 - Nr. 152

het uit het misdrijf verkregen vermogensvoordeel schijnen te vormen, onroerende goederen zijn, bewarend beslag op onroerend goed gedaan wordt.
6. Wanneer een vermogensvoordeel dat voortkomt uit een misdrijf als bedoeld
in artikel 42, 3° Strafwetboek, wordt witgewassen, dan is dit overeenkomstig artikel 505, derde lid Strafwetboek, zoals van toepassing op het ogenblik dat het
beslag werd gelegd, het voorwerp van het in het eerste lid, 2°, 3° en 4° van dat
artikel bepaalde misdrijf witwassen in de zin van artikel 42, 1° van hetzelfde
wetboek en wordt het verbeurdverklaard.
7. Uit deze bepalingen volgt dat een vermogensvoordeel uit een ander misdrijf,
dat tevens het voorwerp van het misdrijf witwassen is, in beslag kan genomen
worden.
8. Wanneer het voorwerp van het misdrijf witwassen een onroerend goed is, is
het tevens een vermogensvoordeel dat voortkomt uit een misdrijf en kan het
overeenkomstig artikel 35bis Wetboek van Strafvordering in beslag genomen
worden. De omstandigheid dat de eigenaar van dat goed geen dader of mededader van het basismisdrijf is waaruit het oorspronkelijk vermogensvoordeel voortkomt of dat de onderzoeksrechter die het beslag bevolen heeft, niet gelast is met
het onderzoek naar het basismisdrijf, doet daaraan geen afbreuk.
Het middel dat uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt naar recht.
(...)
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.
4 maart 2008 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Maffei – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaat-generaal –
Advocaten: mrs. P. Vandemeulebroucke, Antwerpen en T. Decaigny, Antwerpen.

Nr. 153
2° KAMER - 4 maart 2008

1º STRAF — ALLERLEI - STRAFRECHTELIJKE VEROORDELING - VEROORDELING TOT BETALING
VAN EEN VASTE VERGOEDING - ARTIKEL 77, TWEEDE LID K.B. 27 APRIL 2007 - AARD - GEVOLG
- TOEPASSING IN DE TIJD
2º GERECHTSKOSTEN — STRAFZAKEN — PROCEDURE VOOR DE
FEITENRECHTER - STRAFRECHTELIJKE VEROORDELING - VEROORDELING TOT BETALING VAN
EEN VASTE VERGOEDING - ARTIKEL 77, TWEEDE LID K.B. 27 APRIL 2007 - AARD - GEVOLG TOEPASSING IN DE TIJD
3º WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN — WERKING IN DE
TIJD EN IN DE RUIMTE - WERKING IN DE TIJD - STRAFZAKEN - STRAFVORDERING STRAFRECHTELIJKE VEROORDELING - VEROORDELING TOT BETALING VAN EEN VASTE VERGOEDING -
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ARTIKEL 77, TWEEDE LID K.B. 27 APRIL 2007
1º, 2° en 3° De veroordeling tot betaling van de vergoeding, bedoeld in artikel 77, tweede
lid van het koninklijk besluit van 27 april 2007 houdende algemeen reglement op de
gerechtskosten in strafzaken, heeft een eigen karakter en is geen straf; zij moet worden
uitgesproken, ongeacht de datum van de bewezen verklaarde feiten1.
(Y. e.a. T. CENTRUM VOOR GELIJKHEID VAN KANSEN EN VOOR RACISMEBESTRIJDING)

ARREST

(A.R. P.07.1755.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te
Brussel, correctionele kamer, van 16 oktober 2007.
De eiser I G. Y. voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee middelen aan.
De eiser IV I. A. voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee middelen aan.
De eiser II O. G. doet afstand van zijn cassatieberoep.
De overige eisers voeren geen middel aan.
Raadsheer Luc Van hoogenbemt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
(...)
Tweede middel van I. A.
10. Het middel voert schending aan van artikel 2 Strafwetboek, artikel 7
E.V.R.M. en artikel 15.1 IVBPR: de appelrechters leggen een hogere straf op
dan deze welke ten tijde van het misdrijf was bepaald.
11. Artikel 77, tweede lid van het koninklijk besluit van 27 april 2007 houdende algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken bepaalt: "in criminele,
correctionele en politiezaken legt de rechter aan iedere veroordeelde een vergoeding van 28,84 euro op".
12. De veroordeling tot betaling van die vergoeding heeft een eigen karakter
en is geen straf. Zij moet worden uitgesproken, ongeacht de datum van de bewezen verklaarde feiten.
13. De appelrechters die op grond van dit koninklijk besluit de eiser, die wegens misdrijven is veroordeeld, een vergoeding opleggen van 28,84 euro, verantwoorden hun beslissing naar recht en schenden noch artikel 2 Strafwetboek,
noch de in het middel vermelde verdragsartikelen.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Dictum
1 Cass., 31 maart 1993, A.R. 402, A.C. 1993, nr. 171.
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Het Hof,
Verleent O. G. akte van zijn afstand.
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het G. Y. veroordeelt tot straf en tot
betaling van een bijdrage van 137,50 euro.
Verwerpt de cassatieberoepen voor het overige.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest.
Veroordeelt G. Y. in de helft van de kosten van zijn cassatieberoep en laat de
overige helft ten laste van de Staat.
Veroordeelt de overige eisers in de kosten van hun cassatieberoep.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Antwerpen.
4 maart 2008 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Van hoogenbemt – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaatgeneraal – Advocaten: mrs. T. Bauwens, Brussel en P. A. Dillen, Brussel.

Nr. 154
2° KAMER - 4 maart 2008

1º RECHTBANKEN — STRAFZAKEN — STRAFVORDERING - BESLISSING VAN HET
ONDERZOEKSGERECHT - FEITENRECHTER - RECHTSMACHT TEN AANZIEN VAN DE BESLISSINGEN VAN
DE ONDERZOEKSGERECHTEN

2º CASSATIE — BEVOEGDHEID VAN HET HOF — ALGEMEEN CASSATIEBEROEP BEPERKT TOT HET EINDARREST - BEVOEGDHEID VAN HET HOF TEN AANZIEN VAN
DE BESLISSINGEN VAN DE ONDERZOEKSGERECHTEN

3º BETEKENINGEN EN KENNISGEVINGEN — IN HET BUITENLAND BETEKENING AAN DE LAATST GEKENDE WOONPLAATS - MELDING DAT GEADRESSEERDE ONBEKEND IS
OP HET ADRES - BETEKENING AAN DE PROCUREUR DES KONINGS - VERPLICHTING VAN HET
OPENBAAR MINISTERIE - DRAAGWIJDTE
4º OPENBAAR MINISTERIE - STRAFZAKEN - VERSTEKBESLISSING - BETEKENING AAN DE
LAATST GEKENDE WOONPLAATS IN HET BUITENLAND - MELDING DAT GEADRESSEERDE ONBEKEND IS
OP HET ADRES - BETEKENING AAN DE PROCUREUR DES KONINGS - VERPLICHTING VAN HET
OPENBAAR MINISTERIE - DRAAGWIJDTE
5º WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN — WERKING IN DE
TIJD EN IN DE RUIMTE - WERKING IN DE TIJD - STRAFZAKEN - ARTIKEL 1 K.B. NR. 22
VAN 24 OKT. 1934 - BEROEPSVERBOD - WETSWIJZIGING - OMZETTING VAN HET VERBOD VAN
RECHTSWEGE IN EEN FACULTATIEF VERBOD WAARVAN DE STRAFRECHTER DE DUUR BEPAALT - AARD
VAN HET GEWIJZIGDE VERBOD - NIEUWE BIJKOMENDE STRAF - VEROORDELING - WETTIGHEID.
6º STRAF — ALGEMEEN. STRAF EN MAATREGEL. WETTIGHEID - ARTIKEL 1
K.B. NR. 22 VAN 24 OKT. 1934 - BEROEPSVERBOD - WETSWIJZIGING - OMZETTING VAN HET
VERBOD VAN RECHTSWEGE IN EEN FACULTATIEF VERBOD WAARVAN DE STRAFRECHTER DE DUUR
BEPAALT

- AARD VAN HET GEWIJZIGDE VERBOD - NIEUWE BIJKOMENDE STRAF - VEROORDELING -
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WETTIGHEID
1º De feitenrechter heeft geen rechtsmacht zich uit te spreken over de rechtsgeldigheid van
de beslissingen van de onderzoeksgerechten die oordelen over de verwijzing en de
regelmatigheid van de rechtspleging; de feitenrechter naar wie een beklaagde verwezen
is, kan enkel het bestaan van de verwijzingsbeschikking vaststellen.
2º De rechtsmacht van het Hof van Cassatie is in de regel beperkt tot het onderzoek van de
wettigheid van de hem voorgelegde rechtspleging, dit is het bestreden arrest; wanneer
het cassatieberoep enkel tegen het eindarrest is ingesteld, heeft het Hof bijgevolg geen
rechtsmacht te oordelen over de regelmatigheid van de verwijzingsbeschikking en, in
hoger beroep daartegen, van de beslissing van de kamer van inbeschuldigingstelling.
3º en 4° Wanneer de akte van betekening van een strafrechtelijke beslissing aan de laatst
gekende woonplaats van een beklaagde in het buitenland terugkomt met de melding dat
de geadresseerde op dat adres onbekend is, geschiedt de betekening overeenkomstig
artikel 40, tweede lid Gerechtelijk Wetboek rechtsgeldig aan de procureur des Konings; in
dat geval is het openbaar ministerie niet verplicht een onderzoek te doen naar het nieuwe
adres in het buitenland van de beklaagde.
5º en 6° Het verbod om bepaalde functies, beroepen of werkzaamheden uit te oefenen,
bepaald bij artikel 1 van het koninklijk besluit nr. 22 van 24 oktober 1934, was vroeger
een ontzetting bij wijze van veiligheidsmaatregel, maar is thans, sinds de wijziging bij wet
van 2 juni 1998, een ontzetting bij wijze van bijkomende straf en kan derhalve enkel
worden opgelegd voor feiten gepleegd na de inwerkingtreding van voornoemde wet1.
(Art. 7.1 E.V.R.M.; Art. 15.1 I.V.B.P.R.; Art. 2, eerste lid Sw.; Algemeen rechtsbeginsel
van de niet-terugwerkende kracht van strafwetten)
(D. T. CLAEYS-VERHELST N.V. e.a.)

ARREST

(A.R. P.07.1782.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te Gent,
correctionele kamer, van 9 november 2007.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, vier grieven aan.
Raadsheer Paul Maffei heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste grief
1. De grief voert de nietigheid van de strafvordering en miskenning van eisers
recht van verdediging aan:
- de wet van 12 maart 1998 tot verbetering van de strafrechtspleging in het stadium van het opsporingsonderzoek en het gerechtelijk onderzoek was van toepassing op het ogenblik van eisers verwijzing naar de correctionele rechtbank
door de raadkamer maar werd door de raadkamer en, in hoger beroep, de kamer
van inbeschuldigingstelling, niet toegepast;
- zowel de feitenrechter als het Hof hebben de opdracht de regelmatigheid van
1 Cass., 17 mei 2005, A.R. P.04.1571.N, A.C. 2005, nr. 282 met concl. van het O.M.
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de rechtspleging na te gaan, ook deze voor de onderzoeksgerechten;
- het arrest oordeelt ten onrechte dat het hof van beroep niet gerechtigd is de
wettigheid van de beslissing van het onderzoeksgerecht te beoordelen;
- de niet-toepassing van de voormelde wet heeft de nietigheid van de strafvordering voor gevolg en levert een miskenning van eisers recht van verdediging op.
2. Anders dan waarvan de grief uitgaat, heeft de feitenrechter geen rechtsmacht zich uit te spreken over de rechtsgeldigheid van de beslissingen van de onderzoeksgerechten die oordelen over de verwijzing en de regelmatigheid van de
rechtspleging. De feitenrechter naar wie een beklaagde verwezen is, kan enkel
het bestaan van de verwijzingsbeschikking vaststellen.
In zoverre faalt het middel naar recht.
3. De rechtsmacht van het Hof is in de regel beperkt tot het onderzoek van de
wettigheid van de hem voorgelegde rechtspleging, dit is hier het bestreden arrest.
Wanneer het cassatieberoep enkel tegen het eindarrest is ingesteld, heeft het Hof
bijgevolg geen rechtsmacht te oordelen over de regelmatigheid van de verwijzingsbeschikking en, in hoger beroep daartegen, van de beslissing van de kamer
van inbeschuldigingstelling.
In zoverre faalt het middel evenzeer naar recht.
4. De omstandigheid dat het arrest de rechtspleging niet nietig verklaart, levert
geen miskenning van eisers recht van verdediging op. Die beslissing heeft de eiser immers de mogelijkheid niet ontnomen zowel voor de eerste rechter als voor
de appelrechter bijkomende onderzoeksplichten te vorderen.
In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.
(...)
Derde grief
8. De grief voert aan dat het arrest ten onrechte oordeelt dat de bewezen verklaarde feiten niet verjaard zijn: het verstekarrest van 16 februari 2004 werd op
een onjuist adres te Londen betekend en later ten onrechte aan de procureur des
Konings te Gent, zodat de buitengewone termijn van verzet tegen dit arrest niet
kon starten en de verjaring tijdens die termijn niet rechtsgeldig kon geschorst
zijn tot 2 april 2007, datum waarop tegen dit arrest verzet werd gedaan.
9. In zoverre hij aanvoert dat eisers adres gekend was bij de ambassade te Londen, verplicht de grief het Hof tot een onderzoek van feiten waarvoor het niet bevoegd is.
In zoverre is de grief niet ontvankelijk.
10. Wanneer de akte van betekening van een strafrechtelijke beslissing aan de
laatste gekende woonplaats van een beklaagde in het buitenland terugkomt met
de melding dat de geadresseerde op dat adres onbekend is, geschiedt de betekening overeenkomstig artikel 40, tweede lid Gerechtelijk Wetboek rechtsgeldig
aan de procureur des Konings. In dat geval is het openbaar ministerie niet verplicht een onderzoek te doen naar een nieuw adres in het buitenland van de beklaagde.
In zoverre de grief uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt hij naar recht.
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(...)
Ambtshalve onderzoek voor het overige
17. 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 de eiser een beroepsverbod oplegt.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest.
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
Veroordeelt de eiser in negen tiende van de kosten en laat de overige kosten
ten laste van de Staat.
Zegt dat er geen grond is tot verwijzing.
4 maart 2008 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Maffei – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-generaal –
Advocaten: mrs. F. Moeykens, Brugge en N. Byvoet, Brugge.

Nr. 155
2° KAMER - 4 maart 2008

1º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.3 - ARTIKEL 6.3.A - RECHT VAN DE VERVOLGDE PERSOON
ONVERWIJLD OP DE HOOTE TE WORDEN GESTELD VAN DE AARD EN DE REDENEN VAN DE
BESCHULDIGING

- DRAAGWIJDTE - GRENZEN

2º VOORLOPIGE HECHTENIS — HANDHAVING - ONVOLLEDIG DOSSIER - ARTIKEL
6.3.A, E.V.R.M. - RECHT VAN DE VERVOLGDE PERSOON ONVERWIJLD OP DE HOOTE TE WORDEN
GESTELD VAN DE AARD EN DE REDENEN VAN DE BESCHULDIGING - DRAAGWIJDTE - GRENZEN
1º en 2° Artikel 6.3., a E.V.R.M., dat bepaalt dat eenieder die wegens een strafbaar feit
wordt vervolgd het recht heeft onverwijld, in een taal die hij verstaat en in bijzonderheden
op de hoogte te worden gesteld van de aard en de reden van de tegen hem ingestelde
beschuldiging, bedoelt met de "reden" van de ingestelde beschuldiginstelling de strafbare
feiten die ten laste worden gelegd en met de "aard" van die beschuldiging de juridische
kwalificatie van die feiten; deze bepaling heeft evenwel geen betrekking heeft op de
mededeling van alle gegevens van het gerechtelijk dossier1.
(A.)

ARREST

(A.R. P.08.0332.N)
1 J. VELU en R. ERGEC, "Convention européenne des droits de l'homme", R.P.D.B., Complément VII,
p. 320, nr. 583.
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I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van 21 februari 2008 van het Hof
van Beroep te Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, vijf middelen aan.
Raadsheer Paul Maffei heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
(...)
Tweede middel
4. Het middel voert schending aan van de artikelen 6.3.a E.V.R.M. en 56, §1
Wetboek van Strafvordering alsmede van het recht van verdediging: het arrest
oordeelt ten onrechte dat de omstandigheid dat bepaalde stukken nog niet aan het
dossier gevoegd zijn, eiser niet belet zich te verdedigen.
5. Artikel 6.3, a E.V.R.M. bepaalt dat eenieder die wegens een strafbaar feit
wordt vervolgd het recht heeft onverwijld, in een taal die hij verstaat en in bijzonderheden op de hoogte te worden gesteld van de aard en de reden van de tegen hem ingestelde beschuldiging.
Deze bepaling bedoelt met de "redenen" van de ingestelde beschuldiging de
strafbare feiten die ten laste worden gelegd en met de "aard" van die beschuldiging de juridische kwalificatie van die feiten.
In zoverre het middel ervan uitgaat dat deze bepaling ook betrekking heeft op
de mededeling van alle gegevens van het gerechtelijk dossier, faalt het naar
recht.
6. Voor het overige preciseert het middel niet hoe en waardoor het arrest artikel 56, §1 Wetboek van Strafvordering schendt.
In zoverre is het middel onnauwkeurig en bijgevolg niet ontvankelijk.
(...)
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
4 maart 2008 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Maffei – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-generaal –
Advocaten: mrs. J. Millen, Tongeren en F. Berndsen, Breda (Nederland).

Nr. 156 - 5.3.08

HOF VAN CASSATIE

639

Nr. 156
2° KAMER - 5 maart 2008

1º VALSHEID EN GEBRUIK VAN VALSE STUKKEN - VALSHEID IN EEN GETUIGSCHRIFT
- SCHADE - MOGELIJKHEID - BEGRIP
2º VERZET - STRAFZAKEN - STRAFVORDERING - VERSTEKVONNIS ZONDER HOGER BEROEP VAN
HET OPENBAAR MINISTERIE - VERZET VAN DE BEKLAAGDE - VONNIS OP DAT VERZET - HOGER
BEROEP VAN DE BEKLAAGDE - HOGER BEROEP VAN HET OPENBAAR MINISTERIE - VERZWARING VAN
DE BIJ VERSTEK UITGESPROKEN STRAF

3º HOGER BEROEP — STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN
INBEGREPEN) — GEVOLGEN. BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER GEVOLGEN - VERSTEKVONNIS ZONDER HOGER BEROEP VAN HET OPENBAAR MINISTERIE - VERZET
VAN DE BEKLAAGDE - VONNIS OP DAT VERZET - HOGER BEROEP VAN DE BEKLAAGDE - HOGER
BEROEP VAN HET OPENBAAR MINISTERIE - VERZWARING VAN DE BIJ VERSTEK UITGESPROKEN STRAF
4º CASSATIE — VERNIETIGING. OMVANG — STRAFZAKEN —
STRAFVORDERING — BEKLAAGDE EN VERDACHTE - BEKLAAGDE VEROORDELING - ONWETTIGE GELDBOETE - VERNIETIGING - VERWIJZING - GRENZEN
1º Inzake valsheid in een getuigschrift is de mogelijkheid van schade één van de
bestanddelen van het misdrijf; daartoe is vereist dat het getuigschrift, opgemaakt om de
welwillendheid jegens iemand op te wekken of om die persoon indienststelling, krediet of
hulpbetoon te verschaffen, redelijkerwijs kan beschouwd worden als een stuk dat het
gewenste resultaat ten gevolge kan hebben1. (Art. 205 Sw.)
2º en 3° Wanneer het openbaar ministerie geen hoger beroep heeft ingesteld tegen een bij
verstek gewezen vonnis, kan de appelrechter, op de hogere beroepen van de beklaagde
en het openbaar ministerie tegen op verzet gewezen vonnis, de straf die door het
verstekvonnis is uitgesproken, niet verzwaren, zelfs niet om een door de appelrechter
opgemerkte nalatigheid recht te zetten2. (Artt. 187, 188 en 202 Sv.)
4º Wanneer een veroordelend arrest vernietigd wordt omdat de rechter een onwettige
geldboete heeft uitgesproken, zijn de vernietiging en de verwijzing in de regel beperkt tot
de hoofdgevangenisstraf die tegelijk let de onwettige geldboete en de bijdrage aan het
Bijzonder Fonds tot hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden, is
uitgesproken3.
(S.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.07.1769.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 5 november 2007 gewezen
door het Hof van Beroep te Luik, correctionele kamer.
De eiser voert in een memorie waarvan een eensluidend verklaard afschrift aan
dit arrest is gehecht, een middel aan.
Afdelingsvoorzitter Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
1 Zie concl. O.M. in Pas. 2008, nr. 156.
2 Ibid.
3 Ibid.
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Procureur-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
A. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing die de telastlegging bewezen verklaart:
Over het middel:
De eiser voert in hoofdzaak schending aan van de artikelen 149 van de Grondwet en 205 van het Strafwetboek, in zoverre hij werd veroordeeld wegens het opmaken, onder de naam van een ambtenaar, van een getuigschrift van goed gedrag, ofschoon hij heeft aangevoerd dat dit stuk geen nadeel kon berokkenen en
het arrest zich ertoe beperkt om zonder verantwoording het tegendeel aan te nemen.
Zoals de eiser vermeldt is de mogelijkheid van schade één van de bestanddelen
van het in artikel 205 strafbaar gestelde misdrijf.
Daartoe is vereist dat het getuigschrift, opgemaakt om iemand goedgunstig te
stemmen of om die persoon werk, krediet of hulpbetoon te verschaffen, redelijkerwijs kan beschouwd worden als een stuk dat het gewenste resultaat ten gevolge kan hebben.
Men kan redelijkerwijs oordelen dat de kandidaat voor een betrekking van
chauffeur van een schoolbus, een beter uitzicht heeft op die baan wanneer hij een
getuigschrift voorlegt waaruit blijkt dat hij geen gerechtelijk verleden heeft, eerder dan een getuigschrift waaruit blijkt dat hij wegens verkrachting werd veroordeeld.
Het arrest stelt vast dat de eiser, door op het getuigschrift in plaats van de vermelding van zijn veroordeling de vermelding "geen" te schrijven en door gebruik
ervan te maken, zijn werkgever wiens vertrouwen hij wilde winnen, het recht
heeft ontnomen om met kennis van zaken te beslissen of deze hem kon aannemen.
Het ontnemen van het voormelde recht is een nadeel dat de appelrechters wettig hebben kunnen vaststellen. Het ontbreken van een klacht van de bedrogen
werkgever verplichtte hen niet om daarnaast nog te onderzoeken hoe deze zou
gereageerd hebben indien de eiser het ter ondersteuning van zijn kandidatuur
voorgelegde getuigschrift niet had vervalst.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Voor het overige zijn de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht genomen en is de beslissing overeenkomstig de wet gewezen.
B. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing die uitspraak
doet over de straf:
Over het ambtshalve middel dat de schending aanvoert van de artikelen 187,
188 en 202 van het Wetboek van Strafvordering:
Wanneer het openbaar ministerie geen hoger beroep heeft ingesteld tegen een
bij verstek gewezen vonnis, kan de appelrechter, op het hoger beroep van het
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openbaar ministerie tegen het op het verzet van de beklaagde gewezen vonnis, de
straf die door het verstekvonnis is uitgesproken, niet verzwaren.
Bij vonnis van 19 januari 2006 heeft de Correctionele Rechtbank te Hoei de eiser bij verstek veroordeeld tot een gevangenisstraf van zes maanden wegens
valsheid en gebruik van een vals getuigschrift.
De geldboete die door artikel 214 van het Strafwetboek is opgelegd, werd
weggelaten.
Op verzet van de eiser heeft de correctionele rechtbank, bij vonnis van 23 november 2006, de gevangenisstraf tot drie maanden teruggebracht. De eiser en het
openbaar ministerie zijn van deze beslissing in hoger beroep gekomen.
Het arrest bevestigt het beroepen vonnis met de wijzigingen dat het de gevangenisstraf tot vier maanden verhoogt en de eiser bovendien een geldboete van
honderd euro oplegt.
De tweede wijziging is onwettig.
Aangezien het openbaar ministerie geen hoger beroep heeft ingesteld tegen het
verstekvonnis van 19 januari 2006, mocht het hof van beroep de toestand van de
eiser ten opzichte van die beslissing niet verzwaren, zelfs niet om de nalatigheid
die ze bevatte, recht te zetten.
Door aldus te beslissen overschrijden de appelrechters de grenzen van hun bevoegdheid.
Deze onwettigheid leidt tot de vernietiging van de beslissingen over de straf en
over de bijdrage aan het Bijzonder Fonds tot hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden. De vernietiging strekt zich niet uit tot de beslissing waarbij
de appelrechters het misdrijf bewezen hebben verklaard, aangezien vernietigd
wordt om een reden die geen verband houdt met deze welke die beslissing verantwoorden.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het de eiser veroordeelt tot een straf
en tot de bijdrage die daaruit voortvloeit.
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijke vernietigde arrest.
Veroordeelt de eiser in twee derde van de kosten van zijn cassatieberoep en
laat de overige ten laste van de Staat.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Bergen.
5 maart 2008 – 2° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. de Codt, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, procureur-generaal – Advocaat: mr. Ph.
Charpentier, Hoei.
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Nr. 157
2° KAMER - 5 maart 2008

1º GRONDWET — GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE) — ARTIKEL 149
- ONDERZOEKSGERECHT - VREEMDELINGEN - MAATREGEL VAN VRIJHEIDSBEROVING - HANDHAVING
- TOEPASSING
2º ONDERZOEKSGERECHTEN - VREEMDELINGEN - MAATREGEL VAN VRIJHEIDSBEROVING HANDHAVING - BESLISSING - ARTIKEL 149 G.W. (1994) - TOEPASSING
3º VREEMDELINGEN - ONWETTIG VERBLIJF - VERBLIJFSAANVRAAG - BURGEMEESTER - BEVEL
OM HET GRONDGEBIED TE VERLATEN - VRIJHEIDSBEROVING - HANDHAVING
1º en 2° Artikel 149 G.W. is niet van toepassing op de beslissingen van de
onderzoeksgerechten over de handhaving van de maatregel van vrijheidsberoving die
met toepassing van artikel 72 Vreemdelingenwet is genomen 1. (Art. 149 G.W. 1994; Artt.
71 en 72 Vreemdelingenwet)
3º Geen enkele wettelijke bepaling verbiedt de uitvaardiging van een bevel om het
grondgebied te verlaten met een beslissing tot teruggeleiding naar de grens en een
daartoe genomen maatregel van vrijheidsberoving, op de enige grond dat de illegaal
verblijvende vreemdeling die het voorwerp ervan is aan de burgmeester van de plaats
waar hij verblijft een verblijfsaanvraag heeft gericht waarbij hij zich beroept op artikel 9,
derde lid Vreemdelingenwet2. (Art. 9, derde lid Vreemdelingenwet)
(Y.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.08.0235.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling, van 1 februari 2008.
De eiser voert in een memorie waarvan een eensluidend verklaard afschrift aan
dit arrest is gehecht, een middel aan.
Raadsheer Pierre Cornelis heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Over het middel
De eiser verwijt het bestreden arrest niet te hebben geantwoord op het verweer
dat hij in een conclusie had geformuleerd, volgens hetwelk de administratieve
overheid tegen hem geen bevel kon uitvaardigen om het grondgebied te verlaten
en hem van zijn vrijheid kon beroven zonder vooraf te hebben beslist over zijn
aanvraag tot verblijfsregularisatie wegens buitengewone omstandigheden, inge1 Cass., 11 feb. 2004, A.R. P.03.1161.F, A.C. 2004, nr. 73; zie Cass., 24 mei 2006, A.R. P.06.0593.F,
A.C. 2006, nr. 289.
2 Het O.M. besloot tot verwerping maar was van mening dat het middel geen kritiek uitoefende op de
wettigheid van het bestreden arrest. Volgens hem had de kritiek van de eiser alleen betrekking op de
regelmatigheid van de motivering van het bestreden arrest
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diend op 12 september 2003.
In zoverre het middel neerkomt op een kritiek op de feitelijke beoordeling van
de appelrechters of het onderzoek ervan een onderzoek van feitelijke gegevens
vereist waarvoor het Hof niet bevoegd is, is het niet ontvankelijk.
Artikel 149 van de Grondwet is niet toepasselijk op de onderzoeksgerechten
waarbij het hoger beroep aanhangig is gemaakt dat in de artikelen 71 en 72 van
de Wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het
verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, is bedoeld.
Met overname van de redenen van de beroepen beschikking, oordelen de appelrechters dat het onderzoek betreffende de aanvraag tot verblijfsregularisatie
die door de eiser op grond van artikel 9, derde lid van de voornoemde wet is ingediend, niet kon worden benaarstigd omdat hij zijn verblijfplaats had verlaten.
De kamer van inbeschuldigingstelling heeft aldus op de conclusie van de eiser
geantwoord en haar beslissing regelmatig met redenen omkleed.
Voor het overige heeft het verbod om tussen een aanvraag tot verblijfsregularisatie en de beslissing daarover, materieel tot een verwijdering over te gaan, niet
de algemene draagwijdte die het middel daaraan toeschrijft vermits deze regel alleen de vreemdelingen betreft, bedoeld in de artikelen 2, 9 en 14 van de Wet van
22 september 1999 betreffende de regularisatie van het verblijf van bepaalde categorieën van vreemdelingen verblijvend op het grondgebied van het Rijk.
Noch deze noch enige andere wettelijke bepaling verbieden de uitvaardiging
van een bevel om het grondgebied te verlaten met een beslissing tot terugleiding
naar de grens en een daartoe genomen maatregel van vrijheidsberoving, op de
enige grond dat de illegaal verblijvende vreemdeling die het voorwerp ervan is
aan de burgemeester van de plaats waar hij verblijft een verblijfsaanvraag heeft
gericht waarbij hij zich beroept op artikel 9, derde lid van de Wet van 15 december 1980.
Het middel kan in zoverre niet worden aangenomen.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing over 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 het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
5 maart 2008 – 2° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. de Codt, afdelingsvoorzitter – Grotendeels gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, procureur-generaal – Advocaat: mr. J.-P. Kilenda Kakengi Basila, Brussel.
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RECHTERLIJK GEWIJSDE — GEZAG VAN GEWIJSDE — STRAFZAKEN TEGENSTELBAARHEID - BURGERLIJK PROCES
Het gezag van het rechterlijk gewijsde in strafzaken staat niet eraan in de weg dat een
partij, in een later burgerlijk proces, de mogelijkheid krijgt om de elementen te betwisten
die uit het strafproces zijn afgeleid, wanneer zij geen partij in het strafgeding was of er
niet vrij haar belangen heeft kunnen doen gelden1. (Art. 4 V.T.Sv.)
(EUROPAILLE n.v. e.a. T. FORTIS AG n.v. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.06.0253.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 10 oktober 2005 gewezen
door het Hof van Beroep te Brussel.
Raadsheer Martine Regout heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Philippe de Koster heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eisers voeren twee middelen aan.
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- algemeen rechtsbeginsel dat de uitspraak van de strafrechter gezag van gewijsde heeft
voor de burgerlijke rechter, zoals het meer bepaald is vastgelegd in artikel 4, eerste lid van
de voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering en, voor zoveel als nodig,
schending van die bepaling zelf;
- artikel 6.1 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden;
- de artikelen 8 en 89, §5 van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekerings-overeenkomst.
Aangevochten beslissingen
Het arrest oordeelt dat het gezag van gewijsde van het vonnis van 9 mei 2000 van de
correctionele rechtbank dat de eiser heeft vrijgesproken en in kracht van gewijsde is gegaan, slechts kan worden tegengeworpen aan de verweersters die niet tegenwoordig waren
op het strafproces, mits zij het tegenbewijs kunnen leveren, welk tegenbewijs, volgens het
arrest, hier is geleverd en beslist dat het litigieuze schadegeval opzettelijk veroorzaakt is
door de eiser en verklaart bijgevolg de vorderingen van de eisers niet-gegrond.
Het verantwoordt die beslissing op grond van de onderstaande redenen:
"De (verweersters) houden staande dat geen enkele dekking verschuldigd is wegens de
opzettelijke daad (van de eiser), het orgaan (van de eiseressen);
Zij beroepen zich op het feit dat, aangezien zij geen partij waren in het strafproces, de
vrijspraak (van de eiser) bij vonnis van 9 mei 2000 slechts aan hen kan worden tegengeworpen mits zij het tegenbewijs kunnen leveren en zulks op grond van artikel 6.1 van het
1 Cass., 14 sept. 2006, A.R. C.04.0488.F, A.C. 2006, nr. 158.
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Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden en de
rechtspraak van het Hof van Cassatie die, op die grond, het beginsel van het gezag erga
omnes van het rechterlijk gewijsde in strafzaken heeft getemperd;
Er dient op gewezen dat (de achtste verweerster), die het risico ten belope van 5 pct.
verzekert in de twee polissen die door de (eerste eiseres) zijn gesloten, partij was in het
strafproces, zodat zij zich niet kan aansluiten bij de argumentatie van de overige medeverzekeraars in dat verband;
De overige verwerende verzekeringsmaatschappijen die geen partij in het strafproces
waren, hebben recht op een eerlijk proces en kunnen, bijgevolg, in het kader van een debat op tegenspraak voor de burgerlijke rechter, aanvoeren dat de brand het gevolg is van
een opzettelijke daad (van de eiser);
De eisers voeren tevergeefs aan dat zulks niet het geval is op grond dat het recht om het
gezag van het rechterlijk gewijsde in strafzaken te betwisten enkel toekomt aan derden die
verhinderd waren in die rechtspleging tussen te komen, hetgeen niet het geval is met de
(verweersters), die vrij waren zich burgerlijke partij te stellen in het kader van het strafproces;
Hierop reageren de (verweersters) terecht dat zij, aangezien zij geen enkel bedrag aan
de (eiseressen) hebben uitgekeerd, er geen belang bij hadden zich burgerlijke partij te stellen in het kader van het strafproces;
Er dient op gewezen dat de tussenkomst van de verzekeraar in het strafproces bovendien de rechten van zijn verzekerde had kunnen schaden, indien de verzekeraar zich niet
enkel afzijdig had gehouden maar zich tegen (de eiser) burgerlijke partij had gesteld;
Aldus had de verzekeraar, ook al was hij partij in het strafproces, er zijn belangen niet
vrij kunnen doen gelden, op gevaar af het beginsel van de goede trouw te miskennen dat
ten grondslag ligt aan een verzekeringsovereenkomst;
Artikel 89, §5 van de wet van 25 juni 1992 bevestigt die analyse alleen maar, aangezien
het strafgerecht geen uitspraak kan doen over de rechten die de verzekeraar kan doen gelden tegenover zijn verzekerde of de verzekeringnemer;
De (eiseressen) voeren ten onrechte aan dat de verzekeringsmaatschappijen, aldus, bevoorrecht zouden zijn ten opzichte (van de eiser); in het tegengestelde geval, waarin
laatstgenoemde door de strafrechter veroordeeld zou zijn, zou hij niettemin de mogelijkheid behouden om die beslissing te betwisten ten aanzien van de verzekeraars die geen
partij in het strafproces waren;
(...) Uit de bovenstaande overwegingen volgt dat de (verweersters), met toepassing van
artikel 8, eerste lid van de wet van 25 juni 1992, niet tot dekking gehouden zijn".
Grieven
Het feit dat de uitspraak van de strafrechter gezag van gewijsde heeft voor de burgerlijke rechter is een algemeen rechtsbeginsel dat met name voortvloeit uit artikel 4, eerste lid
van de voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering.
Het luidt als volgt: "De burgerlijke rechtsvordering kan tezelfdertijd en voor dezelfde
rechters vervolgd worden als de strafvordering. Zij kan ook afzonderlijk vervolgd worden;
in dat geval is zij geschorst, zolang niet definitief is beslist over de strafvordering die vóór
of gedurende de burgerlijke rechtsvordering is ingesteld".
Dat beginsel betekent dat de burgerlijke rechter niet mag terugkomen op hetgeen de
strafrechter definitief, zeker en noodzakelijk beslist heeft. Het gezag van het rechterlijk
gewijsde in strafzaken is normalerwijs totaal en betreft zowel het dictum van de beslissing
als de redenen die de grondslag ervan vormen.
Dat beginsel behelst echter één uitzondering, die voortvloeit uit artikel 6.1 van het Ver-
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drag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, wanneer
een van de gedingpartijen in een later burgerlijk proces niet tegenwoordig was op het
strafproces of daar haar belangen niet vrij heeft kunnen doen gelden. In dat geval moet die
partij de mogelijkheid hebben om de uit het strafvonnis afgeleide gegevens te betwisten.
Die uitzondering op het algemeen rechtsbeginsel dat de uitspraak van de strafrechter
gezag van gewijsde heeft voor de burgerlijke rechter, moet op beperkende wijze worden
uitgelegd. Het geval waarop zij doelt, geldt enkel op de partijen die niet de mogelijkheid
hebben gehad partij te zijn in het strafproces en kan enkel door hen worden aangevoerd.
In dat geval immers vereist artikel 6.1 van het Verdrag tot bescherming van de rechten
van de mens en de fundamentele vrijheden dat de gedingpartijen in een later burgerlijk
proces er hun argumenten kunnen aanvoeren en zo nodig het gezag van de door het strafgerecht uitgesproken beslissing kunnen betwisten.
Dat geldt niet wanneer die partij de mogelijkheid had in het strafproces tussen te komen
teneinde er haar argumenten te kunnen doen gelden maar, doelbewust, beslist heeft dat
niet te doen. In dat geval kan zij niet langer afbreuk doen aan het algemeen rechtsbeginsel
dat de beslissing van de strafrechter gezag gewijsde heeft in een later burgerlijk proces.
Artikel 89, §5 van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst luidt
als volgt: " Wanneer het geding tegen de verzekerde is ingesteld voor het strafgerecht, kan
de verzekeraar door de benadeelde of door de verzekerde in de zaak worden betrokken en
kan hij vrijwillig tussenkomen, onder dezelfde voorwaarden als zou de vordering voor het
burgerlijk gerecht gebracht zijn, maar het strafgerecht kan geen uitspraak doen over de
rechten die de verzekeraar kan doen gelden tegenover de verzekerde of de verzekeringnemer".
Uit die bepaling volgt dat de verzekeraar, wiens dekking mogelijkerwijs verschuldigd is
wegens de rechtsvordering van de burgerlijke partij die is ingesteld op grond van de strafbare feiten die aan de verzekerde ten laste zijn gelegd, de mogelijkheid heeft om tussen te
komen op het proces voor het strafgerecht waarbij die burgerlijke rechtsvordering aanhangig is gemaakt.
De omstandigheid dat het strafgerecht geen uitspraak kan doen over de rechten die de
verzekeraar kan doen gelden tegenover de verzekerde of de verzekeringnemer ontneemt
de verzekeraar niet de mogelijkheid zijn belangen te verdedigen en zijn argumenten voor
een dergelijk gerecht aan te voeren betreffende het door de verzekerde gepleegde strafbare
feit, maar belet de strafrechter enkel uitspraak te doen over de gegrondheid van een eventuele regresvordering van de verzekeraar tegen de verzekerde.
Door te oordelen dat de verweersters voor het burgerlijk gerecht hebben kunnen aanvoeren dat de brand van 16 november 1996 het gevolg was van een opzettelijke daad van
de eiser, hoewel de verweersters hadden kunnen tussenkomen voor het strafgerecht teneinde er hun argumenten over de opzettelijke aard van die brand aan te voeren, en doelbewust die mogelijkheid niet hebben aangegrepen, en door, vervolgens, te beslissen dat de
eiser die brand opzettelijk heeft veroorzaakt, verantwoordt het arrest zijn beslissing niet
naar recht en schendt het de in het middel aangewezen wetsbepalingen.
Doordat het arrest bovendien zijn beslissing verantwoordt met de overweging dat de eiser, indien hij door de strafrechter was veroordeeld, de mogelijkheid had behouden om die
beslissing te betwisten ten aanzien van de verzekeraars die geen partij in het strafproces
waren, maakt het een verkeerde toepassing van de uitzondering op het algemeen rechtsbeginsel betreffende het feit dat de uitspraak van de strafrechter volstrekt gezag van gewijsde heeft voor de burgerlijke rechter en miskent het, bijgevolg, dat beginsel en schendt het
tevens de overige in het middel aangewezen wetsbepalingen.
(...)
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III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
Het gezag van het rechterlijk gewijsde in strafzaken staat niet eraan in de weg
dat een partij, in een later burgerlijk proces, de mogelijkheid krijgt om de elementen te betwisten die uit het strafproces zijn afgeleid, wanneer zij geen partij
in het strafgeding was of er niet vrij haar belangen heeft kunnen doen gelden.
De toepassing van die regel, die voortvloeit uit artikel 6.1 van het Verdrag tot
bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, vervalt
niet indien de partij doelbewust ervoor heeft gekozen niet tussen te komen in het
strafproces.
Het arrest dat vaststelt dat de verweersters geen partij waren in het strafproces
dat aanleiding heeft gegeven tot eisers vrijspraak van de telastlegging opzettelijke brandstichting, beslist naar recht dat zij, in het kader van een debat op tegenspraak voor de burgerlijke rechter, konden aanvoeren dat de brand het gevolg
was van een opzettelijke daad van de eiser.
De overweging van het arrest volgens welke de eiser, indien hij door de strafrechter was veroordeeld, de mogelijkheid had behouden om die beslissing te betwisten ten aanzien van de verzekeraars die geen partij in het strafproces waren,
is ten overvloede gegeven. In zoverre het middel daartegen opkomt, vertoont het
geen belang.
Het middel kan niet worden aangenomen.
(...)
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt de eisers in de kosten.
7 maart 2008 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Storck, voorzitter – Verslaggever: mevr.
Regout – Gelijkluidende conclusie van de h. de Koster, advocaat-generaal met opdracht –
Advocaten: mrs. Mahieu en Heenen.

Nr. 159
1° KAMER - 7 maart 2008

1º SPELEN EN WEDDENSCHAPPEN - NIEUWE WET - LOPENDE OVEREENKOMSTEN RECHTSGEVOLGEN - TOEPASBAARHEID
2º WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN — WERKING IN DE
TIJD EN IN DE RUIMTE - LOPENDE OVEREENKOMSTEN - RECHTSGEVOLGEN TOEPASBAARHEID
3º OVEREENKOMST — ALGEMENE BEGRIPPEN - NIEUWE WET - LOPENDE
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- RECHTSGEVOLGEN - TOEPASBAARHEID

1º, 2° en 3° De wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de
bescherming van de spelers regelt de rechtsgevolgen van een overeenkomst die nog
loopt bij de inwerkingtreding van die wet1. (Art. 2 B.W.)
(T. e.a. T. CENTRALE DES JEUX n.v.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.06.0299.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 23 januari 2006 gewezen door
het Hof van Beroep te Bergen.
Raadsheer Martine Regout heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Philippe de Koster heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eisers voeren een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 2, 6, 1108, 1131, 1133, 1134, 1965 en 1966 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 5 en 78 van de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers;
- artikel 9 van het koninklijk besluit van 22 december 2000 betreffende de werking en
het beheer van de kansspelinrichtingen klasse III, de wijze van aanvraag en de vorm van
de vergunning klasse C.
Aangevochten beslissingen
Het arrest verklaart de hoofdberoepen van de eisers niet-gegrond, verklaart het incidenteel hoger beroep van de verweerster ontvankelijk en gegrond, bevestigt het vonnis met de
enige wijziging dat het door de eerste rechter toegekende bedrag van 30.497,10 euro gebracht wordt op 49.565,69 euro, vermeerderd, zoals vermeld in de bestreden beslissing,
met gerechtelijke interest tegen de wettelijke rentevoet met ingang van 26 november
1999, datum van de dagvaarding, tot algehele betaling, verklaart de nieuwe tussenvordering ontvankelijk en ten dele gegrond en veroordeelt bijgevolg de eisers in solidum tot betaling van 2.000 euro aan de verweerster,
het arrest, dat eraan herinnert dat "(de eerste eiser) aanvoert dat de overeenkomst waarop (de verweerster) zich beroept, volstrekt nietig moet worden verklaard, aangezien het
voorwerp of de oorzaak ervan strijdig is met de openbare orde",
beslist te dien einde evenwel:
"Artikel 1965 van het Burgerlijk Wetboek werd inderdaad in ruime zin toegepast in de
rechtspraak, ja zelfs uitgebreid naar de overeenkomsten betreffende de levering van spelen of de dienstverlening aan exploitanten van automatische spelen.
De wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de bescherming
van de spelers luidt thans als volgt: 'de nietigheid van de overeenkomsten met het oog op
de exploitatie van de door deze wet en haar uitvoeringbesluiten toegestane kansspelen en
kansspelinrichtingen kan niet worden opgeworpen alleen op grond van het feit dat deze
kansspelen of kansspelinrichtingen ongeoorloofd zouden zijn' (artikel 5 van de wet).
1 Zie Cass., 15 sept. 2005, A.R. C.04.0345.F, A.C. 2005, nr. 437.
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De (verweerster) voert aan, zonder te worden tegengesproken, dat de toestellen die zij
in de zaak (van de eiser) had geplaatst ofwel behendigheidspelen ofwel uitdrukkelijk toegestane kansspelen waren.
Bijgevolg heeft de eerste rechter terecht en om oordeelkundige redenen de door (de eiser) opgeworpen exceptie dat het hier ongeoorloofde kansspelen betrof, afgewezen".
Die door de eerste rechter uiteengezette "oordeelkundige redenen" die door de hof van
beroep worden overgenomen, zijn als volgt gesteld:
"De overeenkomst van 9 januari 1997 betreft de exploitatie van vier toestellen, zijnde
drie elektrische biljarts (bingo) en een ontspanningsspel (AWP).
De (eiser) acht de overeenkomst nietig op grond dat die spelen ongeoorloofd zijn en hij
legt rechtspraak over waarin het ongeoorloofd karakter van kansspelen in cafés, op burgerlijk vlak wordt bevestigd (zie met name Bergen, 14e kamer, 22 februari 2001 - A.R.
1999/602).
De (verweerster) legt dan op haar beurt een omstandige rechtspraak over die de exceptie van nietigheid wegens aantasting van de openbare zedelijkheid verwerpt, aangezien het
gaat om overeenkomsten die ertoe strekken ontspanning te bieden en niet de tomeloze
spelpassie op te wekken (zie met name Brussel, 10 februari 1998, J.L.M.B. 1999, 481, en
Kooph. Brussel, 10 februari 2000, RG 2691/99).
Vooreerst dient erop gewezen dat er m.b.t. de spelen die in Le Gallion werden geëxploiteerd, geen enkele strafvervolging liep, ook al impliceert de ontstentenis daarvan niet
noodzakelijk dat de desbetreffende overeenkomsten wettig zijn.
Overigens is het begrip openbare zedelijkheid in essentie evolutief en het staat aan de
rechter de actuele sociologische realiteit van de spelautomaten in drankgelegenheden in
aanmerking te nemen.
Hoewel artikel 1965 van het Burgerlijk Wetboek luidens hetwelk de wet geen rechtsvordering toestaat voor een speelschuld of voor de betaling van een weddenschap, nog
steeds actueel blijft, is de uitbreiding van dat verbod naar overeenkomsten over de levering van spelautomaten aan de exploitanten op dat punt erg controversieel.
Precies om een einde te maken aan die rechtsonzekerheid heeft de wetgever onlangs
een wet op de kansspelen uitgevaardigd (wet van 17 (lees: 7) mei 1999, Belgisch Staatsblad van 31 december 1999) naar aanleiding van een wetsvoorstel dat werd ingediend in
de zittingsperiode van de legislatuur 1996-1997. Die wet verbiedt andere kansspelen te
exploiteren dan die welke zijn toegestaan en preciseert dat de nietigheid van de overeenkomsten met het oog op de exploitatie ervan niet langer kan worden opgeworpen (artikel
5).
Blijkens de stukken die in het debat zijn overgelegd, bestonden de geëxploiteerde spelen hoofdzakelijk in elektrische biljarts en een A.W.P-spel, die blijkbaar geen groot probleem opleveren betreffende de verlieskansen voor de speler, en uit geen enkel objectief
gegeven van het dossier kan worden opgemaakt dat de door de (eiser) met grote winst geëxploiteerde spelen thans geacht moeten worden door de nieuwe wetgeving te zijn verboden (zie in dat verband het koninklijk besluit van 22 december 2000, Belgisch Staatsblad
van 30 december 2000 tot vaststelling van de lijst van de kansspelen waarvan de exploitatie is toegelaten in de drankgelegenheden).
Uit die overwegingen volgt dat de exceptie van nietigheid niet kan worden aangenomen".
Grieven
(...)
Tweede onderdeel
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In de regel, en overeenkomstig de bij artikel 2 van het Burgerlijk Wetboek vastgelegde
beginselen, geldt een nieuwe wet niet alleen voor toestanden die sinds haar inwerkingtreding ontstaan maar ook voor de toekomstige gevolgen van toestanden die onder vigeur
van de vorige wet zijn ontstaan en zich voordoen of voortduren onder vigeur van de nieuwe wet, voor zover die toepassing geen afbreuk doet aan reeds onherroepelijk vastgestelde rechten; inzake overeenkomsten blijft de oude wet van toepassing tenzij de nieuwe wet
van openbare orde is of de uitdrukkelijke toepassing ervan op de lopende overeenkomsten
voorschrijft;
Hoewel artikel 5 van de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de kansspelinrichtingen
en de bescherming van de spelers voortaan bepaalt dat "de nietigheid van de overeenkomsten met het oog op de exploitatie van de door deze wet en haar uitvoeringbesluiten toegestane kansspelen en kansspelinrichtingen niet kan worden opgeworpen alleen op grond
van het feit dat deze kansspelen of kansspelinrichtingen ongeoorloofd zouden zijn", is die
bepaling pas op 30 december 2000 in werking getreden, overeenkomstig de artikelen 78
van de voornoemde wet van 7 mei 1999 en 9 van het koninklijk besluit van 22 december
2000 betreffende de werking en het beheer van de kansspelinrichtingen klasse III, de wijze van aanvraag en de vorm van de vergunning klasse C.
Bijgevolg kan artikel 5 van de wet van 7 mei 1999 niet worden toegepast op de overeenkomsten die zijn gesloten, én beëindigd, vóór zijn inwerkingtreding.
In deze zaak blijkt uit de stukken van de rechtspleging, en meer bepaald uit het beroepen vonnis van 20 april 2001, dat de litigieuze overeenkomst op 9 januari 1997 gesloten
werd en beëindigd op 31 augustus 1999, dus vóór de inwerkingtreding van de voornoemde wet van 7 mei 1999.
Hieruit volgt dat het arrest dat, zowel op grond van eigen redenen als met overname
van de redenen van het beroepen vonnis, beslist dat "de eerste rechter terecht en om oordeelkundige redenen de door (de eiser) opgeworpen exceptie dat het hier ongeoorloofde
kansspelen betrof, heeft afgewezen", aangezien artikel 5 van de wet van 7 mei 1999 op de
kansspelen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers thans bepaalt dat de
nietigheid van de overeenkomsten met het oog op de exploitatie van de door deze wet en
haar uitvoeringbesluiten toegestane kansspelen en kansspelinrichtingen niet kan worden
opgeworpen alleen op grond van het feit dat deze kansspelen of kansspelinrichtingen ongeoorloofd zouden zijn, zijn beslissing niet naar recht verantwoordt en bijgevolg:
- artikel 1965 van het Burgerlijk Wetboek, dat in deze zaak van toepassing is, schendt
in zoverre het arrest uitdrukkelijk vaststelt dat de litigieuze overeenkomst kansspelen betrof, wat impliceerde dat de litigieuze overeenkomst ongeoorloofd was, ongeacht of het al
dan niet om spelen ging waarvan de exploitatie strafrechtelijk vervolgd werd;
- artikel 5 van de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de
bescherming van de spelers schendt en bijgevolg de artikelen 78 van die wet van 7 mei
1999 en 9 van het koninklijk besluit van 22 december 2000 betreffende de werking en het
beheer van de kansspelinrichtingen klasse III, de wijze van aanvraag en de vorm van de
vergunning klasse C. schendt, alsook artikel 2 van het Burgerlijk Wetboek, in zoverre het
zich baseert op voornoemd artikel 5 van de wet van 7 mei 1999 om zijn beslissing te
rechtvaardigen dat de exceptie dat het hier ongeoorloofde kansspelen betrof, moet worden
afgewezen en dat artikel 1965 van het Burgerlijk Wetboek niet mag worden toegepast,
aangezien artikel 5 in deze zaak niet kan worden toegepast daar de litigieuze overeenkomst werd gesloten, én beëindigd, vóór de inwerkingtreding van voornoemd artikel 5.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Tweede onderdeel
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Krachtens artikel 2 van het Burgerlijk Wetboek is een nieuwe wet niet van toepassing op een toestand die ontstaan is en definitief tot stand gekomen is onder
vigeur van de oude wet.
Hieruit volgt dat de nieuwe wet de rechtsgevolgen van een overeenkomst
slechts kan regelen indien deze nog liep bij de inwerkingtreding van die wet.
Artikel 5 van de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de kansspelinrichtingen
en de bescherming van de spelers is in werking getreden op 30 december 2000
ingevolge de artikelen 78 van die wet en 9 van het koninklijk besluit van 22 december 2000 betreffende de werking en het beheer van de kansspelinrichtingen
klasse III, de wijze van aanvraag en de vorm van de vergunning klasse C.
Het arrest stelt vast, met overneming van de redenen van de eerste rechter, dat
de litigieuze overeenkomst op 9 januari 1997 werd gesloten tussen de eiser en de
rechthebbende van de verweerster en dat de eiser op 31 augustus 1999 te kennen
gaf dat hij de overeenkomst eenzijdig wilde beëindigen
Doordat het arrest, om de door de eiser opgeworpen exceptie dat het hier ongeoorloofde kansspelen betrof te verwerpen, zich beroept op artikel 5 van de wet
van 7 mei 1999 terwijl die wetsbepaling pas na de beëindiging van de contractuele betrekkingen in werking is getreden, verantwoordt het zijn beslissing niet
naar recht.
Het onderdeel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
over.
Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Luik.
7 maart 2008 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Storck, voorzitter – Verslaggever: mevr.
Regout – Gelijkluidende conclusie van de h. de Koster, advocaat-generaal met opdracht –
Advocaten: mrs. Wouters en Kirkpatrick.

Nr. 160
1° KAMER - 7 maart 2008

1º OVEREENKOMST — VERBINDENDE KRACHT (NIET-UITVOERING) VREEMDE OORZAAK - BEGRIP
2º BEWAARGEVING - BEWAARNEMER - VERBINTENIS - TERUGGAVE - GRENZEN
1º De vreemde oorzaak onderstelt een gebeurtenis buiten de menselijke wil die door deze
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niet kon worden voorzien noch vermeden1. (Art. 1148 B.W.)
2º De bewaarnemer is van zijn contractuele aansprakelijkheid bevrijd als hij bewijst dat hij
door een vreemde oorzaak in de onmogelijkheid verkeert de in bewaring gegeven zaak
terug te geven en hij geen fout bij de bewaring ervan heeft begaan 2. (Artt. 1915, 1927 en
1929 B.W.)
(V. T. NICKEL CAR n.v.; NICKEL CAR n.v. T. V. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.06.0379.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest, op 14 november 2005 gewezen door het Hof van Beroep te Brussel.
Raadsheer Martine Regout heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Philippe de Koster heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
In de zaak nr. C.06.0379.F voert de eiser een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1146 tot 1152, inzonderheid 1147 en 1148, 1245, 1302, 1789, 1921,
1929, 1932 en 1933 van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 71 van het Strafwetboek in zoverre dit het begrip overmacht omschrijft.
Aangevochten beslissingen
Het arrest wijzigt de beslissing van de eerste rechter, verklaart de onderstaande vorderingen van de eiser tegen de verweerster ontvankelijk maar niet-gegrond:
1. de vordering tot teruggave van het voertuig die steunt op de contractuele verbintenis
tot teruggave die voor de verweerster geldt als resultaatverbintenis;
2. de vorderingen tot schadeloosstelling bij niet-uitvoering van de verplichting tot teruggave van het voertuig,
wijst ze bijgevolg af en veroordeelt de eiser in de kosten, zulks om de volgende redenen:
"Uit (de litigieuze toestand) kan worden afgeleid dat elk van de partijen het werk dat
bestond in de afstelling van de motor van (eisers) wagen aan opeenvolgende onderaannemers heeft uitbesteed;
Op juridisch vlak heeft die analyse tot gevolg dat:
- (de eiser) wel degelijk beschikt over een contractuele vordering tegen de (verweerster)
die niet alleen instaat voor haar eigen fout maar ook voor die van haar onderaannemers en
uitvoerders in wier plaats zij het contract heeft uitgevoerd;
- (de eiser), in beginsel, niet beschikt over een contractuele vordering tegen die onderaannemers of uitvoerders met wie hij niet heeft gecontracteerd;
- (de eiser) evenmin over een quasi-delictuele vordering beschikt tegen die onderaannemers of uitvoerders, tenzij hij aantoont, ofwel dat het verweten feit een strafbaar feit oplevert, ofwel dat de tekortkoming tevens de algemene plicht tot voorzichtigheid en voorzorg
miskent die voor allen geldt, zelfs buiten enige overeenkomst, en dat de schade onder1 Zie Cass., 18 sept. 2000, A.R. S.00.0016.N, A.C. 2000, nr. 476.
2 Cass., 29 feb. 1996, A.R. C.93.0448.N, A.C. 1996, nr. 88.
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scheiden is van die welke voortvloeit uit de loutere niet-uitvoering van de overeenkomst;
- de aansprakelijkheid van niemand van de tussenpersonen hoe dan ook in het gedrang
kan komen indien zou blijken dat de schade aan het voertuig door toeval is ontstaan en
hun daarbij geen enkele fout kan worden verweten;
In dit geval dient te worden vastgesteld dat noch de [verweerster] noch de overige tussenpersonen enige fout hebben begaan naar aanleiding van de uitvoering van de overeenkomst;
Ook al is elk van hen, jegens zijn medecontractant, gehouden tot teruggave van het
voertuig, dan nog dient erop gewezen dat de [verweerster] in deze zaak wel degelijk in het
bezit van het voertuig is en het kan teruggeven, maar dat genoemd voertuig beschadigd is
zodat haar contractuele aansprakelijkheid zo nodig veeleer moet worden gegrond op de
verplichting tot bewaring;
In elk geval blijkt voldoende uit het strafdossier en uit de stukken die door de naamloze
vennootschap Waterloo Motors zijn neergelegd dat de buitengarage waar het voertuig
stond correct bewaakt en beveiligd was en dat het feit dat tot nog toe niet-geïdentificeerde
boeven er konden binnendringen en het voertuig beschadigen en ontmantelen te dezen
toeval opleverde dat alle aansprakelijkheid van de verschillende tussenpersonen uitsluit;
Het parkeerterrein van de naamloze vennootschap Waterloo Motors was immers beschermd door een toegangshek en eromheen stond een afrastering; in de grond waren op
regelmatige afstand palen geplaatst zodat men het terrein onmogelijk met een voertuig
kon verlaten door de omheining ervan te forceren; de plaats was voorzien van een alarminstallatie waarvan bewezen is dat zij is blijven functioneren tussen de vrijdagavond en de
maandagochtend, het tijdstip waarop de feiten zijn ontdekt;
De indringers hebben de afrastering rond het parkeerterrein doorgeknipt en zijn tussen
lichtbundels binnengegaan zonder het alarm in werking te zetten;
Er moet worden toegegeven dat elk diefstalbeveiligingssysteem kan worden verschalkt
door iemand met een beetje handigheid en vakkundigheid;
Aldus is voldoende bewezen dat de litigieuze schade aan het toedoen van een derde te
wijten is en dat daarbij geen enkele vorm van nalatigheid in aanmerking kan worden genomen, noch bij de [verweerster], bij L. D. of nog bij de naamloze vennootschap Waterloo Motors;
Hieruit volgt dat [de verweerster] jegens (de eiser) niet aansprakelijk kan worden gesteld, noch wegens een persoonlijke fout, noch wegens een fout van hen voor wie hij contractueel zou moeten instaan, net zomin als de overige tussenpersonen aansprakelijk kunnen worden gesteld".
Grieven
De garagehouder aan wie een voertuig voor herstellingen wordt toevertrouwd, is gebonden door een aannemingscontract dat een verplichting tot teruggave inhoudt in het kader van een bijkomend contract van vrijwillige bewaargeving.
De garagehouder is dus niet alleen gehouden tot bewaring, maar eveneens tot teruggave.
In strijd met hetgeen het arrest beweert, is de op de garagehouder rustende resultaatsverbintenis niet vervuld door de teruggave van een voertuig dat tot een wrak is herleid,
maar impliceert ze ook dat de auto wordt teruggegeven in de staat waarin hij hem heeft
ontvangen, los van de eventuele herstellingen.
Die verplichting tot teruggave die op de garagehouder rust, is een resultaatsverbintenis
waarvan hij zich slechts kan bevrijden wanneer hij het bewijs levert van toeval of van
overmacht, en niet alleen maar van het feit dat hij of een derde geen fout heeft begaan.
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Het toeval kan worden gelijkgesteld met het geval van overmacht dat is omschreven bij
artikel 71 van het Strafwetboek, en is een gebeurtenis die niet te voorzien en onvermijdelijk moet zijn en niet kan worden toegerekend aan de schuldenaar die, wegens toeval of
overmacht, beweert bevrijd te zijn van de litigieuze verplichting.
De garagehouder kan zich dus slechts bevrijden van zijn verplichting tot teruggave, die
een resultaatsverbintenis is, wanneer hij het bewijs levert van toeval of overmacht, d.w.z.
een vreemde oorzaak die volstrekt onvermijdelijk en niet te voorzien was en hem niet kon
worden toegerekend.
De rechter die vaststelt dat een garagehouder bevrijd is van zijn verplichting tot teruggave en van de gevolgen van die verplichting, moet, in de concrete omstandigheden van
de zaak, het bestaan van toeval of van overmacht en dus de kenmerken van die rechtvaardigingsgrond vaststellen.
Dit is niet het geval met het arrest.
Met de bovenstaande redengeving beperkt het arrest zich ertoe:
- eerst erop te wijzen
"dat noch de [verweerster] noch de overige tussenpersonen enige fout hebben begaan
naar aanleiding van de uitvoering van de overeenkomst;
Ook al is elk van hen, jegens zijn medecontractant, gehouden tot teruggave van het
voertuig, dan nog dient erop gewezen dat de [verweerster] in deze zaak wel degelijk in het
bezit van het voertuig is en het kan teruggeven, maar dat genoemd voertuig beschadigd
is";
- vervolgens vast te stellen: "in elk geval blijkt voldoende uit het strafdossier en uit de
stukken die door de naamloze vennootschap Waterloo Motors zijn neergelegd dat de buitengarage waar het voertuig stond correct bewaakt en beveiligd was en dat het feit dat tot
nog toe niet-geïdentificeerde boeven er konden binnendringen en het voertuig beschadigen en ontmantelen te dezen toeval opleverde dat alle aansprakelijkheid van de verschillende tussenpersonen uitsluit";
- en uiteindelijk te besluiten: "aldus is voldoende bewezen dat de litigieuze schade aan
het toedoen van een derde te wijten is en dat daarbij geen enkele vorm van nalatigheid in
aanmerking kan worden genomen, noch bij de [verweerster], bij L. D. of nog bij de naamloze vennootschap Waterloo Motors".
Aldus stelt het arrest slechts vast dat de verweerster en haar onderaannemers bij de bewaring van het voertuig geen enkele fout of nalatigheid hebben begaan en dat een derde
iets heeft gedaan dat het arrest als "toeval" aanmerkt, maar die omstandigheden impliceren niet dat de verweerster te maken had met toeval of overmacht waardoor de teruggave
van het voertuig volstrekt onmogelijk was geworden.
Degene die gehouden is tot teruggave - een resultaatsverbintenis - wordt daarvan
slechts bevrijd door de teruggave van de zaak of door het bewijs van een onmogelijkheid
tot teruggave, die niet voortkomt uit het feit dat hij geen fout heeft begaan, maar uit overmacht.
Het feit dat een onderaannemer aan wie het voertuig werd toevertrouwd, is opgetreden
in de uitvoering van de prestaties van de oorspronkelijke garagehouder en geen enkele
fout in de bewaring van het voertuig heeft begaan, levert voor de bewaarnemende garagehouder geen geval van overmacht op, anders gezegd, een vreemde oorzaak die hem bevrijdt van zijn resultaatsverbintenis tot teruggave van het voertuig.
Overigens is de omstandigheid dat dieven, ondanks een alarmsysteem, de omheining
hebben opengebroken van een buitenparkeerterrein van een garagehouder-onderaannemer, waar het voertuig gestald stond, geen niet te voorziene en onoverkomelijke gebeurte-
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nis, die de enige gebeurtenis is welke toeval of overmacht oplevert.
Het arrest schendt bijgevolg:
1. de bepalingen over de contractuele aansprakelijkheid, vervat in de artikelen 1146 tot
1152 van het Burgerlijk Wetboek, en inzonderheid artikel 1147 volgens hetwelk de schuldenaar, indien daartoe grond bestaat, veroordeeld wordt tot het betalen van schadevergoeding wegens niet-uitvoering van de verbintenis wanneer hij niet bewijst dat het niet nakomen het gevolg is van een vreemde oorzaak die hem niet kan worden toegerekend, en artikel 1148 dat preciseert dat de schuldenaar slechts wordt bevrijd door overmacht of toeval
wanneer hij verhinderd is geworden datgene te geven of te doen waartoe hij verbonden
was;
2. de artikelen 1245 en 1302 van het Burgerlijk Wetboek die bepalen dat de schuldenaar van een zekere en bepaalde zaak slechts door de afgifte van de zaak van zijn schuld
bevrijd is (risicotheorie) indien hij bewijst dat de beschadiging of het verlies van de zaak
niet zijn veroorzaakt door zijn daad of door zijn schuld, d.w.z. ontstaan zijn door toeval of
overmacht;
3. artikel 1789 van het Burgerlijk Wetboek dat, inzake aannemingscontracten, bepaalt
dat " ingeval de werkman alleen zijn arbeid of diensten verstrekt en de zaak tenietgaat, hij
slechts voor zijn schuld aansprakelijk is" en dus enkel bevrijd is als hij toeval of overmacht bewijst;
4. de artikelen 1921, 1929, 1932 en 1933 van het Burgerlijk Wetboek, inzake vrijwillige bewaargeving, die een omschrijving geven van het contract van vrijwillige bewaargeving - tussen de garagehouder en zijn klant - (zie artikel 1921) en van de verplichting tot
teruggave van de bewaarnemer die "de zaak zelf, die hij ontvangen heeft, moet teruggeven" (zie artikel 1932, eerste lid), een resultaatsverbintenis waarvan de bewaarnemer zich
slechts kan bevrijden als hij het bewijs van overmacht levert (zie de artikelen 1929 en
1933 van het Burgerlijk Wetboek);
5. artikel 71 van het Strafwetboek waarbij het geval waar de overtreder "niet heeft kunnen weerstaan", wordt aangemerkt als verschoningsgrond van het misdrijf of als grond tot
vrijstelling van aansprakelijkheid.
De beslissing van het arrest die de vorderingen, welke ertoe strekken eiser contractueel
aansprakelijk te doen verklaren jegens de verweerster, niet-gegrond verklaart en ze afwijst, is bijgevolg niet naar recht verantwoord (schending van alle in de aanhef van het
middel aangewezen wetsbepalingen).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
De cassatieberoepen zijn tegen hetzelfde arrest gericht. Er bestaat grond tot
voeging.
Betreffende het cassatieberoep A.R. C.06.0379.F
Het middel
De persoon die een zaak in bewaargeving krijgt, is ertoe gehouden ze terug te
geven.
De bewaarnemer is van zijn contractuele aansprakelijkheid bevrijd als hij bewijst dat hij door een vreemde oorzaak in de onmogelijkheid verkeert de in bewaring gegeven zaak terug te geven en hij geen fout in de bewaring ervan heeft
begaan.
De vreemde oorzaak onderstelt een gebeurtenis buiten de menselijke wil die
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door deze niet kan worden voorzien noch vermeden.
Het arrest oordeelt dat "individuen het buitenparkeerterrein van de naamloze
vennootschap Waterloo Motors zijn binnengedrongen en er (eisers) voertuig hebben ontmanteld", dat "uit het strafdossier en uit de stukken die door de naamloze
vennootschap Waterloo Motors zijn neergelegd, voldoende blijkt dat de buitengarage waar het voertuig stond correct bewaakt en beveiligd was", dat "het parkeerterrein van de naamloze vennootschap Waterloo Motors immers beschermd
was door een toegangshek en eromheen een afrastering stond; dat in de grond op
regelmatige afstand palen waren geplaatst zodat men het terrein onmogelijk met
een voertuig kon verlaten door de omheining ervan te forceren; dat de plaats
voorzien was van een alarminstallatie waarvan bewezen is dat zij is blijven functioneren tussen de vrijdagavond en de maandagochtend, het tijdstip waarop de
feiten zijn ontdekt; dat de indringers de afrastering rond het parkeerterrein hebben doorgeknipt en tussen lichtbundels zijn binnengegaan zonder het alarm in
werking te zetten" en dat "er moet worden toegegeven dat elk diefstalbeveiligingssysteem kan worden verschalkt door iemand met een beetje handigheid en
vakkundigheid".
Uit die overwegingen heeft het arrest naar recht kunnen afleiden dat "het feit
dat niet-geïdentificeerde boeven die het voertuig konden beschadigen en ontmantelen te dezen toeval opleverde", en dat de verweerster niet contractueel aansprakelijk is jegens de eiser.
Het middel kan niet worden aangenomen.
(...)
Dictum
Het Hof,
Voegt de cassatieberoepen A.R. C.06.0379.F en C.07.0244.F.
Verwerpt de cassatieberoepen;
Veroordeelt elk van de eisers in de kosten van zijn cassatieberoep.
7 maart 2008 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Storck, voorzitter – Verslaggever: mevr.
Regout – Gelijkluidende conclusie van de h. de Koster, advocaat-generaal met opdracht –
Advocaat: mr. De Bruyn.

Nr. 161
1° KAMER - 7 maart 2008

APOTHEKER - BEROEP - UITOEFENING - GRENZEN
Het verbod om rechtstreeks of indirect geneesmiddelenvoorschriften of -bestellingen op te
vragen of in te zamelen geldt enkel voor de officina-apothekers, maar niet voor hun
aangestelden, makelaars, bezorgers of andere tussenpersonen. (Art. 26ter K.B. 31 mei
1985)
(L. T. CLAIR SEJOUR n.v. e.a.)
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ARREST (vertaling)

(A.R. C.07.0363.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 23 februari 2007 gewezen
door het Hof van Beroep te Luik.
Raadsheer Martine Regout heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Philippe de Koster heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert twee middelen aan.
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 26ter van het koninklijk besluit van 31 mei 1885 houdende goedkeuring der
nieuwe onderrichtingen voor de geneesheren, de apothekers en de drogisten.
Aangevochten beslissingen
Het arrest stelt eerst vast dat "(de tweede verweerster), een apothekerscoöperatie, medio
2001, aan de directie van (de eerste verweerster) heeft laten weten dat zij bereid was een
restorno van 25 pct. toe te kennen aan de bewoners van het rusthuis die geneesmiddelen
zouden aankopen bij haar lokale apotheker, de heer B., (...) (dat) (de eerste verweerster),
ook al haalde zij daar geen voordeel uit, (de tweede verweerster) niettemin heeft bevoorrecht in haar bericht van 9 augustus 2001 door te trachten haar bij haar bewoners te introduceren", dat de tweede verweerster "de klanten geenszins rechtstreeks heeft benaderd en
ze enkel via de directie van het rusthuis heeft ingelicht, (dat) in dat verband dient opgemerkt dat, hoewel (de tweede verweerster) niet ontkent daartoe een noodzakelijk contact
met de directie van het rusthuis te hebben gehad, daaruit geenszins volgt dat zij 'stappen
heeft ondernomen om de clientèle te bemachtigen' die (de eiser) daarin meent te zien" en
dat "(de eerste verweerster) echter wel meer gedaan heeft dan haar bewoners in te lichten
over het aanbod van (de tweede verweerster), (...) dat (de eerste verweerster), op 9 augustus (2001), haar de bewoners de volgende mededeling heeft gedaan: 'Wij hebben de kans
gegrepen om ons te bevoorraden bij een apothekersgroep die u een aanzienlijk restorno
toekent. (...) Tot nu toe heeft uw huidige apotheker nooit een hoger restorno dan 10 pct
toegekend. Onze nieuwe apotheker is de heer B., die u vanaf 1 september 2001 een restorno van 25 pct. toekent. De kwaliteit van de dienstverlening blijft behouden'", en beschikt
vervolgens afwijzend op de vordering tot schadevergoeding die de eiser tegen de verweersters heeft ingesteld.
Die beslissing steunt op alle redenen van het arrest die geacht worden hier integraal te
zijn weergegeven en inzonderheid dat "(de eerste verweerster) er geen enkel persoonlijk
voordeel bij had dat haar bewoners de ene of de andere van de voorhanden zijnde apothekers kozen" en dat "(de eiser) niet verklaart in welk opzicht de ene of de andere (verweerster) artikel 26ter van het koninklijk besluit van 31 mei 1885 zou hebben geschonden; een
dergelijke schending blijkt niet uit het aan het hof (van beroep) voorgelegde dossier".
Grieven
Artikel 26ter van het koninklijk besluit van 31 mei 1885 houdende goedkeuring der
nieuwe onderrichtingen voor de geneesheren, de apothekers en de drogisten "interdit aux
pharmaciens d'officine de solliciter ou de recueillir, directement ou indirectement, notamment par l'entremise de préposés, courtiers, livreurs ou autres intermédiaires, des prescriptions ou des commandes de médicaments". Die bepaling verbiedt aldus dat op enige tus-
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senpersoon een beroep wordt gedaan om dergelijke voorschriften of bestellingen op te
vragen zonder het onderscheid te maken of die tussenpersoon al dan niet een "persoonlijk
belang" bij die verrichting heeft.
Benevens de sancties die krachtens artikel 44 van voornoemd besluit gesteld zijn op de
schending van die verordenende bepaling, levert die schending tevens een fout op in de
zin van artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek en zulks zowel aan de zijde van de officina-apothekers als van de tussenpersonen.
Het arrest stelt met name vast dat, "(de tweede verweerster), een apothekerscoöperatie,
medio 2001, aan de directie van (de eerste verweerster) heeft laten weten dat zij bereid
was een restorno van 25 pct. toe te kennen aan de bewoners van het rusthuis die geneesmiddelen zouden aankopen bij haar lokale apotheker, de heer B" en dat "(de eerste verweerster), ook al haalde zij daar geen voordeel uit, (de tweede verweerster) niettemin
heeft bevoorrecht in haar bericht van 9 augustus 2001 door te trachten haar bij haar bewoners te introduceren". Het stelt eveneens vast dat de eerste verweerster "meer gedaan heeft
dan haar bewoners in te lichten over het aanbod van (de tweede verweerster) en dat de
tweede verweerster "de klanten geenszins rechtstreeks heeft benaderd en ze enkel via de
directie van het rusthuis heeft ingelicht".
Aldus stelt het arrest vast dat zowel de eerste als de tweede verweerster als tussenpersoon hebben gefungeerd tussen de bewoners en de officina-apotheker B. om geneesmiddelenbestellingen op te vragen.
Ondanks die vaststellingen heeft het niet zonder artikel 26ter van het koninklijk besluit
van 31 mei 1885 te schenden, kunnen beslissen dat de schending van die bepaling door
elk van beide verweersters "niet bl(eek) uit het aan het hof (van beroep) voorgelegde dossier".
Door elke fout wat dat betreft aan de zijde van de verweersters uit te sluiten, schendt
het artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek.
(...)

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
Artikel 26ter van het koninklijk besluit van 31 mei 1885 houdende goedkeuring der nieuwe onderrichtingen voor de geneesheren, de apothekers en de drogisten legt enkel aan de officina-apothekers een verbod op om rechtstreeks of onrechtstreeks, geneesmiddelenvoorschriften of -bestellingen op te vragen of in te
zamelen. Het legt geen welbepaalde gedragscode op aan de aangestelden, makelaars, bezorgers of andere tussenpersonen van de officina-apothekers.
Het middel dat staande houdt dat de schending van voornoemd artikel 26ter
aan de zijde van die tussenpersonen een in artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek bedoelde fout oplevert, faalt naar recht.
(...)
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt de eiser in de kosten.
7 maart 2008 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Storck, voorzitter – Verslaggever: mevr.

Nr. 161 - 7.3.08

HOF VAN CASSATIE

659

Regout – Gelijkluidende conclusie van de h. de Koster, advocaat-generaal met opdracht –
Advocaten: mrs. Oosterbosch, Mahieu en Simont.

Nr. 162
1° KAMER - 7 maart 2008

CASSATIEBEROEP — BURGERLIJKE ZAKEN — VORMEN — ALGEMEEN
Het cassatieberoep dat is ingesteld door een verklaring op de griffie van het gerecht dat de
bestreden beslissing heeft gewezen, is niet ontvankelijk. (Art. 1079, eerste lid Ger.W.)
(J. T. BELGISCHE STAAT – Minister van Binnenlandse Zaken)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.08.0020.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis, op 13 februari 2007 in laatste
aanleg gewezen door de Politierechtbank te Charleroi.
Voorzitter Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Philippe de Koster heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Over de door het openbaar ministerie overeenkomstig artikel 1097 van het Gerechtelijk Wetboek opgeworpen grond van niet-ontvankelijkheid: de bepalingen
van dat wetboek zijn niet nageleefd.
Het bestreden vonnis doet uitspraak op eisers hoger beroep tegen de beslissing
van de ambtenaar bedoeld in artikel 26, §1, eerste lid van de wet van 21 december 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden, waarbij hem een administratieve boete en een dito stadionverbod worden opgelegd.
Krachtens artikel 31, §1, derde lid van die wet zijn de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek van toepassing op de buitengewone rechtsmiddelen die tegen
een dergelijk vonnis kunnen worden ingesteld.
Luidens artikel 1079, eerste lid van het Gerechtelijk Wetboek, wordt het cassatieberoep ingesteld door op de griffie van het Hof van Cassatie een verzoekschrift in te dienen, dat in voorkomend geval vooraf wordt betekend aan de partij
tegen wie het cassatieberoep is gericht.
Het cassatieberoep is niet overeenkomstig die vormvereisten ingesteld maar
door een verklaring van de raadsman van de eiser op de griffie van het gerecht
dat het bestreden vonnis heeft gewezen.
De grond van niet-ontvankelijkheid moet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
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Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
7 maart 2008 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Storck, voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. de Koster, advocaat-generaal met opdracht – Advocaat:
mr. R. Hougardy, Charleroi.

Nr. 163
3° KAMER - 10 maart 2008

1º GEMEENTE - BELANGEN - LEEFMILIEU - INWONER - VORDERING IN RECHTE - VOORWAARDEN
- ONTVANKELIJKHEID
2º MILIEURECHT - GEMEENTE - BELANGEN - LEEFMILIEU - INWONER - VORDERING IN RECHTE
- VOORWAARDEN - ONTVANKELIJKHEID
3º VORDERING IN RECHTE - GEMEENTE - BELANGEN - INWONER - LEEFMILIEU VOORWAARDEN - ONTVANKELIJKHEID
4º GEMEENTE - BELANG - LEEFMILIEU - SCHENDING - VORDERING IN RECHTE - TEN ONRECHTE
GEGEVEN VERGUNNING - GEVOLG
5º MILIEURECHT - GEMEENTE - BELANG - LEEFMILIEU - SCHENDING - VORDERING IN RECHTE
- TEN ONRECHTE GEGEVEN VERGUNNING - GEVOLG
6º VORDERING IN RECHTE - GEMEENTE - BELANG - LEEFMILIEU - SCHENDING - TEN
ONRECHTE GEGEVEN VERGUNNING - GEVOLG
7º GEMEENTE - LEEFMILIEU - SCHENDING - MILIEUSTAKINGVORDERING - GRENZEN - AARD
8º MILIEURECHT - GEMEENTE - LEEFMILIEU - SCHENDING - MILIEUSTAKINGVORDERING GRENZEN - AARD
9º VORDERING IN RECHTE - GEMEENTE - LEEFMILIEU - SCHENDING MILIEUSTAKINGVORDERING - GRENZEN - AARD
1º, 2° en 3° Wanneer het college van burgemeester en schepenen niet in rechte optreedt,
kunnen een of meer inwoners dat namens de gemeente doen ter bescherming van haar
belangen; dat kunnen ze ook doen ter bescherming van het leefmilieu, als dit college
aldus niet optreedt, hoewel de gemeente daartoe, of ter voorkoming van een ernstige
dreiging voor het leefmilieu op haar grondgebied, een vordering tot staking kan instellen,
voor zover die bescherming van dit aspect van het leefmilieu tot haar bevoegdheid
behoort en in dergelijk geval geacht wordt een belang te hebben; de vordering zal
evenwel slechts ontvankelijk zijn in de mate de vordering in hoofde van de gemeente een
belang vertoont1. (Art. 271, §1 Nieuwe Gemeentewet; Art. 1, eerste lid Wet 12 jan. 1993
betreffende een vorderingsrecht inzake bescherming van het leefmilieu)
4º, 5° en 6° Het belang van de gemeente om een vordering in te stellen tegen handelingen
die het gevolg zijn van een eerder door de gemeente ten onrechte gegeven vergunning
wordt in beginsel niet aangetast door het feit dat de gemeente zelf aan de basis ligt van
de schending van het leefmilieu2. (Art. 1, eerste lid Wet 12 jan. 1993 betreffende een
1 Zie de conclusie O.M.
2 Ibid.
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vorderingsrecht inzake bescherming van het leefmilieu)
7º, 8° en 9° De mogelijkheid een milieustakingvordering in te stellen tegen handelingen die
een kennelijke inbreuk of een ernstige dreiging van inbreuk op een bepaling betreffende
de bescherming van het leefmilieu uitmaken wordt niet beheerst door de grenzen die op
de gemeente berusten haar eigen beslissingen aan te vechten of in te trekken en moet
beschouwd worden als een autonome vordering bestemd om ernstige schendingen van
het leefmilieu te weren. (Art. 1, eerste lid Wet 12 jan. 1993 betreffende een
vorderingsrecht inzake bescherming van het leefmilieu)
(P. e.a. T. E.)

Conclusie van de heer advocaat-generaal G. Dubrulle:
1. Het arrest verklaart de milieustakingvordering van de eisers, op grond van artikel
271, §1 van de Nieuwe Gemeentewet, als inwoners namens de stad Mechelen ingesteld,
niet ontvankelijk op grond dat de stad de verweerster een stedenbouwkundige vergunning
heeft verleend voor het bebouwen van het naast het tuinbouwbedrijf van de eisers gelegen
perceel, dat een gemeente niet beschikt over het vereiste belang om de stakingsvordering
in te stellen voor werken die zij zelf heeft toegestaan en dat derhalve ook de eisers, in hun
voormelde hoedanigheid, geen stakingsvordering (tot stillegging van de beweerdelijk onwettige werken op dit perceel) kunnen instellen.
2. In het eerste onderdeel van hun cassatiemiddel betogen de eisers dat niet de gemeente, dan wel haar college van burgemeester en schepenen de bevoegde vergunningverlenende overheid was, zodat zij dus wel de bedoelde vordering konden instellen. Zij voeren
hierbij een miskenning aan van een aantal bepalingen betreffende de toepasselijke bevoegdheidsverdeling.
Dit onderdeel kan niet worden aangenomen.
Immers, krachtens het als geschonden aangewezen artikel 106 van het Decreet van 18
mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening wordt de aanvraag voor
een stedenbouwkundige vergunning gericht aan het college van burgemeester en
schepenen van de gemeente waarin het voorwerp van de vergunningsaanvraag gelegen is.
De appelrechter stelt (onder “voorafgaande feiten en procedure”) vast dat door het
college van burgemeester en schepenen van de stad Mechelen op 28 juli 2004 een
stedenbouwkundige vergunning werd verleend aan de verweerster en verwijst verder, bij
de beoordeling van het belang, naar dezelfde vergunning. Het lijkt me duidelijk dat
hiermee bedoeld wordt het college als orgaan van de gemeente en niet als onderscheiden
rechtspersoonlijkheid, wat overigens niet in overeenstemming is met de wet.
***
3. Het tweede onderdeel stelt opnieuw de vraag aan de orde omtrent het vereiste belang
voor de gemeente en, bij haar stilzitten, haar inwoners, om een milieustakingvordering, op
grond van artikel 271, §1 van de Nieuwe Gemeentewet én artikel 1 van de Wet van 12 januari 1993 betreffende een vorderingsrecht inzake bescherming van het leefmilieu, in te
stellen.
Het onderdeel voert in hoofdzaak schending aan van deze bepalingen en van de
artikelen 17 en 18 van het Gerechtelijk Wetboek, doordat het hof van beroep eisers dit
belang ontzegt omdat hun stakingsvordering werken betreft waarvoor de stad een
vergunning heeft verleend. Daarbij doet het hof, volgens de eisers, tevens afbreuk aan zijn
door artikel 159 van de Grondwet opgelegde plicht na te gaan of die vergunning wel in
overeenstemming is met de wet, zodat het ook die grondwettelijke bepaling schendt.
Tenslotte komt het hof aldus eveneens tekort aan zijn door artikel 149 van de Grondwet
opgelegde motiveringsplicht, omdat uit de overwegingen van het arrest niet kan worden
opgemaakt op grond van welke motieven het hof aanneemt dat de werken in
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overeenstemming zijn met de vergunning.
Bij arrest van 14 februari 20023 besliste het Hof dat de gemeente wordt geacht een belang te hebben om een milieustakingvordering in te stellen, vermits haar vorderingsrecht
rechtstreeks volgt uit het artikel 1 van de wet van 12 januari 1993 en het doel ervan – de
bescherming van het leefmilieu – geacht wordt te behoren tot het eigen belang van de gemeente.
Het Arbitragehof heeft in een zeer recent arrest, van 26 april 2007 4, onder verwijzing
naar dit cassatiearrest en de conclusie O.M., op prejudiciële vraag, geoordeeld dat een inwoner de vordering tot staking namens de gemeente dus kan instellen, zelfs indien de betwiste handeling in overeenstemming is met de vergunning van de gemeente5.
Het Arbitragehof zegt aldus voor recht:
- Artikel 1 van de wet van 12 januari 1993 betreffende een vorderingsrecht inzake
bescherming van het leefmilieu, in samenhang gelezen met artikel 271, §1 van de Nieuwe
Gemeentewet, schendt de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, wanneer die bepalingen in
die zin worden geïnterpreteerd dat een inwoner van een gemeente namens die gemeente
niet in rechte kan optreden, wanneer het college van burgemeester en schepenen nalaat
een vordering in te stellen op grond van artikel 1 van de voormelde wet van 12 januari
1993 tegen een handeling die in overeenstemming is met een vergunning van die
gemeente.
- Artikel 1 van de wet van 12 januari 1993 betreffende een vorderingsrecht inzake
bescherming van het leefmilieu, in samenhang gelezen met artikel 271, §1 van de Nieuwe
Gemeentewet, schendt de artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet, wanneer die
bepalingen in die zin worden geïnterpreteerd dat een inwoner van een gemeente namens
die gemeente in rechte kan optreden, wanneer het college van burgemeester en schepenen
nalaat een vordering in te stellen op grond van artikel 1 van de voormelde wet van 12
januari 1993 tegen een handeling die in overeenstemming is met een vergunning van die
gemeente.
Als Grondwettelijk Hof heeft het deze uitspraak bevestigd bij arrest van 19 september
20076, evenwel met toevoeging van de woorden “of verleend gunstig advies” (van die gemeente), in fine.
Er heerste heel wat verdeeldheid, zowel in de doctrine als in de rechtspraak, waarbij
meestal geoordeeld werd dat dit “blijvend” belang niet kon aanvaard worden omdat de gemeente niet “tegen zichzelf” in rechte kan optreden, hoewel ook een meer genuanceerd
standpunt werd ingenomen, afhankelijk van het verband tussen de aangevoerde inbreuk en
de vergunning of van welke overheid deze had verleend7.
Het Grondwettelijk Hof steunt hiervoor op het toetsingsrecht van de stakingsrechter op
grond van artikel 159 van de Grondwet8, in overeenstemming met de rechtspraak van het
Hof van Cassatie9.
Dat de inwoner ongelijk behandeld wordt zo hem niet toegelaten wordt, in de bedoelde
hypothese (van “conforme” handeling van het bestuur), in rechte op te treden en dat hij
dus daartoe wel moet toegelaten worden, impliceert dat ook hij geacht wordt daarvoor het
3 A.R. C.99.0032.N, nr. 104, met concl. O.M.
4 Nr. 70/2007, sub B.6.3, met verwijzing naar Cass., 14 feb. 2002 en de conclusie O.M. (zie voetnoot
1)
5 Sub B.6.4.
6 Zaak 12/2007.
7 Zie bv. M. BOES, "L’action en justice: état de la question", in Aménagement – Environnement,
Kluwer, 2000, 88-92, inz. 90 en de verwijzingen.
8 R.o. B.6.2.
9 Zie Cass., 2 dec. 2002, A.R. C.98.0460.N, nr. 646.
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vereiste belang te hebben, d.i. het belang dat de gemeente “geacht” wordt, ook in die hypothese, te hebben, nu haar vorderingsrecht rechtstreeks uit de wet voorvloeit10.
Het onderdeel is gegrond.
Conclusie: vernietiging.
ARREST

(A.R. C.06.0173.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 20 december 2005 gewezen
door het Hof van Beroep te Antwerpen.
De zaak is bij beschikking van de eerste voorzitter van 31 januari 2008 verwezen naar de derde kamer.
Raadsheer Beatrijs Deconinck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eisers voeren in hun verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 149 en 159 van de Grondwet;
- de artikelen 106 en 113, §1 van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie
van de ruimtelijke ordening;
- artikel 1 van de wet van 12 januari 1993 betreffende een vorderingsrecht inzake bescherming van het leefmilieu;
- artikel 271, §1 van de Nieuwe Gemeentewet, gecodificeerd bij koninklijk besluit van
24 juni 1988 en bekrachtigd door artikel 1 van de wet van 26 mei 1989;
- de artikelen 17 en 18 van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissing
Het hof van beroep verklaart de vordering van de eisers niet-ontvankelijk, op grond van
de volgende overwegingen;
"Zoals reeds gesteld, is de vordering ingesteld door een inwoner op grond van artikel
271, §1 van de Nieuwe Gemeentewet geen vordering van de inwoner, maar een vordering
van de gemeente.
De inwoner dient derhalve aan te tonen dat er een belang is in hoofde van de gemeente.
Een stakingsvordering ingesteld door een inwoner van een gemeente op grond van
voormeld artikel 271, §1 van de Nieuwe Gemeentewet is derhalve niet ontvankelijk indien de gemeente niet over het vereiste belang beschikt om zelf die stakingsvordering in
te stellen.
Een gemeente beschikt niet over het vereiste belang om de stakingsvordering in te stellen voor werken die zij zelf heeft toegestaan. Een gemeente heeft immers niet het vereiste
belang om de staking te vorderen van werken waarvoor zij zelf de stedenbouwkundige
vergunning verleend heeft.
Te dezen heeft de Stad Mechelen op 28 juli 2004 de stedenbouwkundige vergunning
verleend voor het bebouwen van het perceel gelegen te Mechelen-Leest, Juniorslaan 14,
met kadastrale omschrijving afdeling 6, sectie A, nr. 418S.
10 R.o. B.6.3 (met zelfde verwijzing naar Cass., 14 feb. 2002 en de conclusie O.M.) en B.6.4.
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De Stad Mechelen heeft derhalve niet het vereiste belang om een stakingsvordering in
te stellen voor de werken die ingevolge deze vergunning worden uitgevoerd, zodat ook
geïntimeerden, als inwoners van de Stad Mechelen, geen stakingsvordering kunnen instellen.
De vordering van geïntimeerden diende dan ook als onontvankelijk te worden afgewezen.
De bestreden beschikking dient dan ook in die zin te worden hervormd". (cf. p. 8 van
het arrest).
(...)
Tweede onderdeel
Schending van de artikelen 149 en 159 van de Grondwet, van artikel 1 van de wet van
12 januari 1993 betreffende een vorderingsrecht inzake bescherming van het leefmilieu,
van artikel 271, §1 van de Nieuwe Gemeentewet en, voor zoveel als nodig, van de artikelen 17 en 18 van het Gerechtelijk Wetboek.
4. Luidens artikel 1 van de wet van 12 januari 1993 betreffende een vorderingsrecht inzake bescherming van het leefmilieu (hierna de wet van 12 januari 1993) stelt de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg, op verzoek van een administratieve overheid het
bestaan vast van een zelfs onder het strafrecht vallende handeling, die een kennelijke inbreuk is of een ernstige dreiging vormt voor een inbreuk op één of meer bepalingen van
wetten, decreten, ordonnanties, verordeningen of besluiten betreffende de bescherming
van het leefmilieu.
De voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg kan de staking bevelen van handelingen waarvan de uitvoering reeds is begonnen of maatregelen opleggen ter preventie van
de uitvoering ervan of ter voorkoming van schade aan het leefmilieu. De voorzitter kan
aan de overtreder ook een termijn toestaan om aan de opgelegde maatregelen te voldoen.
Artikel 271, §1 van de Nieuwe Gemeentewet bepaalt dat wanneer het college van burgemeester en schepenen niet in rechte optreedt, een of meer inwoners in rechte kunnen
optreden namens de gemeente, mits zij onder zekerheidstelling aanbieden om persoonlijk
de kosten van het geding te dragen en in te staan voor de veroordelingen die mochten
worden uitgesproken.
De gemeente kan ten aanzien van het geding geen dading treffen zonder medewerking
van de inwoner of de inwoners die het geding in haar naam hebben gevoerd.
5. Op basis van artikel 1 van de wet van 12 januari 1993 kan de gemeente een stakingsvordering instellen ter bescherming van het leefmilieu of ter voorkoming van een ernstige
dreiging voor het leefmilieu op haar grondgebied, voor zover die bescherming van het
leefmilieu tot haar bevoegdheid behoort.
De gemeente wordt in dergelijk geval geacht een belang te hebben, vermits haar vorderingsrecht rechtstreeks volgt uit artikel 1 van de wet van 12 januari 1993 en het doel ervan
- de bescherming van het leefmilieu - geacht wordt te behoren tot het eigen belang van de
gemeente.
Het belang bij het instellen van deze milieustakingsvordering wijkt dan ook af van het
vereiste "belang" in de zin van de artikelen 17 en 18 van het Gerechtelijk Wetboek.
Zo het college van burgemeester en schepenen om welke reden dan ook niet in rechte
optreedt, kunnen een of meer inwoners op grond van artikel 271 van de Nieuwe Gemeentewet namens de gemeente en ter bescherming van datzelfde leefmilieu de milieustakingsvordering in artikel 1 van de wet van 12 januari 1993 instellen.
6. De eisers hadden in voorliggend geval namens de Stad Mechelen, partij opgeroepen
tot bindendverklaring, een milieustakingsvordering ingesteld tegen verweerster en hadden
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de stillegging gevorderd van de werken die op het perceel aan de Juniorslaan nr. 14
plaatsvonden (cf. p. 4, derde alinea, van het arrest).
Zij voerden aan dat zij bij gebrek aan optreden in rechte van de gemeente het vereiste
belang hadden om namens de gemeente de milieustakingsvordering in te stellen en ter
vrijwaring van de goede plaatselijke aanleg in de gemeente de stillegging te vorderen van
de werken die de verweerster uitvoerde (cf. p. 6 en 7 van hun aanvullende beroeps-conclusie).
Het hof van beroep stelt vast dat op 28 juli 2004 een stedenbouwkundige vergunning
verleend werd voor het bebouwen van het perceel aan de Juniorslaan nr. 14 en leidt daaruit af dat noch de Stad Mechelen, noch de eisers namens de gemeente, het vereiste belang
hebben om een stakingsvordering in te stellen voor de werken die ingevolge deze vergunning worden uitgevoerd.
Het hof van beroep verklaart de milieustakingsvordering die de eisers namens de gemeente instelden op die gronden niet-ontvankelijk (cf. p. 8 van het arrest).
7. Ten onrechte leidt het hof van beroep uit de loutere vaststelling dat de gemeente
(Stad Mechelen) een stedenbouwkundige vergunning verleende af dat de eisers niet namens de gemeente een ontvankelijke stakingsvordering kunnen instellen met betrekking
tot de werken die op basis van deze vergunning uitgevoerd worden.
Dat een gemeente eerder een vergunning verleende, sluit immers niet uit dat de werken
die ingevolge deze vergunning worden uitgevoerd een kennelijke inbreuk kunnen vormen
op de wettelijke bepalingen tot bescherming van het leefmilieu in de zin van artikel 1 van
de wet van 12 januari 1993.
De stakingsrechter bij wie de milieustakingsvordering wordt ingesteld, moet in dat verband eerst en vooral nagaan of de werken waarvan de staking wordt gevorderd wel steun
vinden in de eerder toegekende vergunning en of er in ontkennend geval sprake is van een
kennelijke inbreuk op een wettelijke bepaling tot bescherming van het leefmilieu in de zin
van artikel 1 van de wet van 12 januari 1993.
De kennelijke inbreuk op de wettelijke bepalingen tot bescherming van het leefmilieu
kan daarnaast ook onafhankelijk van de toegekende vergunning bestaan.
Tot slot moet de stakingsrechter op basis van artikel 159 van de Grondwet ook onderzoeken of de vergunning die de gemeente toekende wel in overeenstemming is met de hogere rechtsnormen.
Ieder met eigenlijke rechtspraak belast orgaan kan en moet immers nagaan of het besluit of de verordening waarop een vordering, verweer of exceptie steunt, met de "wet"
overeenstemt, ook al is dit besluit of deze verordening van individuele aard.
Ook indien eerder door de gemeente een vergunning verleend werd, kunnen de inwoners van deze gemeente er dus "belang" bij hebben om ter bescherming van het leefmilieu
op het grondgebied van de gemeente in rechte op te treden en namens de gemeente de stakingsvordering bedoeld in artikel 1 van de wet van 12 januari 1993 in te stellen.
Dat eerder door de gemeente een stedenbouwkundige vergunning verleend werd, doet
op zichzelf dan ook geen afbreuk aan het "belang" dat eisers er als inwoners van die gemeente bij hebben om namens de gemeente de staking te vorderen van werken die ingevolge deze vergunning uitgevoerd worden.
Hieruit volgt dat het hof van beroep in zoverre het in voorliggend geval vaststelt dat "de
Stad Mechelen op 28 juli 2004 een stedenbouwkundige vergunning verleend heeft" voor
het bebouwen van het perceel aan de Juniorslaan nr. 14 en daaruit dan afleidt dat de eisers
niet het vereiste belang hebben om namens de gemeente de staking te vorderen van de
werken die ingevolge deze vergunning uitgevoerd worden (cf. p. 8 van het arrest, dan ook
niet naar recht zijn beslissing verantwoordt dat de milieustakingsvordering die de eisers
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namens de gemeente instelden niet-ontvankelijk is bij gebrek aan belang (schending van
artikel 1 van de wet van 12 januari 1993, van artikel 271, §1 van de Nieuwe Gemeentewet
en van de artikelen 17 en 18 van het Gerechtelijk Wetboek).
Door de beslissing dat de eisers er om reden van de toegekende stedenbouwkundige
vergunning geen belang bij hebben om namens de gemeente een milieustakingsvordering
in te stellen, doet het hof van beroep tevens afbreuk aan zijn plicht om na te gaan of deze
vergunning wel in overeenstemming is met de wet (schending van artikel 159 van de
Grondwet en tevens, voor zoveel als nodig, van artikel 1 van de wet van 12 januari 1993
en van artikel 271, §1 van de Nieuwe Gemeentewet).
9. In zoverre uit de gezamenlijke lezing van de overweging dat "een gemeente niet over
het vereiste belang (beschikt) om de stakingsvordering in te stellen voor werken die zij
zelf heeft toegestaan" en "de Stad Mechelen... niet het vereiste belang (heeft) om een stakingsvordering in te stellen voor de werken die ingevolge deze vergunning worden uitgevoerd," (cf. p. 8 van het arrest) volgt dat het hof van beroep de werken waarvan de eisers
de stillegging vorderden volkomen in overeenstemming acht met de stedenbouwkundige
vergunning die eerder toegekend werd, miskent het arrest ook artikel 149 van de Grondwet.
Uit deze overwegingen kan immers niet worden opgemaakt op basis van welke motieven het hof van beroep aanneemt dat de werken in overeenstemming zijn met de toegekende stedenbouwkundige vergunning, zodat deze beslissing het Hof niet toelaat om hierop enige wettigheidscontrole uit te oefenen (schending van artikel 149 van de Grondwet).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Tweede onderdeel.
1. Krachtens artikel 1, eerste lid van de wet van 12 januari 1993 betreffende
een vorderingsrecht inzake bescherming van het leefmilieu, onverminderd de bevoegdheid van andere rechtscolleges op basis van andere wetsbepalingen, stelt
de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg, op verzoek van de procureur
des Konings, van een administratieve overheid of van een rechtspersoon zoals
omschreven in artikel 2, het bestaan vast van een zelfs onder het strafrecht vallende handeling, die een kennelijke inbreuk is of een ernstige dreiging vormt
voor een inbreuk op één of meer bepalingen van wetten, decreten, ordonnanties,
verordeningen of besluiten betreffende de bescherming van het leefmilieu.
2. Een gemeente kan op grond van die bepaling een vordering tot staking instellen ter bescherming van het leefmilieu of ter voorkoming van een ernstige
dreiging voor het leefmilieu op haar grondgebied voor zover die bescherming
van dit aspect van het leefmilieu tot haar bevoegdheid behoort.
De gemeente wordt geacht in dergelijk geval een belang te hebben.
3. Krachtens artikel 271, §1 van de Nieuwe Gemeentewet, kunnen, wanneer
het college van burgemeester en schepenen niet in rechte optreedt, een of meer
inwoners namens de gemeente in rechte optreden, mits zij onder zekerheidsstelling aanbieden om persoonlijk de kosten van het geding te dragen en in te staan
voor de veroordelingen die mochten worden uitgesproken.
4. Uit de voornoemde artikelen in hun samenhang gelezen volgt dat wanneer
het college van burgemeester en schepenen in die omstandigheden niet in rechte
optreedt, een of meer inwoners namens de gemeente in rechte kunnen optreden
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tot bescherming van het leefmilieu.
De vordering zal evenwel slechts ontvankelijk zijn in de mate de vordering in
hoofde van de gemeente een belang vertoont.
5. Het belang van de gemeente om een vordering in te stellen tegen handelingen die het gevolg zijn van een eerder door de gemeente ten onrechte gegeven
vergunning wordt in beginsel niet aangetast door het feit dat de gemeente zelf
aan de basis ligt van de schending van het leefmilieu.
De mogelijkheid een milieustakingvordering in te stellen tegen handelingen
die een kennelijke inbreuk of een ernstige dreiging van inbreuk uitmaken wordt
niet beheerst door de grenzen die op de gemeente berusten haar eigen beslissingen aan te vechten of in te trekken en moet beschouwd worden als een autonome
vordering bestemd om ernstige schendingen van het leefmilieu te weren.
6. De appelrechter oordeelt:
- de vordering op grond van voormeld artikel 271, §1, is geen vordering van de
inwoner, maar een vordering van de gemeente;
- het belang in hoofde van de gemeente dient door de inwoner aangetoond;
- een gemeente heeft niet het vereiste belang om de staking te vorderen van
werken waarvoor zij zelf de stedenbouwkundige vergunning heeft verleend;
- de Stad Mechelen heeft op 28 juli 2004 een stedenbouwkundige vergunning
verleend voor het bebouwen van het perceel;
- deze Stad heeft dienvolgens niet het vereiste belang om een stakingsvordering in te stellen voor de werken die ingevolge deze vergunning worden uitgevoerd, zodat ook de eisers, als inwoners van de Stad Mechelen, geen stakingsvordering kunnen instellen,
en verklaart de stakingsvordering niet-ontvankelijk.
7. De appelrechter schendt zodoende de in het onderdeel aangewezen wetsbepalingen.
Het onderdeel is gegrond.
Overige grieven
8. De overige grieven kunnen niet tot ruimere cassatie leiden.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre dit het hoger beroep en de
tussenkomst van de Stad Mechelen ontvankelijk verklaart.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
over,
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Gent.
10 maart 2008 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever:
mevr. Deconinck – Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaat-generaal – Ad-
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vocaat: mr. Maes.

Nr. 164
3° KAMER - 10 maart 2008

1º CASSATIEBEROEP — BURGERLIJKE ZAKEN — TERMIJNEN VAN
CASSATIEBEROEP EN BETEKENING — DUUR, BEGIN EN EINDE O.C.M.W. - BESLISSING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN - BEKRACHTIGING VAN
EEN VOORHEEN TIJDIG INGESTELD CASSATIEBEROEP - DRAAGWIJDTE
2º MAATSCHAPPELIJK WELZIJN (OPENBARE CENTRA VOOR) - RAAD VOOR
MAATSCHAPPELIJK WELZIJN - BEVOEGDHEID - BEKRACHTIGING VAN EEN VOORHEEN TIJDIG
INGESTELD CASSATIEBEROEP - TERMIJN
3º CASSATIEMIDDELEN — BURGERLIJKE ZAKEN — ONDUIDELIJK MIDDEL
- AARD VAN DE BETWISTE ADMINISTRATIEVE RECHTSHANDELING
1º en 2° De vereiste beslissing van de Raad van het O.C.M.W. tot bekrachtiging van een
voorheen, tijdig ingesteld cassatieberoep kan worden gegeven tot op het ogenblik dat de
zaak in beraad wordt genomen1. (Art. 1096 Ger.W.; Art. 115, §2 O.C.M.W.-wet)
3º Het middel dat in het ongewisse laat of naar het oordeel van de verzoeker de beslissing
omtrent de pensioenberekening van de verweerder constitutief dan wel declaratief van
aard was is niet nauwkeurig, mitsdien niet ontvankelijk. (Art. 1080 Ger.W.)
(O.C.M.W. VAN KOEKELBERG T. B.)

ARREST

(A.R. C.06.0479.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 6 december 2005 gewezen
door het Hof van Beroep te Brussel.
De zaak is bij beschikking van de eerste voorzitter van 1 februari 2008 verwezen naar de derde kamer.
Raadsheer Beatrijs Deconinck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Ria Mortier heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 159 van de Grondwet;
- de artikelen 14 en 19 van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;
- artikel 4, derde lid van het algemeen procedurereglement (besluit van de Regent van
23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling administratie van de
Raad van State, B.S., 23-24 augustus 1948, err. 8 oktober en 21 november 1948).
1 Cass., 28 maart 1994, A.R. S.93.0081.F, A.C. 1994, nr. 149.
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Bestreden beslissing
Het arrest weigert, bij wijze van bevestiging van het vonnis a quo, de beslissingen van
de eiser van 26 februari 1977 toe te passen en beslist dat de verweerder, de subjectieve
rechten die hem bovenop zijn wettelijke pensioenenrechten, door de beslissing van de eiser van 24 juni 1994 werden toegekend, behoudt.
Het arrest steunt deze beslissingen op grond van de volgende motieven:
"IV. Het op 29 juni 1994 door het OCMW aan A.B. toegekende pensioen-bedrag:
6. Op 29 juni 1994 werd A.B. op rust gesteld vanaf 1 juli 1994 en werd zijn pensioen
vastgesteld op 1.453.492 BEF per jaar, spilindex 138,01.
(...)
7. Er wordt niet betwist dat, als de wedde die als grondslag voor de uitkering heeft gediend, de wedde werd genomen die bedoeld wordt in de beslissing van 27 januari 1956
van de Gemeenteraad te Koekelberg voor de ambtenaren die in dienst zijn getreden voor 1
januari 1956 en dat aldus, vermits A.B. bij het OCMW Koekelberg in dienst is getreden
na 1 januari 1956, op grond van een hogere grondslagwedde hem ook een hoger pensioen
werd toegekend dan datgene waarop hij volgens de sub III vermelde bronnen recht had.
8. Indien het OCMW Koekelberg geen constitutieve beslissing diende te nemen omtrent het pensioen van A.B., vermits zijn recht op een rustpensioen een subjectief recht is
dat rechtstreeks voortvloeit uit de wet, nam het anderzijds toch de beslissing hem een hoger pensioen toe te kennen dan voorzien door de wet, zodat in die mate deze beslissing
niet louter declaratief is maar aan A.B. een subjectief recht toekent.
9. (...)
v. De herziening van het bedrag van het oprustellingspensioen van 26 februari 1997:
10. Op 26 februari 1997 overwoog het OCMW Koekelberg dat op 29 juni 1994 'een administratieve fout werd begaan op het ogenblik van de berekening van het pensioen van
de Heer B.A. ' vermits deze laatste 'geen aanspraak kon maken op de toepassing van het
lokaal pensioenregime dat toepasselijk was op de personeelsleden die in dienst waren getreden voor 1 januari 1956'.
Het OCMW stelde vast dat ook de indiensttreding bij de COO Vorst na 1 januari 1956
plaats had en 'dat het dus eerlijk en rechtvaardig is over te gaan tot de herberekening van
het pensioen van de heer B.A....'.
Het bedrag van het pensioen werd vastgesteld op 1.356.269 BEF per jaar aan een spilindex van 138,01.
In een tweede beraadslaging van dezelfde dag besliste het OCMW het teveel betaalde
te doen terugbetalen, niet vanaf 1 juli 1994, maar wel vanaf 1 september 1996.
II. De sub 10 vermelde herziening van het bedrag van het opruststellingspensioen houdt
een intrekking in van het op 29 juni 1994 door het OCMW aan A.B. verleende subjectieve
recht op een hoger pensioen dan datgene waarop hij wettelijk recht had.
Een administratieve rechtshandeling die, zoals de beslissing van 29 juni 1994, een subjectief recht toekent, kan maar worden ingetrokken wanneer zij onwettig is - b.v. wanneer
zij genomen werd met schending van de gebonden bevoegdheid van de administratie maar enkel binnen de termijn om ertegen een annulatieberoep in te stellen of wanneer een
uitdrukkelijke wetsbepaling de intrekking toestaat, behoudens wanneer ze zou zijn aangetast door een zodanig grove en manifeste onregelmatigheid dat zij voor onbestaande moet
worden gehouden of wanneer ze door bedrog zou zijn uitgelokt.
12. De termijn om een annulatieberoep in te stellen tegen de beslissing van 29 juni
1994 was verstreken op 26 februari 1997 zonder dat er ooit een dergelijk beroep werd ingesteld.
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Er wordt niet beweerd dat een uitdrukkelijke wetsbepaling de intrekking toestaat.
De beslissing van 29 juni 1994 bevat geen zodanig grove en manifeste onregelmatigheid dat zij voor onbestaande moet worden gehouden.
Deze van 26 februari 1997 is niet gesteund op het feit dat de beslissing van 29 juni
1994 door bedrog zou zijn uitgelokt. Integendeel, zij omschrijft deze laatste beslissing als
een administratieve fout en zij resulteerde in het doen terugbetalen, niet van alle onterecht
geïnde bedragen, maar slechts van het teveel betaalde vanaf 1 september 1996.
De beslissingen van het OCMW Koekelberg van 26 februari 1997, op 4 juli 1997 aangenomen door het Administratief Arrondissement Brussel-Hoofdstad, Brussels Hoofdstedelijk Gewest, stemmen bijgevolg niet overeen met de wettelijke regels en kunnen niet
worden toegepast (artikel 159 van de Grondwet).
A.B. behoudt de subjectieve rechten die hem op 29 juni 1994, bovenop zijn wettelijke
pensioenrechten, door het OCMW Koekelberg werden toegekend".
Grieven
1. Eerste onderdeel
Artikel 159 van de Grondwet, luidens hetwelk de hoven en rechtbanken de algemene,
provinciale en plaatselijke besluiten en verordeningen alleen toepassen voor zover zij met
de wetten overeenstemmen, is in algemene bewoordingen gesteld en maakt geen onderscheid naargelang van de administratieve handelingen die daarin worden bedoeld.
Dit artikel is van toepassing op de zelfs niet-reglementaire beslissingen van het bestuur
en op de administratieve handelingen, ook al zijn ze van individuele aard en subjectieve
rechten verlenen.
Onwettige bestuurhandelingen kunnen niet toegepast worden.
Hieruit volgt dat, krachtens artikel 159 van de Grondwet, geen verworven rechten kunnen worden gepuurd uit onwettige bestuurshandelingen.
Het hof van beroep stelt terzake vast dat de beslissing van de eiseres van 29 juni 1994
door onwettigheid is aangetast.
Het overweegt immers dat door de beslissing van de eiseres van 29 juni 1994, aan verweerder "een hoger pensioen werd toegekend dan datgene waarop hij volgens de sub III
vermelde bronnen recht had" (nr. 7 van het bestreden arrest) of nog dat (beslist werd)
"hem een hoger pensioen toe te kennen dan voorzien door de wet" (nr. 8 van het bestreden
arrest).
Het hof oordeelt evenzeer dat de beslissing van 26 februari 1997 tot herziening van het
bedrag van het opruststellingspensioen "een intrekking inhoudt van het op 29 juni 1994
door het OCMW aan A.B. verleende subjectieve recht op een hoger pensioen dan datgene
waarop hij wettelijk recht had" (nr. 11 van het bestreden arrest).
Het hof van beroep beslist niettemin dat verweerder de subjectieve rechten die hem op
29 juni 1994 bovenop zijn wettelijke pensioenrechten door de eiseres werden toegekend,
behoudt.
Door te beslissen aan de verweerder het voordeel toe te kennen van subjectieve rechten
die voortvloeien uit de beslissing van de eiseres van 29 juni 1994 waarvan het de onwettigheid nochtans zelf vaststelt, schendt het bestreden arrest artikel 159 van de Grondwet.
Het arrest is dan ook niet naar recht verantwoord.
2. Tweede onderdeel
Omwille van artikel 159 van de Grondwet dient ieder met rechtspraak belast orgaan na
te gaan of de besluiten, reglementen en verordeningen van het bestuur, waarvan de toepassing betwist is, met de wetten overeenstemmen.
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Deze verplichting van de rechter zijn wettigheidscontrole uit te oefenen geldt altijd ook
wanneer een bestuurshandeling een definitief karakter heeft verkregen ingevolge het verstrijken van de termijn van 60 dagen om een annulatieberoep in te stellen bij de Raad van
State.
Bij wijze van exceptie blijft het mogelijk voor de burgerlijke rechter de onwettigheid
van bestuurshandelingen in te roepen buiten welke termijn dan ook.
De hoven en de rechtbanken zijn ertoe verplicht zich altijd van de toepassing van een
onregelmatig besluit te onthouden, op welk ogenblik ook de vraag omtrent die toepassing
voor de rechter opduikt.
De wettigheidscontrole van de rechter van bestuurshandelingen kan dan ook niet gekoppeld worden aan het al dan niet definitieve karakter van een onwettige bestuurshandeling.
Het bestreden arrest oordeelt dat de voorwaarden onder de welke een administratieve
overheid tot de intrekking van een door haar gestelde administratieve rechtshandeling kan
overgaan, in casu, niet vervuld zouden zijn en dat de beslissing van de eiseres van 24 juni
1994 niet meer kon worden ingetrokken of met andere woorden definitief is geworden ( p.
5 en 6, nr. 11 en 12, van het bestreden arrest).
Dit is weliswaar de (impliciete) toepassing van de termijn van 60 dagen waarover men
beschikt om een annulatieberoep in te stellen bij de Raad van State, ingevolge de artikelen
14 en 19 van de gecoördineerde wetten op de Raad van State en artikel 4, derde lid, van
het algemeen procedurereglement (besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling administratie van de Raad van State, B.S., 2324 augustus 1948, err. 8 oktober en 21 november 1948), maar deze termijn geldt niet voor
de wettigheidsexceptie die wordt opgeroepen voor de gewone rechter.
Door de wettigheidscontrole van de rechter over de in casu van toepassing zijnde bestuurshandelingen afhankelijk te maken van het al dan niet definitieve karakter van de bestuurshandeling van 29 juni 1994, schendt het bestreden arrest artikel 159 van de Grondwet en de artikelen 14 en 19 van de gecoördineerde wetten op de Raad van State en artikel
4, derde lid van het algemeen procedurereglement (besluit van de Regent van 23 augustus
1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling administratie van de Raad van
State, B.S., 23-24 augustus 1948, err. 8 oktober en 21 november 1948).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Ontvankelijkheid van het cassatieberoep
1. De verweerder werpt op dat het cassatieberoep niet ontvankelijk is, nu niet
blijkt dat de raad voor maatschappelijk welzijn van het OCMW van Koekelberg
beslist heeft om cassatieberoep in te stellen binnen de wettelijk gestelde termijn.
2. Anders dan het middel van niet-ontvankelijkheid voorhoudt, kan de vereiste
beslissing van de Raad van het OCMW tot bekrachtiging van een voorheen, tijdig ingesteld cassatieberoep worden gegeven tot op het ogenblik dat de zaak in
beraad wordt genomen.
Het middel van niet-ontvankelijkheid kan niet worden aangenomen.
Middel
Eerste en tweede onderdeel
3. De beide onderdelen laten in het ongewisse of naar het oordeel van de verzoeker de beslissing omtrent de pensioenberekening van de verweerder constitu-
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tief dan wel declaratief was.
4. De onderdelen zijn niet nauwkeurig, mitsdien niet ontvankelijk.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
10 maart 2008 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever:
mevr. Deconinck – Gelijkluidende conclusie van mevr. Mortier, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Simont en Geinger.

Nr. 165
3° KAMER - 10 maart 2008

1º CASSATIEBEROEP — BURGERLIJKE ZAKEN — VORMEN — VORM EN
TERMIJN VAN BETEKENING EN-OF NEERLEGGING - RECHTSPERSOON MAATSCHAPPELIJKE ZETEL - WERKELIJKE MAATSCHAPPELIJKE ZETEL ONDERSCHEIDEN VAN DE
STATUTAIRE MAATSCHAPPELIJKE ZETEL - BETEKENING AAN DE STATUTAIRE MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
- GEVOLG
2º BETEKENINGEN EN KENNISGEVINGEN — EXPLOOT - RECHTSPERSOON MAATSCHAPPELIJKE ZETEL - WIJZE VAN BETEKENING - WERKELIJKE MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
ONDERSCHEIDEN VAN DE STATUTAIRE MAATSCHAPPELIJKE ZETEL - BETEKENING AAN DE STATUTAIRE
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL - GEVOLG
3º CASSATIEBEROEP — BURGERLIJKE ZAKEN — TERMIJNEN VAN
CASSATIEBEROEP EN BETEKENING — DUUR, BEGIN EN EINDE BETEKENINGSEXPLOOT - RECHTSPERSOON - MAATSCHAPPELIJKE ZETEL - WERKELIJKE
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL ONDERSCHEIDEN VAN DE STATUTAIRE MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

-

BETEKENING AAN DE STATUTAIRE MAATSCHAPPELIJKE ZETEL - GEVOLG
4º GEMEENSCHAP EN GEWEST - SAMENWERKING VAN BELGISCHE STAAT EN
GEMEENSCHAP - ZIEKENHUISWET - GEHOUDENHEID TOT SCHADELOOSSTELLING BIJ SLUITING VAN
EEN ZIEKENHUIS(AFDELING)
5º VORDERING IN RECHTE - ZIEKENHUISWET - BEVOEGDHEIDSVERDELING TUSSEN
BELGISCHE STAAT EN GEMEENSCHAP - SCHADELOOSSTELLING BIJ SLUITING VAN EEN
ZIEKENHUIS(AFDELING) - GEHOUDENHEID TOT UITBETALING VAN HET VASTGESTELD BEDRAG
6º GEMEENSCHAP EN GEWEST - SAMENWERKING VAN BELGISCHE STAAT EN
GEMEENSCHAP - ZIEKENHUISWET - VORDERING TOT SCHADELOOSSTELLING BIJ SLUITING VAN EEN
ZIEKENHUIS(AFDELING) - VASTSTELLING VAN HET BEDRAG VAN DE SCHADELOOSSTELLING BESLISSINGSMACHT
7º VORDERING IN RECHTE - ZIEKENHUISWET - BEVOEGDHEIDSVERDELING TUSSEN
BELGISCHE STAAT EN GEMEENSCHAP - GEHOUDENHEID TOT SCHADELOOSSTELLING GEHOUDENHEID TOT UITBETALING VAN HET VASTGESTELD BEDRAG - SUBJECTIEF RECHT IN HOOFDE
VAN DE ZIEKENHUISUITBATER

Nr. 165 - 10.3.08

HOF VAN CASSATIE

673

8º GEMEENSCHAP EN GEWEST - SAMENWERKING VAN BELGISCHE STAAT EN
GEMEENSCHAP - BEVOEGDHEIDSVERDELING - ZIEKENHUISWET - BESLISSING TOT HET TOEKENNEN
VAN SCHADELOOSSTELLING BIJ SLUITING VAN EEN ZIEKENHUIS(AFDELING) - BESLISSING TOT HET
BEPALEN VAN HET BEDRAG VAN DE SCHADELOOSSTELLING

1º en 2° Wanneer de betekening van het bestreden arrest gebeurt op de in de statuten
vermelde maatschappelijke zetel, terwijl in alle procedurestukken uitgaande van alle
procespartijen wordt aangenomen dat de maatschappelijke zetel op een ander adres is
gevestigd, houdt deze betekening rechtsmisbruik in. (Art. 1073 Ger.W.)
3º Wanneer de betekening van het bestreden arrest gebeurt op de in de statuten vermelde
maatschappelijke zetel, terwijl in alle procedurestukken uitgaande van alle procespartijen
wordt aangenomen dat de maatschappelijke zetel op een ander adres is gevestigd, kan
deze betekening niet dienen als aanvang van de termijn om cassatieberoep in te stellen.
(Art. 1073 Ger.W.)
4º Niettegenstaande de in het Koninklijk Besluit van 20 juni 1983 opgelegde samenwerking
van Belgische Staat en Gemeenschap, rust de gehoudenheid de uitbater van een
algemeen ziekenhuis schadeloos te stellen voor de kosten die gepaard gaan met het
sluiten van het ziekenhuis of een gedeelte ervan enkel op de Belgische Staat. (Art. 6, §10
Wet 23 dec. 1963; Artt. 1, 6, 12, 20, 21, 22, §§1 en 2 en 23 K.B 20 juni 1983)
5º De uitbater van een algemeen ziekenhuis, aan wie een schadeloosstelling toekomt voor
de kosten die gepaard gaan met het sluiten van het ziekenhuis of een gedeelte ervan,
beschikt ten aanzien van de Gemeenschap over een vordering tot uitbetaling van de, met
het oog op de uitbetaling van schadeloosstelling, door de Belgische Staat aan de
Gemeenschap ter beschikking gestelde bedragen. (Art. 6, §10 Wet 23 dec. 1963; Artt. 1,
6, 12, 20, 21, 22, §§1 en 2 en 23 K.B 20 juni 1983)
6º en 7° De samenwerking onder vorm van een overleg, dat tussen de Minister die de
verpleegdagprijs van de ziekenhuizen onder zijn bevoegdheid heeft en de Executieve
wordt georganiseerd indien de Minister niet kan instemmen met het door de Executieve
vastgesteld bedrag van de schadeloosstelling, strekt ertoe in onderling akkoord het
bedrag vast te stellen dat ter beschikking van de Gemeenschap zal gesteld worden en
wijst op een verdeling van de beslissingsmacht wat de vaststelling betreft van het bedrag
van de schadeloosstelling, maar verleent aan de betrokken uitbater van het ziekenhuis
geen subjectief recht in betaling van de schadeloosstelling ten aanzien van de
Gemeenschap. (Art. 6, §10 Wet 23 dec. 1963; Artt. 1, 6, 12, 20, 21, 22, §§1 en 2 en 23
K.B 20 juni 1983)
8º Wanneer de betrokken instelling onder de Gemeenschap ressorteert, heeft de
Executieve mede beslissingsmacht voor wat betreft het bepalen van het bedrag van de
schadeloosstelling, maar komt de uiteindelijke beslissing nopens het al dan niet
toekennen van een schadeloosstelling, afhankelijk van het antwoord op de vraag of aan
alle voorwaarden van het Koninklijk besluit van 20 juni 1983 is voldaan, toe aan de
Minister die de verpleegdagprijs voor ziekenhuizen onder zijn bevoegdheid heeft. (Art. 6,
§10 Wet 23 dec. 1963; Artt. 1, 6, 12, 20, 21, 22, §§1 en 2 en 23 K.B 20 juni 1983)
(ORTHOPEDISCHE KLINIEK PROF. L. VAN HOUTEGHEM v.z.w. T. VLAAMSE GEMEENSCHAP)

ARREST

(A.R. C.06.0610.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 7 juni 2005 gewezen door het
Hof van Beroep te Brussel.
De zaak is bij beschikking van de eerste voorzitter van 31 januari 2008 verwe-
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zen naar de derde kamer.
Raadsheer Alain Smetryns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Ria Mortier 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
Eerste middel
Ontvankelijkheid van het cassatieberoep
1. De verweerster voert aan dat het cassatieberoep laattijdig en dienvolgens
niet ontvankelijk is, doordat het werd ingesteld meer dan drie maanden na de betekening op 1 maart 2006 van het bestreden arrest aan de eiseres en derhalve buiten de door het artikel 1073, eerste lid van het Gerechtelijk Wetboek voorgeschreven termijn.
2. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat:
- in alle procedurestukken zowel in de procedure in eerste aanleg, als in de
procedure voor het hof van beroep steeds werd vermeld dat de maatschappelijke
zetel van de eiseres was gevestigd te 9000 Gent, Koning Albertlaan nr. 121;
- dit het geval was zowel in de stukken uitgaande van de eiseres, de verweerster en de overige procespartijen, als in deze uitgaande van de rechtbank van eerste aanleg en later van het hof van beroep;
- geen enkel processtuk ooit vermeldde dat de maatschappelijke zetel van de
eiseres gevestigd was te 9000 Gent, Koning Albertlaan nr. 109;
- de verweerster steeds aangenomen heeft dat de maatschappelijke zetel van de
eiseres gevestigd was te 9000 Gent, Koning Albertlaan nr. 121;
- de eiseres noch door de achterlating van een afschrift van het exploot op het
adres te 9000 Gent, Koning Albertlaan nr. 109, noch door de toezending van een
aangetekend schrijven op dit adres, kennis kon krijgen van de betekening.
3. Op grond hiervan dient te worden aangenomen dat de betekening van het
bestreden arrest op de in de statuten vermelde maatschappelijke zetel rechtsmisbruik inhoudt.
Waar dergelijke betekening niet kan dienen als aanvang van de bij artikel 1073
van het Gerechtelijk Wetboek bedoelde termijn, is de bij verzoekschrift van 10
november 2006 ingestelde voorziening, ontvankelijk.
Het middel van niet-ontvankelijkheid kan niet worden aangenomen.
Eerste middel
Eerste onderdeel
4. Krachtens artikel 6, §10 van de wet van 23 december 1963 op de ziekenhuizen, kan ten laste van de Staatsbegroting een schadeloosstelling worden toegekend voor de kosten die gepaard gaan met de sluiting of het niet in gebruik ne-
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men van een ziekenhuis of ziekenhuisdienst. Dit artikel bepaalt voorts dat de Koning, bij een in Ministerraad overlegd besluit, de voorwaarden voor de toekenning van deze schadeloosstelling bepaalt, evenals de wijze waarop ze wordt berekend.
5. Krachtens de artikelen 1 en 6 van het koninklijk besluit van 20 juni 1983
houdende vaststelling van de voorwaarden voor de toekenning van de schadeloosstelling voor de niet-uitvoering van projecten van ziekenhuisbouw en voor
de sluiting en de niet-ingebruikname van ziekenhuizen of ziekenhuis-diensten,
evenals van de wijze waarop de schadeloosstelling wordt berekend, zoals van
toepassing, kan binnen de perken van de kredieten voorzien in de begroting van
het Ministerie van Volksgezondheid en overeenkomstig de regelen van dit besluit, aan de uitbater van een algemeen ziekenhuis een schadeloosstelling worden
toegekend voor de kosten die gepaard gaan met de sluiting van het ziekenhuis of
een gedeelte ervan.
6. Artikel 12 van dit koninklijk besluit, zoals te dezen van toepassing, bepaalt
dat de aanvraag tot het verkrijgen van de schadeloosstelling naargelang van het
geval wordt gericht tot de Gemeenschapsminister bevoegd voor het Gezondheidsbeleid van de Gemeenschap waartoe de betrokken instelling behoort, of aan
de nationale minister die, voor wat de instellingen betreft die onder de nationale
overheid ressorteren, bevoegd is inzake de toepassing van de ziekenhuisprogrammatie.
Krachtens artikel 20 van het koninklijk besluit, behandelt de Gemeenschapsminister bevoegd voor het gezondheidsbeleid de aanvraag en stelt de Executieve
het bedrag van de schadeloosstelling vast. Artikel 21 van het koninklijk besluit
bepaalt dat de beslissing waarbij het bedrag van de schadeloosstelling werd vastgesteld samen met de aanvraag en de in artikel 15 bedoelde verantwoordingsstukken, door de Executieve wordt overgezonden naar de Minister die de verpleegdagprijs voor de ziekenhuizen onder zijn bevoegdheid heeft.
Krachtens artikel 22, §1 van het koninklijk besluit, wordt, voor zover aan alle
voorwaarden van dit besluit is voldaan, het bedrag van de schadeloosstelling, bedoeld in artikel 20 van dit besluit met het oog op de uitbetaling ervan aan de betrokken instelling door de Minister die de verpleegdagprijs voor de ziekenhuizen
onder zijn bevoegdheid heeft, ter beschikking gesteld van de Gemeenschap, op
een wijze die in gemeenschappelijk overleg met de betrokken Executieve wordt
vastgesteld. Artikel 22, §2 van het koninklijk besluit bepaalt dat indien de Minister die de verpleegdagprijs van de ziekenhuizen onder zijn bevoegdheid heeft
niet kan instemmen met het door de Executieve vastgestelde bedrag van de schadeloosstelling, een overleg wordt georganiseerd tussen de Executieve en de voormelde Minister ten einde in onderling akkoord het bedrag vast te stellen dat ter
beschikking van de Gemeenschap zal worden gesteld.
Krachtens artikel 23 van het koninklijk besluit, kan de Minister die de verpleegdagprijs van de ziekenhuizen onder zijn bevoegdheid heeft, ambtshalve het
bedrag van de schadeloosstelling dat ter beschikking van de Gemeenschap wordt
gesteld met het oog op de uitbetaling ervan aan de aanvrager verminderen met de
voorschotten die door hem kunnen worden teruggevorderd in verhouding tot het
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aantal bedden dat gedesaffecteerd wordt.
7. Uit deze bepalingen volgt dat, niettegenstaande de, overeenkomstig de wettelijke bevoegdheidsverdeling, door deze bepalingen opgelegde samenwerking
van Belgische Staat en Gemeenschap, de gehoudenheid de uitbater van een algemeen ziekenhuis schadeloos te stellen voor de kosten die gepaard gaan met het
sluiten van het ziekenhuis of een gedeelte ervan, enkel rust op de Belgische
Staat.
8. De appelrechters oordelen dat uit de "beschreven feiten en in het bijzonder
uit de staatshervorming anno 1980 en het koninklijk besluit nr. 60 van 22 juli
1982 (...) zeer duidelijk (blijkt) dat het de Belgische Staat is die bij de sluiting
van een ziekenhuis, zoals in casu, een schadeloosstelling kan toekennen" en dat
de "Belgische Staat (...) zeer uitdrukkelijk zijn bevoegdheden inzake het gezondheidsbeleid (heeft) behouden wat betreft de organieke wetgeving".
Ze geven aldus te kennen dat de gehoudenheid de uitbater van een algemeen
ziekenhuis schadeloos te stellen voor de kosten die gepaard gaan met het sluiten
van het ziekenhuis of een gedeelte ervan, enkel rust op de Belgische Staat, die
ingevolge zijn normerende bevoegdheid aan de basis ligt van de beperking van
het aantal ziekenhuisbedden.
In zoverre het onderdeel opkomt tegen dit oordeel van de appelrechters, kan
het niet worden aangenomen.
9. Uit de onder r.o. 1 aangehaalde bepalingen volgt dat de uitbater van een algemeen ziekenhuis, aan wie een schadeloosstelling toekomt voor de kosten die
gepaard gaan met het sluiten van het ziekenhuis of een gedeelte ervan, ten aanzien van de Gemeenschap wel beschikt over een vordering tot uitbetaling van de,
met het oog op de uitbetaling van de schadeloosstelling, door de Belgische Staat
aan de Gemeenschap ter beschikking gestelde bedragen.
10. In zoverre het onderdeel ervan uitgaat dat de uitbater van een algemeen
ziekenhuis, aan wie dergelijke schadeloosstelling toekomt, ten aanzien van de
Gemeenschap beschikt over een subjectief recht in betaling van bedoelde schadeloosstelling, ongeacht of het bedrag ervan door de Belgische Staat ter beschikking werd gesteld van de Gemeenschap met het oog op de uitbetaling van de
schadeloosstelling, faalt het naar recht.
11. Uit de onder r.o. 1 vermelde bepalingen volgt dat, wanneer de Minister die
de verpleegdagprijs van de ziekenhuizen onder zijn bevoegdheid heeft, niet kan
instemmen met het door de Executieve vastgestelde bedrag van de schadeloosstelling, een overleg wordt georganiseerd tussen de Executieve en de voormelde
Minister ten einde in onderling akkoord het bedrag vast te stellen dat ter beschikking van de Gemeenschap zal worden gesteld.
12. Dergelijke samenwerkingsvorm wijst op een verdeling van de beslissingsmacht wat de vaststelling betreft van het bedrag van de schadeloosstelling, maar
verleent aan de betrokken uitbater geen subjectief recht in betaling van de schadeloosstelling ten aanzien van de Gemeenschap.
In zoverre het onderdeel van het tegendeel uitgaat, faalt het naar recht.
Tweede onderdeel
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13. De appelrechters oordelen dat op 25 mei 1984 kennis werd gegeven van de
instemming van de Minister van Sociale Zaken en het starten van de procedure
voor het in betaling stellen en dat dit laatste, op grond van artikel 14 van de organieke wet van 29 oktober 1846, impliceert dat de betalingsopdracht niet kan worden uitgevoerd dan voorzien van het visum van het Rekenhof.
14. Door te oordelen dat de betalingsopdracht van de Belgische Staat aan de
Vlaamse Gemeenschap niet kan worden uitgevoerd dan voorzien van het visum
van het Rekenhof, kennen de appelrechters aan deze verplichting geen gevolgen
toe ten aanzien van de subjectieve rechten van de op betaling gerechtigde.
In zoverre mist het onderdeel feitelijke grondslag.
15. De appelrechters, die aan het ontbreken van visum van het Rekenhof geen
gevolgen toekennen ten aanzien van de subjectieve rechten van de eiseres, dienden niet te antwoorden op het in het onderdeel vermeld verweer, dat geen belang
meer vertoonde.
Het onderdeel kan in zoverre niet worden aangenomen.
Derde onderdeel
16. Het onderdeel verwijt het arrest niet te beslissen dat de brieven een vermelding bevatten die er niet in staat of dat zij geen vermelding bevatten die er wel in
staat.
17. Het onderdeel verwijt aan het arrest enkel dat het aan die akten een uitlegging geeft die het in strijd acht met de uitlegging die het voorstelt.
Die grief levert geen miskenning van de bewijskracht van akten op.
Het onderdeel is niet ontvankelijk.
Tweede middel
18. De appelrechters oordelen, bij het bespreken van de door de eiseres voorgehouden fout van de verweerster, dat "uit het geheel van de hierboven vermelde
feiten (...) vooreerst (moet) worden afgeleid dat de Belgische Staat de schadeloosstelling toekent, zij het in samenwerking en in overleg met de Vlaamse Gemeenschap".
19. In zoverre het middel ervan uitgaat gaat dat de appelrechters de door de eiseres ingeroepen fout van de verweerster beoordelen vanuit het standpunt dat het
de verweerster niet mede toekwam een beslissing te nemen inzake het vaststellen
van het bedrag van de schadeloosstelling, berust het op een verkeerde lezing van
het arrest.
In zoverre mist het middel feitelijke grondslag.
20. Uit de onder r.o. 1 vermelde bepalingen volgt dat, wanneer de betrokken
instelling onder de Gemeenschap ressorteert, de Executieve mede beslissingsmacht heeft wat betreft het bepalen van het bedrag van de schadeloosstelling,
maar dat de uiteindelijke beslissing nopens het al dan niet toekennen van een
schadeloosstelling, afhankelijk van het antwoord op de vraag of aan alle voorwaarden van het koninklijk besluit van 20 juni 1983 is voldaan, toekomt aan de
Minister die de verpleegdagprijs voor ziekenhuizen onder zijn bevoegdheid
heeft.
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21. In zoverre het middel ervan uitgaat dat de Gemeenschap ook mede beslissingsmacht heeft wat betreft de uiteindelijke beslissing nopens het al dan niet
toekennen van een schadeloosstelling, faalt het naar recht.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.
10 maart 2008 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever:
de h. Smetryns – Gelijkluidende conclusie van mevr. Mortier, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. van Eeckhoutte en Geinger.

Nr. 166
3° KAMER - 10 maart 2008

1º BEWIJS — BURGERLIJKE ZAKEN — ALGEMEEN - ONRECHTMATIG VERKREGEN
BEWIJS - BEOORDELING DOOR DE RECHTER VAN DE TOELAATBAARHEID VAN EEN ONRECHTMATIG
VERKREGEN BEWIJS - TOETSING IN HET LICHT VAN DE ARTIKELEN 6 E.V.R.M. EN 14 I.V.B.P.R.
2º BEWIJS — BURGERLIJKE ZAKEN — ALGEMEEN - ONRECHTMATIG VERKREGEN
BEWIJS - BEOORDELING DOOR DE RECHTER VAN DE TOELAATBAARHEID VAN EEN ONRECHTMATIG
VERKREGEN BEWIJS - IN AANMERKING TE NEMEN CRITERIA
1º Behoudens wanneer de wet uitdrukkelijk anders bepaalt, staat het de rechter de
toelaatbaarheid van een onrechtmatig verkregen bewijs, te beoordelen in het licht van de
artikelen 6 E.V.R.M. en 14 I.V.B.P.R., rekening houdende met de elementen van de zaak
in haar geheel genomen, inbegrepen de wijze waarop het bewijs verkregen werd en de
omstandigheden waarin die onrechtmatigheid werd begaan. (Art. 870 Ger.W.; Art. 6
Verdrag Rechten van de Mens; Art. 14 I.V.B.P.R.)
2º Een onrechtmatig verkregen bewijs mag, behoudens het geval van miskenning van een
op straffe van nietigheid voorgeschreven vorm, alleen worden geweerd wanneer de
bewijsverkrijging is aangetast door een gebrek waardoor de betrouwbaarheid ervan
wegvalt of waardoor het recht op een eerlijk proces in gevaar wordt gebracht. De rechter
kan bij deze afweging, onder meer, rekening houden met het zuiver formeel karakter van
de onregelmatigheid, de weerslag op het recht of de vrijheid die door de overschreden
norm zijn beschermd, de omstandigheid dat de overheid die met de opsporing, het
onderzoek en de vervolging van misdrijven is belast, al dan niet de onrechtmatigheid
opzettelijk heeft begaan, de omstandigheid dat de ernst van de inbreuk veruit de begane
onrechtmatigheid overstijgt, het feit dat het onrechtmatig verkregen bewijs alleen een
materieel element van het bestaan van de inbreuk betreft, het feit dat de
onregelmatigheid die aan de vaststelling van de inbreuk voorafging of ermee gepaard
ging, volstrekt onevenredig is met de ernst van de inbreuk. (Art. 870 Ger.W.; Art. 6
E.V.R.M.; Art. 14 I.V.B.P.R.)
(R.V.A. T. A.)

ARREST

(A.R. S.07.0073.N)
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I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 26 april 2007 gewezen door
het Arbeidshof te Antwerpen.
Afdelingsvoorzitter Robert Boes heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Ria Mortier heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert in zijn verzoekschrift twee middelen aan.
1. Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek;
artikel 1 van de wet van 17 april 1878 houdende de Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering;
de artikelen 28bis, §1, eerste en derde lid, 28ter, §1, 28quater, eerste en tweede lid, 28quinquies, §1 van het Wetboek van Strafvordering;
artikel 458 van het Strafwetboek;
artikel 1380, tweede lid van het Gerechtelijk Wetboek;
artikel 125, eerste lid van het koninklijk besluit van 28 december 1980 houdende algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken;
artikel 6, §1, laatste lid van de wet van 16 november 1972 betreffende de arbeidsinspectie;
de artikelen 44, 45, 71, eerste lid, 1° en 4°, 154, eerste lid en 169, eerste lid van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering.
Aangevochten beslissing
Het bestreden arrest verklaart het hoger beroep van de eiser ongegrond en bevestigt het
bestreden vonnis dat de door de eiser jegens de verweerder getroffen beslissing vernietigde, op grond dat de administratieve beslissing van 16 maart 2005 gesteund is op bewijs
dat onrechtmatig is verkregen, omdat het is verkregen met miskenning van het geheim
van het strafrechtelijk opsporingsonderzoek, en steunt hiervoor op de volgende overwegingen:
"(Uit de niet betwiste feitelijke gegevens blijkt dat (de eiser) een administratief onderzoek opstartte na ontvangst van een faxbericht van de politie te Sint-Niklaas waarin melding wordt gemaakt dat (de verweerder), hoewel hij verklaarde werkloos te zijn, hulp verleende in de winkel van zijn broer te Antwerpen; tevens werd door de hoofdinspecteur
van de politie Sint-Niklaas een kopie van het proces-verbaal van verhoor van 27 september 2004 (grotendeels onleesbaar gemaakt met zwarte viltstift) overgemaakt).
Vanaf het ogenblik dat de politie een proces-verbaal opstelt, hetwelk onbetwistbaar een
akte van onderzoek is, stelt hij een handeling die onder de toepassing valt van het opsporingsonderzoek.
(Artikel 28 bis, §1 van het Wetboek van Strafvordering omschrijft het opsporings-onderzoek als het geheel van handelingen die ertoe strekken de misdrijven, hun daders en de
bewijzen ervan op te sporen en de gegevens te verzamelen die dienstig zijn voor de uitoefening van de strafvordering.)
Vanaf het ogenblik van de vaststelling van een inbreuk door middel van een procesverbaal geldt het geheim van het strafrechtelijk onderzoek.
Het geheim karakter van het strafrechtelijk onderzoek is een essentieel en onbetwist-
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baar begrip in het wetboek van strafvordering. Het kan beschouwd worden als een van de
pijlers waarop de strafvordering is gebaseerd en geldt dus eveneens in het sociaal strafrecht (...);
Het geheim karakter van het strafrechtelijk onderzoek wordt expliciet opgenomen in
het Wetboek van Strafvordering en met name in artikel 28quinquies, §1 en artikel 57 van
het Wetboek van Strafvordering.
Artikel 28quinquies en artikel 57 van het Wetboek van Strafvordering bepalen dat, behoudens de wettelijke uitzonderingen, het opsporings- en het gerechtelijk onderzoek geheim zijn en dat eenieder die beroepshalve zijn medewerking dient te verlenen aan het opsporings- en het gerechtelijk onderzoek, tot geheimhouding verplicht is en dat hij die dit
geheim schendt, gestraft wordt met de straffen bepaald in artikel 458 van het Strafwetboek.
Het geheim van het onderzoek verbiedt de politiediensten de door hen bij het strafonderzoek verzamelde gegevens aan een sociale inspectiedienst mee te delen behoudens uitdrukkelijke machtiging daartoe door het bevoegd openbaar ministerie; uitdrukking van dit
beginsel wordt teruggevonden, in artikel 125, eerste lid van het koninklijk besluit van 28
december 1950 houdende algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken en artikel 6, §1, laatste lid van de wet van 16 november 1972 betreffende de arbeidsinspectie.
In de voorgelegde overtuigingsstukken waarop het (arbeids)hof vermag acht te slaan
bevindt zich geenszins het bewijs dat het openbaar ministerie zijn toestemming zou gegeven hebben om de inlichtingen, verkregen naar aanleiding van een verhoor van (de verweerder) op 27 september 2004, over te maken aan het werkloosheidsbureau te Sint-Niklaas.
Het is derhalve duidelijk dat de administratieve beslissing van 16 maart 2005 gesteund
is op onrechtmatig verkregen bewijs.
Het bewijs wordt onrechtmatig verkregen indien naar aanleiding van de bewijsgaring
ofwel een handeling wordt gesteld in strijd met een materiële wetsbepaling, ofwel een
handeling werd gesteld in strijd met een regel van formeel procesrecht, ofwel een handeling werd gesteld die ingaat tegen de algemene rechtsbeginselen (...).
Het bewijs dat geleid heeft tot de beslissing van de directeur van 16 maart 2005 is onrechtmatig omdat het verkregen is ingevolge een handeling die strijdig is met de materiële
wet en zelfs door middel van het plegen van een misdrijf (artikel 458 van het Strafwetboek).
(...)
De rechtmatigheid van het bewijs (verzameling van gegevens) wordt aangetast vanaf
het ogenblik dat de politie dit bewijs heeft overhandigd aan de controledienst van (de eiser), met schending van het geheim karakter van het opsporingsonderzoek" (arrest, pp. 6
en 8).
Grief
Eerste onderdeel
Schending van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek.
Uit de bestreden beslissing van 16 maart 2005, zoals vervat in het dossier, blijkt dat
deze werd gesteund op "een onderzoek door onze controledienst" (beslissing, p. 2) en dat
de verweerder werd gehoord in zijn verweermiddelen op 3 februari 2005, bijgestaan door
J. L. (beslissing, p. 3).
Nergens wordt in deze beslissing gewag gemaakt van een proces-verbaal van verhoor
op grond waarvan de eiser zou beslist hebben om de verweerder uit te sluiten van het
recht op werkloosheidsuitkeringen.
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Het bestreden arrest oordeelt dat de getroffen beslissing gesteund is op een proces-verbaal van de politie van 27 september 2004 en dat het "derhalve duidelijk is dat de administratieve beslissing van 16 maart 2005 gesteund is op onrechtmatig verkregen bewijs" (arrest, p. 7).
Door te oordelen dat de kwestieuze beslissing gesteund is op dit proces-verbaal, daar
waar uit de bestreden beslissing blijkt dat deze gesteund is op een onderzoek door de controlediensten van de eiser en dat het de resultaten van dit onderzoek zijn die geleid hebben
tot de beslissing van de eiser, leest het arrest iets in die beslissing dat er niet in vervat ligt,
en miskent het mitsdien de bewijskracht ervan (schending van de in dit onderdeel geviseerde wetsbepalingen).
Tweede onderdeel
Schending van de overige in het middel geviseerde wetsbepalingen.
Artikel 28bis, §1, eerste lid van het Wetboek van Strafvordering definieert het opsporingsonderzoek als het geheel van de handelingen die ertoe strekken de misdrijven, hun
daders en de bewijzen ervan op te sporen en de gegevens te verzamelen die dienstig zijn
voor de uitoefening van de strafvordering.
Dit opsporingsonderzoek wordt krachtens artikel 28bis, §1, derde lid van het Wetboek
van Strafvordering gevoerd onder de leiding en het gezag van de bevoegde procureur des
Konings, die hiervoor de verantwoordelijkheid draagt.
De procureur heeft krachtens artikel 28ter, §1 van het Wetboek van Strafvordering, immers een algemene opsporingsplicht en een algemeen opsporingsrecht en bepaalt de materies waarin in zijn arrondissement de misdrijven prioritair worden opgespoord.
Rekening houdend met de richtlijnen van het strafrechtelijk beleid oordeelt de procureur des Konings krachtens artikel 28quater, eerste lid van het Wetboek van Strafvordering over de opportuniteit van de vervolging. Hij oefent de strafvordering uit op de wijze
die de wet bepaalt (artikel 28quater, tweede lid van het Wetboek van Strafvordering).
Krachtens artikel 1 van de wet van 17 april 1878 houdende de Voorafgaande titel van
het Wetboek van Strafvordering kan de rechtsvordering tot toepassing van de straffen niet
worden uitgeoefend dan door de ambtenaren die de wet daarmee belast.
Overeenkomstig artikel 28quinquies, §1, is het opsporingsonderzoek geheim, en is eenieder die beroepshalve zijn medewerking hieraan dient te verlenen tot geheimhouding verplicht op straffe van strafsancties zoals bepaald bij artikel 458 van het Strafwetboek.
Krachtens artikel 1380, tweede lid van het Gerechtelijk Wetboek, bepaalt de Koning
aan welke voorwaarden de mededeling of het afschrift van akten van onderzoek en van
rechtspleging in criminele, correctionele en politiezaken en tuchtzaken, is onderworpen.
In uitvoering hiervan bepaalt artikel 125 van het koninklijk besluit van 28 december
1950 houdende algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken dat in dergelijke
zaken geen uitgifte of afschrift der akten van onderzoek en rechtspleging mag worden afgeleverd zonder uitdrukkelijke machtiging van de procureur-generaal bij het hof van beroep.
Ook artikel 6, §1, derde lid van de wet van 16 november 1972 betreffende de arbeidsinspectie bepaalt dat "de akten, stukken, registers, documenten of inlichtingen betreffende
gerechtelijke procedures enkel (mogen) worden meegedeeld met de uitdrukkelijke toelating van de procureur-generaal of de auditeur-generaal".
Uit het geheel van deze bepalingen volgt dat het opsporingsonderzoek, en bijgevolg het
geheim karakter ervan en de daaraan verbonden verplichting tot het bekomen van een
machtiging tot aflevering van stukken van een gerechtelijke procedure, pas een aanvang
neemt op het ogenblik dat de procureur des Konings, nadat hij gevat werd van bepaalde
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feiten, een dergelijk onderzoek gelast.
Een proces-verbaal is een schriftelijke akte, een verslag door een politieambtenaar opgesteld over al wat hij in verband met een bepaald misdrijf heeft vastgesteld of vernomen.
Het louter opstellen van een proces-verbaal door een politiedienst maakt evenwel geen
daad van onderzoek uit, indien het openbaar ministerie en meer bepaald de procureur des
Konings hiervan niet gevat werd en het kwestieuze proces-verbaal niet in het kader van
een wettig ingesteld opsporingsonderzoek (werd) opgesteld.
Evenmin maakt een louter proces-verbaal opgesteld door een politiedienst een "akte
van onderzoek en rechtspleging" in de zin van artikel 125 van het koninklijk besluit van
28 december 1959 of een "akte, stuk, register, document of inlichting betreffende een gerechtelijke procedure" in de zin van artikel 6 van de wet van 16 november 1972 betreffende de arbeidsinspectie uit, daar de politiediensten geen bevoegdheid hebben tot het instellen van een opsporings- of gerechtelijk onderzoek.
Zoals de eiser in zijn verzoekschrift tot hoger beroep (p. 2) had laten gelden "(...) blijkt
(in casu) niet dat er een voorafgaandelijke opdracht werd gegeven door een gerechtelijke
instantie aan de politiediensten te Sint-Niklaas of dat er een gerechtelijke procedure werd
aangevat".
Door te oordelen dat het opstellen van een proces-verbaal "onbetwistbaar een akte van
onderzoek is" en dat een dergelijke handeling "onder de toepassing valt van het opsporingsonderzoek", en dat "vanaf het ogenblik van de vaststelling van een inbreuk door middel van een proces-verbaal (...) het geheim van het strafrechtelijk onderzoek (geldt)",
schendt het arrest alle in het middel aangeduide wetsbepalingen.
Door het kwestieuze proces-verbaal te beschouwen als een akte van onderzoek of
rechtspleging in de zin van artikel 125 van het koninklijk besluit van 28 december 1950
houdende algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken, dan wel als een stuk
"betreffende een gerechtelijke procedure" in de zin van artikel 6, §1, derde lid van de Arbeidsinspectiewet, dat enkel met machtiging van het daartoe bevoegd openbaar ministerie
aan een derde mocht worden overgemaakt, schendt het arrest in het bijzonder de artikelen
125 van het koninklijk besluit van 28 december 1950 en 6, §1, derde lid van de Arbeidsinspectiewet.
Door te oordelen dat de beslissing van de eiser met miskenning van het geheim van het
opsporingsonderzoek werd getroffen, schendt het arrest de artikelen 1 van de Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering, 28bis, §1, eerste en derde lid, 28ter, §1, 28quater, eerste en tweede lid, 28quinquies, §1 van het Wetboek van Strafvordering, 458
van het Strafwetboek en artikel 1380, tweede lid van het Gerechtelijk Wetboek.
Bijgevolg schenden de appelrechters, door op die onwettige grond met bevestiging van
het beroepen vonnis de beslissing van eiser te vernietigen, de artikelen 44, 45, 71, eerste
lid, 1° en 4°, 154, eerste lid en 169, eerste lid van het koninklijk besluit van 25 november
1991 houdende de werkloosheidsreglementering.
2. Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
artikel 1315 van het Burgerlijk Wetboek;
de artikelen 870 en 1380, tweede lid van het Gerechtelijk Wetboek;
de regels inzake het bewijs in strafzaken;
artikel 125 van het koninklijk besluit van 28 december 1950 houdende algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken;
de artikelen 7, §1, eerste, tweede en derde lid, i) van de Besluitwet van 28 december
1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders;
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de artikelen 3 en 21, §1, 2° van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers;
de artikelen 44, 45, 71, eerste lid, 1° en 4°, 154, eerste lid en 169, eerste lid van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering.
Aangevochten beslissing
Het bestreden arrest oordeelt dat het bewijs dat tot de beslissing van de eiser geleid
heeft onrechtmatig is, daar het verkregen is ingevolge een handeling die strijdig is met de
materiële wet en zelfs door middel van het plegen van een misdrijf, en dat zulks als gevolg heeft dat de rechter er op geen enkele wijze rekening mee mag houden, noch met het
overige bewijsmateriaal dat hieruit voortvloeit, zoals de door de verweerder na verhoor
door eiser afgelegde verklaringen, en zulks op grond van de volgende overwegingen:
"Het door (de eiser) aangehaalde arrest van het Hof van Cassatie van 12 oktober 2005
is in huidig burgerlijk geschil niet relevant daar het gewezen is in een strafprocedure hetgeen volgens andere wetmatigheden functioneert wat betreft de bewijsvoering
De omstandigheid dat een bewijselement op onrechtmatige wijze werd verkregen heeft
als gevolg dat de rechter, bij het vormen van zijn overtuiging, dat element noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks in aanmerking mag nemen (...).
Alle bewijsmateriaal dat voortvloeit uit het aldus onrechtmatig verkregen bewijsmateriaal kan evenmin als regelmatig verkregen bewijs in aanmerking genomen worden; dienvolgens kan geen rekening gehouden worden met de inhoud van de door (de verweerder)
afgelegde verklaringen op 3 december 2004 en 3 februari 2005.
Aangezien (de eiser) geen andere bewijsstukken voortbrengt waaruit zou blijken dat (de
verweerder) tijdens zijn werkloosheid arbeid heeft verricht in de zin van artikel 45 van het
Werkloosheidsbesluit, heeft de eerste rechter terecht de bestreden administratieve beslissing vernietigd" (arrest, p. 8).
Grief
Krachtens artikel 3 van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van
de sociale zekerheid voor werknemers omvat de sociale zekerheid der werknemers het geheel van de sociale prestaties waarop de sociaal verzekerden recht hebben en die tot doel
hebben het arbeidsinkomen van de werknemer te vervangen of aan te vullen ten einde
hem te vrijwaren tegen de gevolgen van bepaalde arbeidsrisico's, tegenover bepaalde gezins- en levensomstandigheden en sociale risico's volgens de in artikel 21 opgesomde regelingen.
Krachtens artikel 21, §1, 2° van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers bestaat de sociale zekerheid aldus onder
meer uit de regeling inzake de werkloosheidsuitkeringen.
Als openbare sociale zekerheidsinstelling in de zin van artikel 7, §1, eerste en tweede
lid van de Besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid
der arbeiders heeft eiser onder meer tot taak aan de onvrijwillig werklozen en aan hun gezin de uitbetaling van de hun verschuldigde uitkeringen te verzekeren krachtens artikel 7,
§1, derde lid, i) van diezelfde Besluitwet.
Als instelling belast met een openbare dienst mag de eiser derhalve slechts strikt de
voordelen toekennen waarin de wet voorziet, onder de voorwaarden die daarvoor gelden,
zoniet worden gelden afgewend van hun wettelijke bestemming en onttrokken aan de gemeenschap van de gerechtigden wat de werking van de openbare dienst in het gedrang
brengt.
Het socialezekerheidsrecht in het algemeen en de werkloosheidsreglementering in het
bijzonder betreft aldus voorzieningen die de overheid treft ten voordele van bepaalde
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groepen van burgers en is dus publiek recht, in de mate dat het een particulier persoon, de
sociaal verzekerde, tegenover een openbare socialezekerheidsinstelling plaatst.
Inzake de vaststelling van dit socialezekerheidsrecht op werkloosheidsuitkeringen,
geldt geen wettelijke bepaling die uitdrukkelijk en volledig zou verbieden een bewijs te
gebruiken dat op directe of indirecte wijze door enige onregelmatigheid of onwettigheid is
verkregen.
Een dergelijk bewijs mag dus, behoudens het geval van miskenning van een op straffe
van nietigheid voorgeschreven vorm, alleen worden geweerd wanneer de bewijsverkrijging is aangetast door een gebrek waardoor de betrouwbaarheid ervan wegvalt of waardoor het recht op een eerlijk proces in gevaar wordt gebracht.
De rechter dient bij zijn oordeel hierover rekening te houden met de gegevens van de
zaak. Hij kan daarbij inzonderheid acht slaan op het zuiver formeel karakter van de onregelmatigheid, op het gebrek aan weerslag van het aangeklaagde gebrek op het recht of de
vrijheid die door de overschreden norm zijn beschermd, op de omstandigheid dat de wederrechtelijke beoordeling die aan de politie of de aangever wordt toegeschreven niet opzettelijk is, dat het onrechtmatig verkregen bewijs slechts betrekking heeft op een materieel bestanddeel van het misdrijf of nog dat de onregelmatigheid die aan de vaststelling
van het misdrijf voorafging of daarmee gepaard ging, volstrekt onevenredig is met de
ernst van dat misdrijf.
Uit de feitelijke vaststellingen van het arrest blijkt dat de eiser op 3 december 2004 aan
de sociale inspecteurs van de eiser verklaarde: "Als ik tegen de politie van St. Niklaas op
27 september 2004 verklaard had dat ik bijna elke dag help in de zaak van mijn broer dan
bedoelde ik daarmee dat ik daar elke dag in de winkel, of af en toe aanwezig was om advies te geven omdat ik ervaring had in de branche omdat ik vroeger (+- 2 jaar geleden)
een gelijkaardige zaak heb gehad in de Charlottalei (BVBA FIM). (...) Ik heb nooit melding gemaakt van deze prestaties op mijn controlekaart omdat ik dit niet als werken beschouw" (arrest, p. 3) en op 3 februari 2005 ten overstaan van de sociale inspecteurs volgende verklaring aflegde: "Vermits ik ervaring had in de sector werd ik gevraagd om raad
te geven. Dit vanaf augustus 2004. Ik werd hier niet voor bezoldigd, ook niet in natura. lk
was niet alle dagen aanwezig in de zaak, slechts 1 à 2 maal per week. Ik besliste hierover
zelf. (...) Omdat de hulp die ik bood onbezoldigd was en enkel bestond uit het geven van
raad, heb ik geen aangifte gedaan van de hulp. Ik heb nooit klanten bediend of geld ontvangen van klanten. Ik gaf advies over de prijzen van de verkochte goederen. Mijn
schoonzus maakte dan de prijskaartjes en bediende de klanten" (arrest, p. 3).
Zelfs indien dit onderzoek pas werd ingesteld nadat de eiser via een proces-verbaal op
de hoogte werd gebracht van mogelijke inbreuken op de werkloosheidsreglementering,
dan nog doet zulks geen afbreuk aan de wettigheid van de door de eiser getroffen beslissing, inzoverre de beweerde onregelmatigheid inzake de transmissie van dit proces-verbaal niet meteen moet leiden tot het weren van het bewijs dat door de eiser werd bekomen
ingevolge het ingestelde onderzoek.
Immers, zoals de eiser in zijn verzoekschrift tot hoger beroep in ondergeschikte orde,
"indien men niettemin zou moeten aannemen dat het arbeidshof zou besluiten tot een onregelmatige transmissie van het PV van verhoor van de politie naar de RVA" (p. 3) had
laten gelden, is er geen absolute nietigheidssanctie verbonden aan het bekomen van een
proces-verbaal zonder machtiging van het bevoegde openbaar ministerie en "heeft de arbeidsrechtbank het PV van verhoor van de politie verwijderd zonder aan te geven waarom
dit onregelmatig verkregen bewijs niet betrouwbaar zou zijn dan wel het recht op een eerlijk proces in gevaar zou brengen. Het al dan niet onrechtmatig verkregen bewijs is zowel
betrouwbaar als overtuigend. De feiten staan materieel vast, ze worden toegegeven door
betrokkene zelf en er heeft een tegensprekelijke procesgang plaatsgevonden" (ibid., pp. 3-
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4).
Indien het PV van verhoor onrechtmatig zou zijn verkregen, hoeft zulks er bijgevolg
niet toe te leiden dat de rechter geen rekening kan houden met de verklaringen die door de
verweerder aan de sociale inspecteurs werden afgelegd, in zoverre op grond van die verklaringen vastgesteld kan worden dat eiser als openbare overheidsinstelling geen uitkeringen vermocht te betalen aan een werkloze die daartoe de voorwaarden niet vervulde en
het feit dat het PV van verhoor onrechtmatig verkregen zou zijn, verweerders recht op een
eerlijk proces inzake zijn recht op werkloosheidsuitkeringen geenszins in het gedrang
bracht of de betrouwbaarheid aantastte van het door de eiser op grond van de door de verweerder afgelegde verklaringen verkregen bewijs.
Het bestreden arrest oordeelt evenwel dat met die criteria geen rekening moet worden
gehouden omdat dezen slechts gelden in strafzaken en derhalve "in huidig burgerlijk geschil niet relevant zijn" (arrest, p. 8) en stelt dat evenmin met de door de verweerder afgelegde verklaringen van 3 december 2004 en 3 februari 2005 rekening mag worden gehouden.
Door op die grond te beslissen dat de aan verweerder verweten feiten niet bewezen zijn,
zonder te onderzoeken of de onregelmatige verkrijging van een proces-verbaal van de politie, niet een louter formeel karakter heeft, dan wel of dit onregelmatig verkregen bewijsmiddel wel een weerslag heeft op het recht van eiser op een eerlijk proces inzake zijn
recht op werkloosheidsuitkeringen, of nog de betrouwbaarheid aantast van het bewijs zoals door de eiser verkregen na verhoor van de verweerder in een tegensprekelijke procedure, verantwoorden de appelrechters hun beslissing niet naar recht (schending van alle in
het middel aangeduide wetsbepalingen).
Door te oordelen dat het recht van verweerder op werkloosheidsuitkeringen een "burgerlijk geschil" uitmaakt, daar waar het sociaal-zekerheidsrecht publiek recht uitmaakt, en
vervolgens te weigeren te onderzoeken of de verweerder, spijts het onrechtmatig verkregen bewijs, niet alsnog wettig van recht op uitkeringen werd uitgesloten gelet op het resultaat van het door de eiser regelmatig ingestelde onderzoek en meer bepaald de bijkomende verklaringen die door de verweerder in dat kader werden afgelegd doch waar het
arrest geen acht op slaat omdat het "voortvloeit uit het onrechtmatig verkregen bewijs",
miskent het arrest tevens de specifieke aard van het sociaalzekerheidsrecht op werkloosheidsuitkeringen, dat inhoudt dat geen uitkeringen kunnen worden toegekend aan diegenen die daartoe de voorwaarden niet vervullen, en schendt het arrest in het bijzonder de
artikelen 7, §1, eerste en tweede en derde lid, i) van de Besluitwet van 28 december 1944
betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, 3 en 21, §1, 2° van de wet van
29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers, evenals de artikelen 44, 45, 71, eerste lid, 1° en 4°, 154, eerste lid en 169, eerste lid
van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering.
In zoverre de appelrechters beslissen dat al het door de eiser aangevoerde bewijsmateriaal niet als regelmatig verkregen bewijs in aanmerking kan worden genomen, omdat het
voortvloeit uit het onrechtmatig verkregen bewijsmateriaal, en er geen rekening kan worden gehouden met de inhoud van de door de verweerder afgelegde verklaringen, schendt
het bestreden arrest tevens de artikelen 1315 van het Burgerlijk Wetboek en 870 van het
Gerechtelijk Wetboek.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Tweede middel
Behoudens wanneer de wet uitdrukkelijk anders bepaalt, staat het de rechter de
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toelaatbaarheid van een onrechtmatig verkregen bewijs, te beoordelen in het licht
van de artikelen 6 E.V.R.M. en 14 IVBPR, rekening houdende met de elementen
van de zaak in haar geheel genomen, inbegrepen de wijze waarop het bewijs verkregen werd en de omstandigheden waarin die onrechtmatigheid werd begaan.
Een dergelijk bewijs, behoudens het geval van miskenning van een op straffe
van nietigheid voorgeschreven vorm, mag alleen worden geweerd wanneer de
bewijsverkrijging is aangetast door een gebrek waardoor de betrouwbaarheid ervan wegvalt of waardoor het recht op een eerlijk proces in gevaar wordt gebracht.
De rechter kan bij deze afweging, onder meer, rekening houden met één of
meer van volgende omstandigheden: het zuiver formeel karakter van de onregelmatigheid; de weerslag op het recht of de vrijheid die door de overschreden norm
zijn beschermd; de omstandigheid dat de overheid die met de opsporing, het onderzoek en de vervolging van misdrijven is belast, al dan niet de onrechtmatigheid opzettelijk heeft begaan; de omstandigheid dat de ernst van de inbreuk veruit de begane onrechtmatigheid overstijgt; het feit dat het onrechtmatig verkregen bewijs alleen een materieel element van het bestaan van de inbreuk betreft;
het feit dat de onregelmatigheid die aan de vaststelling van de inbreuk voorafging of daarmee gepaard ging, volstrekt onevenredig is met de ernst van die inbreuk.
De appelrechters oordelen dat de omstandigheid dat een bewijselement op onrechtmatige wijze werd verkregen tot gevolg heeft dat de rechter, bij het vormen
van zijn overtuiging, dat element noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks in aanmerking mag nemen en dat alle bewijsmateriaal dat voortvloeit uit het aldus onrechtmatig verkregen bewijsmateriaal evenmin als regelmatig verkregen bewijs
in aanmerking kan genomen worden.
De appelrechters, die op die gronden oordelen dat de bewijsmiddelen die op
onrechtmatige wijze zijn verkregen, niet ontvankelijk zijn, en weigeren dit oordeel aan bovenvermelde criteria of omstandigheden te toetsen, verantwoorden
hun beslissing niet naar recht.
Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
over.
Verwijst de zaak naar het Arbeidshof te Brussel.
10 maart 2008 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever:
de h. Boes – Gelijkluidende conclusie van mevr. Mortier, advocaat-generaal – Advocaat:
mr. Simont.
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Nr. 167
2° KAMER - 11 maart 2008

FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK
AKKOORD — MISDRIJVEN IN VERBAND MET FAILLISSEMENT,
BEDRIEGLIJK ONVERMOGEN - VERPLICHTINGEN VAN ARTIKEL 53 FAILLISSEMENTSWET DUUR VAN DE VERPLICHTINGEN
De verplichting van artikel 53 Faillissementswet blijft voor de gefailleerde of de bestuurders
en zaakvoerders van een gefailleerde vennootschap bestaan zolang de rechtercommissaris of de curators hun opdracht niet hebben beëindigd en het misdrijf van artikel
489, 2° Strafwetboek wordt gepleegd telkens aan een oproeping van de rechtercommissaris of van de curators geen gevolg wordt gegeven en hen niet alle inlichtingen
worden verstrekt of een adreswijziging hen niet wordt medegedeeld. (Artt. 53 en 60
Faillissementswet 1997; Art. 489, 2° Sw.)
(M. T. Mr. A.-M. Vanderleenen, in hoedanigheid van curator van het faillissement van de n.v. Merckx e.a.)

ARREST

(A.R. P.07.1514.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.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Raadsheer Luc Huybrechts heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Ontvankelijkheid van het cassatieberoep
1. In zoverre het bestreden arrest beslist over de bedragen van de door de eerste verweerster gevorderde schadevergoedingen, is het niet definitief.
Overeenkomstig artikel 416 Wetboek van Strafvordering is het cassatieberoep
in zoverre niet ontvankelijk.
Middel
2. Het middel voert schending aan van de artikelen 21 en 22 Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering, artikel 53 Faillissementswet en artikel 489, 2°
Strafwetboek: anders dan het bestreden arrest oordeelt, is de strafvordering voor
de telastlegging H van de zaak I verjaard, zodat de strafvordering voor het geheel
van de vermengde telastleggingen verjaard is.
3. Artikel 53 Faillissementswet bepaalt onder meer dat de gefailleerde of de
bestuurders en zaakvoerders van de gefailleerde vennootschap gehouden zijn gevolg te geven aan alle oproepingen die zij ontvangen van de rechter-commissaris
of van de curators en hun alle vereiste inlichtingen te verstrekken; zij zijn verplicht de curators elke adreswijziging mede te delen.
Artikel 489, 2° Strafwetboek stelt strafbaar de kooplieden die zich in staat van
faillissement bevinden in de zin van artikel 2 Faillissementswet, of de bestuur-
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ders, in rechte of in feite, van handelsvennootschappen die zich in staat van faillissement bevinden, die zonder wettig verhinderd te zijn, verzuimd hebben de
verplichtingen gesteld bij artikel 53 Faillissementswet na te leven.
4. De verplichting van artikel 53 Faillissementswet blijft bestaan zolang de
rechter-commissaris of de curators hun opdracht niet hebben beëindigd en het
misdrijf van artikel 489, 2° Strafwetboek wordt gepleegd telkens aan een oproeping van de rechter-commissaris of van de curators geen gevolg wordt gegeven
en hen niet alle inlichtingen worden verstrekt of een adreswijziging hen niet
wordt medegedeeld.
Dat overeenkomstig artikel 60, eerste lid, Faillissementswet de curators in elk
faillissement gehouden zijn, binnen twee maanden na hun ambtsaanvaarding, aan
de rechter-commissaris een memorie of kort verslag te overhandigen betreffende
de vermoedelijke toestand van het faillissement, de voornaamste oorzaken en
omstandigheden ervan en de kenmerken die het vertoont, stelt geen einde aan
hun opdrachten.
In zoverre het middel berust op de onderstelling dat het misdrijf van artikel
489, 2° Strafwetboek slechts gepleegd kan worden binnen de termijn van twee
maanden van artikel 60, eerste lid, Faillissementswet, faalt het naar recht.
5. In zoverre - voor het overige - het middel opkomt tegen de beoordeling van
de feiten door de rechters of van het Hof een beoordeling van feiten vraagt waarvoor het geen bevoegdheid heeft, is het niet ontvankelijk.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
6. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen
zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
11 maart 2008 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Huybrechts – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, eerste advocaat-generaal – Advocaten: mrs. D. Vandenbulcke, Brussel en B. Van Roy, Brussel.

Nr. 168
2° KAMER - 11 maart 2008

1º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — TERMIJNEN VOOR
CASSATIEBEROEP EN BETEKENING — STRAFVORDERING —
VOORBARIG CASSATIEBEROEP (GEEN EINDBESLISSING) ONDERZOEKSGERECHTEN - REGELING VAN DE RECHTSPLEGING - VERWIJZINGSBESCHIKKING
WEGENS DE VASTSTELLING VAN HET BESTAAN VAN VOLDOENDE BEZWAREN - ONTVANKELIJKHEID
2º HOGER BEROEP — STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN
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INBEGREPEN) — BESLISSINGEN EN PARTIJEN - ONDERZOEKSGERECHTEN REGELING VAN DE RECHTSPLEGING - VERWIJZINGSBESCHIKKING WEGENS DE VASTSTELLING VAN HET
BESTAAN VAN VOLDOENDE BEZWAREN - ONTVANKELIJKHEID
3º VEROORDELING MET UITSTEL EN OPSCHORTING VAN DE
VEROORDELING — GEWONE OPSCHORTING - KAMER VAN
INBESCHULDIGINGSTELLING - REGELING VAN DE RECHTSPLEGING - AFWIJZING VAN HET VERZOEK
TOT OPSCHORTING - CASSATIEBEROEP - ONTVANKELIJKHEID
4º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — TERMIJNEN VOOR
CASSATIEBEROEP EN BETEKENING — STRAFVORDERING —
VOORBARIG CASSATIEBEROEP (GEEN EINDBESLISSING) ONDERZOEKSGERECHTEN - REGELING VAN DE RECHTSPLEGING - AFWIJZING VAN HET VERZOEK TOT
OPSCHORTING - CASSATIEBEROEP - ONTVANKELIJKHEID
5º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — TERMIJNEN VOOR
CASSATIEBEROEP EN BETEKENING — STRAFVORDERING —
VOORBARIG CASSATIEBEROEP (GEEN EINDBESLISSING) - REGELING VAN DE
RECHTSPLEGING - WEIGERING TOT BIJKOMENDE ONDERZOEKSHANDELINGEN - GEVOLG
6º ONDERZOEKSGERECHTEN - REGELING VAN DE RECHTSPLEGING - WEIGERING TOT
BIJKOMENDE ONDERZOEKSHANDELINGEN - CASSATIEBEROEP - ONTVANKELIJKHEID
7º ONDERZOEKSGERECHTEN - REGELING VAN DE RECHTSPLEGING - REDENGEVING ARTIKEL 149 GRONDWET 1994 - TOEPASSELIJKHEID
8º GRONDWET — GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE) — ARTIKEL 149
- ONDERZOEKSGERECHTEN - REGELING VAN DE RECHTSPLEGING - TOEPASSELIJKHEID
9º ONDERZOEKSGERECHTEN - REGELING VAN DE RECHTSPLEGING - CONCLUSIE BETWISTING VAN HET FEITELIJK BESTAAN VAN VOLDOENDE BEZWAREN - MOTIVERING DRAAGWIJDTE
10º REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — OP CONCLUSIE —
STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN ACCIJNZEN
INBEGREPEN) - ONDERZOEKSGERECHTEN - REGELING VAN DE RECHTSPLEGING - CONCLUSIE
WAARBIJ HET FEITELIJK BESTAAN VAN VOLDOENDE BEZWAREN WORDT BETWIST - MOTIVERING DRAAGWIJDTE
11º REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — OP CONCLUSIE —
STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN ACCIJNZEN
INBEGREPEN) - ONDERZOEKSGERECHTEN - REGELING VAN DE RECHTSPLEGING - BESTAAN
VAN VOLDOENDE BEZWAREN - VASTSTELLING
12º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - ARTIKEL 6.2 - ONDERZOEKSGERECHTEN - REGELING VAN DE
RECHTSPLEGING - TOEPASSELIJKHEID
13º ONDERZOEKSGERECHTEN - REGELING VAN DE RECHTSPLEGING - ARTIKEL 6
E.V.R.M. - TOEPASSELIJKHEID
14º RECHT VAN VERDEDIGING — ALGEMEEN - INVERDENKINGGESTELDE KENNISGEVING VAN DE TEN LASTE GELEGDE FEITEN - WIJZE VAN KENNISGEVING
15º OPENBAAR MINISTERIE - VORDERING TOT REGELING VAN DE RECHTSPLEGING UITVOERING VAN BIJKOMENDE ONDERZOEKSHANDELING - VEREISTE VAN NIEUWE VORDERING
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16º ONDERZOEKSGERECHTEN - OPENBAAR MINISTERIE - VORDERING TOT REGELING VAN
DE RECHTSPLEGING - UITVOERING VAN BIJKOMENDE ONDERZOEKSHANDELING - VEREISTE VAN
NIEUWE VORDERING

1º en 2° Tegen de verwijzingsbeschikking van het onderzoeksgerecht wegens de
vaststelling van het bestaan van voldoende bezwaren kan door de beklaagde geen hoger
beroep noch onmiddellijk cassatieberoep worden ingesteld1. (Artt. 135, §2 en 416 Sv.)
3º en 4° De beslissing van het onderzoeksgerecht, die niet ingaat op het verzoek tot
opschorting van de uitspraak van de veroordeling, is geen beslissing die de opschorting
toestaat of weigert; dergelijke beslissing is geen eindbeslissing in de zin van artikel 416,
eerste lid Wetboek van Strafvordering, noch werd zij gewezen inzake bevoegdheid of
met toepassing van artikel 135 of 235bis Wetboek van Strafvordering, zodat een
onmiddellijk cassatieberoep niet ontvankelijk is2. (Artt. 135, §2 en 416 Sv.; Artt. 1 en 3
Probatiewet)
5º en 6° Het betwisten bij de regeling van de rechtspleging van de beslissing van de
raadkamer dat geen bijkomend onderzoek noodzakelijk is, is geen middel omtrent de
regelmatigheid van de verwijzingsbeschikking en heeft evenmin betrekking op een
onregelmatigheid, een verzuim of een nietigheid zoals bedoeld in artikel 131, §1 Wetboek
van Strafvordering, zodat het cassatieberoep niet ontvankelijk is3. (Art. 416 Sv.)
7º en 8° Artikel 149 Grondwet, is niet van toepassing op de onderzoeksgerechten die de
rechtspleging regelen, aangezien hun beslissingen geen vonnissen zijn in de zin van dat
artikel4.
9º, 10° en 11° Wanneer bij de regeling van de rechtspleging een conclusie betwist of
aanvoert dat er voldoende bezwaren bestaan, beantwoordt het onderzoeksgerecht dit
verweer door zijn onaantastbare vaststelling dat die bezwaren al dan niet bestaan5.
(Artt. 128, 129, 130, 229 en 230 Sv.)
12º en 13° Het artikel 6 E.V.R.M. is niet toepasselijk op het onderzoeksgerecht dat de
rechtspleging regelt6.
14º Hoewel het recht van verdediging vereist dat een inverdenkinggestelde voldoende
ingelicht wordt over de hem ten laste gelegde feiten, schrijft geen enkele bepaling voor
dat die inlichting alleen kan voortvloeien uit de vordering tot verwijzing; die inlichting kan
mede gegeven worden aan de hand van de stukken van het strafdossier, waarvan de
inverdenkinggestelde heeft kunnen kennisnemen en waarover hij voor het
onderzoeksgerecht zijn recht van verdediging vrij heeft kunnen uitoefenen7.
15º en 16° Geen enkele wettelijke bepaling schrijft voor dat het openbaar ministerie een
nieuwe vordering tot regeling van rechtspleging dient uit te brengen na de uitvoering van
een bijkomende onderzoekshandeling8.
(S. T. D. e.a.)

ARREST

1 Cass., 5 sept. 2000, A.R. P.00.0988.N, A.C. 2000, nr. 441.
2 Cass., 15 okt. 2002, A.R. P.02.0885.N, A.C. 2002, nr. 542; 12 sept. 2007, A.R. P.07.0942.F, A.C.
2007.
3 Cass., 14 juni 2005, A.R. P.05.0610.N, A.C. 2005, nr. 343.
4 Cass., 24 jan. 2006, A.R. P.05.1125.N, A.C. 2006, nr. 50.
5 Cass., 17 jan. 2006, A.R. P.05.1342.N, A.C. 2006, nr. 40.
6 Cass., 4 april 2007, A.R. P.07.0218.F, A.C. 2007, nr. 175.
7 Zie Cass., 31 okt. 2000, A.R. P.00.1280.N, A.C. 2000, nr. 589.
8 Zie Cass., 9 nov. 2005, A.R. P.05.1184.F, A.C. 2005, nr. 583.
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(A.R. P.07.1717.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te Gent,
kamer van inbeschuldigingstelling, van 25 oktober 2007.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee middelen aan.
Raadsheer Koen Mestdagh heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Ontvankelijkheid van het cassatieberoep
1. Het bestreden arrest oordeelt vooreerst over de exceptio obscuri libelli en
over het ontbreken van een nieuwe vordering van het openbaar ministerie na de
uitvoering van bijkomende onderzoekshandelingen na een eerste vordering tot
verwijzing. De eiser heeft deze middelen aangevoerd als grond van niet-ontvankelijkheid van de strafvordering.
Verder oordeelt het over de motivering die de raadkamer heeft gegeven met
betrekking tot het bestaan van voldoende bezwaren en waarvan de eiser voorhoudt dat zij gebrekkig is.
Ten slotte stelt het arrest dat geen bijkomend onderzoek noodzakelijk is en er
geen redenen zijn om de eiser de gunst van de opschorting te verlenen.
2. Een inverdenkinggestelde kan slechts onmiddellijk cassatieberoep instellen
tegen het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat gewezen is op zijn
hoger beroep tegen de beschikking van de raadkamer die hem naar de correctionele rechtbank verwijst, op voorwaarde dat hij tegen deze beschikking hoger beroep kon instellen.
Ingevolge artikel 135, §2 Wetboek van Strafvordering kan de inverdenkinggestelde in geval van onregelmatigheden, verzuimen of nietigheden als bedoeld in
artikel 131, §1, of met betrekking tot de verwijzingsbeschikking, beroep instellen
tegen de verwijzingsbeschikkingen bepaald in de artikelen 129 en 130, onverminderd het in artikel 539 van dit wetboek beoogde hoger beroep. Hetzelfde
geldt voor de gronden van niet-ontvankelijkheid of van verval van de strafvordering. Het hoger beroep is in geval van onregelmatigheden, verzuimen of nietigheden als bedoeld in artikel 131, §1, slechts ontvankelijk, indien het middel bij
schriftelijke conclusie is ingeroepen voor de raadkamer. Hetzelfde geldt voor de
gronden van niet-ontvankelijkheid of van verval van strafvordering, behalve
wanneer ze zijn ontstaan na het debat voor de raadkamer.
3. Hieruit volgt dat tegen de verwijzingsbeschikking wegens de vaststelling
van het bestaan van voldoende bezwaren geen hoger beroep en dus geen cassatieberoep kan worden ingesteld.
4. De beslissing van het onderzoeksgerecht, die niet ingaat op het verzoek tot
opschorting van de uitspraak van de veroordeling, is geen beslissing die de opschorting toestaat of weigert. Dergelijke beslissing is geen eindbeslissing in de
zin van artikel 416, eerste lid Wetboek van Strafvordering noch werd zij gewe-
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zen inzake bevoegdheid of met toepassing van artikel 135 of 235bis Wetboek
van Strafvordering.
In zoverre is het cassatieberoep evenmin ontvankelijk.
5. Het betwisten van de beslissing van de raadkamer dat geen bijkomend onderzoek noodzakelijk is, is geen middel omtrent de regelmatigheid van de verwijzingsbeschikking en heeft evenmin betrekking op een onregelmatigheid, een
verzuim of een nietigheid zoals bedoeld in artikel 131, §1 Wetboek van Strafvordering
In zoverre is het cassatieberoep eveneens niet ontvankelijk.
Eerste middel
6. Het middel voert schending aan van de artikelen 149 Grondwet en 6
EVRM: de beslissing van de raadkamer dat er in hoofde van de eiser voldoende
bezwaren zijn om hem naar het vonnisgerecht te verwijzen, is onvoldoende gemotiveerd; hierdoor werd de eiser de mogelijkheid ontnomen om zich terdege te
verdedigen voor de appelrechters; het bestreden arrest oordeelt ten onrechte dat
er geen sprake zou zijn van een gebrek in de motivering en beantwoordt zelf eisers verweer niet over het gebrek aan voldoende bezwaren.
7. Artikel 149 Grondwet en artikel 6 E.V.R.M. zijn niet van toepassing op de
onderzoeksgerechten die de rechtspleging regelen, daar die geen vonnis uitspreken in de zin van de vermelde grondwetsbepaling.
In zoverre faalt het middel naar recht.
8. Uit de artikelen 128, 129, 130, 229, 230 en 231 Wetboek van Strafvordering
volgt dat het onderzoeksgerecht in geweten oordeelt of er al dan niet voldoende
bezwaren zijn om, hetzij de inverdenkinggestelde naar het vonnisgerecht te verwijzen, hetzij een beslissing tot buitenvervolgingstelling te verantwoorden.
Geen enkele wetsbepaling schrijft voor dat de bezwaren gepreciseerd moeten
worden of de redenen vermeld moeten worden waarom de bezwaren ontoereikend worden geacht.
Wanneer een conclusie betwist of aanvoert dat er voldoende bezwaren bestaan,
beantwoordt het onderzoeksgerecht dit verweer door zijn onaantastbare vaststelling dat die bezwaren al dan niet bestaan.
In zoverre het uitgaat van het tegendeel, faalt het middel naar recht.
9. Het arrest oordeelt dat de beroepen beschikking vaststelt dat er ten laste van
de eiser voldoende bezwaren bestaan en dat aldus op voldoende wijze op de conclusie van de eiser is geantwoord.
Hierdoor onderzoekt het arrest of de raadkamer de conclusie van de eiser heeft
beantwoord en is de beslissing regelmatig met redenen omkleed.
In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.
10. De eiser kon geen ontvankelijk hoger beroep instellen tegen de beslissing
van de raadkamer dat er ten laste van de eiser voldoende bezwaren bestaan om
hem naar de vonnisrechter te verwijzen. Aldus dienden de appelrechters eisers
beroepsconclusie over "het gebrek aan voldoende bewaren" niet te beantwoorden.
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In zoverre faalt het middel naar recht.
Tweede middel
Eerste onderdeel
11. Het onderdeel voert miskenning aan van het recht van verdediging: het bestreden arrest schendt eisers recht van verdediging door te oordelen dat de aangevoerde exceptio obscuri libelli ongegrond is omdat de eindvordering waarin enkel de kwalificatie van het vermeende misdrijf werd opgenomen, samen moet
worden gelezen met het strafdossier.
12. De onderzoeksgerechten dienen te oordelen of de in de vordering tot verwijzing van het openbaar ministerie gegeven omschrijving van de telastgelegde
feiten, voldoende gedetailleerd is opdat de inverdenkinggestelde zijn recht van
verdediging doelmatig zou kunnen uitoefenen.
De onderzoeksgerechten oordelen op dit punt onaantastbaar in feite, in zoverre
zij daarbij de bewijskracht van de vordering tot verwijzing niet miskennen.
In zoverre het onderdeel opkomt tegen dit oordeel van de appelrechters, is het
niet ontvankelijk.
13. Hoewel het recht van verdediging vereist dat een inverdenkinggestelde
voldoende ingelicht wordt over de hem ten laste gelegde feiten, schrijft geen enkele bepaling voor dat die inlichting alleen kan voortvloeien uit de vordering tot
verwijzing. Die inlichting kan mede gegeven worden aan de hand van de stukken
van het strafdossier, waarvan de eiser heeft kunnen kennisnemen en waarover hij
voor het onderzoeksgerecht zijn recht van verdediging vrij heeft kunnen uitoefenen.
In zoverre faalt het onderdeel naar recht.
14. De appelrechters oordelen "dat inderdaad aan de hand van de door het
openbaar ministerie in de vordering omschreven data van de ten laste gelegde
feiten duidelijk kan worden uitgemaakt over welke feiten men zich dient te verdedigen; dat de (eiser) door de in de eindvordering omschreven kwalificatie van
belaging en de specifieke omschrijving van de nader naar tijd en plaats aangegeven feiten, gelezen in combinatie met het strafdossier, voldoende op de hoogte is
gebracht van de aard en de reden van de tegen hem ingebrachte betichting, zodat
hij zijn rechten van verdediging behoorlijk kan uitoefenen".
Aldus verantwoorden zij hun beslissing naar recht.
In zoverre kan het onderdeel niet worden aangenomen.
Tweede onderdeel
15. Het onderdeel voert miskenning aan van het recht van verdediging: het bestreden arrest oordeelt ten onrechte dat het openbaar ministerie geen nieuwe
eindvordering moet opstellen na een eerste vordering tot verwijzing, voorafgaand aan de uitvoering van een aanvullend onderzoek dat "niet onbelangrijke
informatie" had opgeleverd.
16. Geen enkele wettelijke bepaling schrijft voor dat het openbaar ministerie
een nieuwe vordering tot regeling van rechtspleging dient uit te brengen na de
uitvoering van een bijkomende onderzoekshandeling.
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Het onderdeel faalt naar recht.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
17. 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.
11 maart 2008 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Mestdagh – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, eerste advocaat-generaal – Advocaat: mr. J. Van Den Noortgate, Oudenaarde.

Nr. 169
2° KAMER - 11 maart 2008

1º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - FISCALE VISITATIE - PARTICULIERE WONING TOESTEMMING VAN DE BEWONER
2º INKOMSTENBELASTINGEN — ALLERLEI - FISCALE VISITATIE - PARTICULIERE
WONING - TOESTEMMING VAN DE BEWONER
1º en 2° Artikel 319, tweede lid, in fine WIB 1992, belet niet dat een ambtenaar van de
administratie der directe belastingen die geen houder van een machtiging van de
politierechter is, met het oog op een fiscale visitatie toegang heeft tot een particuliere
woning wanneer dit met de toestemming van de bewoner geschiedt; in dat geval kan het
betreden van die woning het misdrijf bepaald in artikel 148 Strafwetboek, niet opleveren.
(W. T. M. e.a.)

ARREST

(A.R. P.07.1878.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling, van 22 november 2007.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, vier middelen aan.
Raadsheer Koen Mestdagh heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
(...)
Tweede middel
4. Het middel voert schending aan van de artikelen 148 Strafwetboek en 149
Grondwet: het arrest oordeelt ten onrechte dat het zonder belang is na te gaan of
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de fiscale visitatie al dan niet met machtiging van de politierechter is geschied
daar de echtgenote van de eiser haar toestemming tot de fiscale visitatie gaf; de
toestemming tot de fiscale visitatie volstaat immers niet om te besluiten dat er
geen inbreuk is op artikel 148 Strafwetboek daar er krachtens artikel 319 Wetboek Inkomstenbelasting (WIB 1992) in elk geval een machtiging van de politierechter vereist is.
5. Artikel 148 Strafwetboek stelt strafbaar iedere ambtenaar van de administratieve of rechterlijke orde, ieder officier van Justitie of van politie, ieder bevelhebber of agent van de openbare macht die, in die hoedanigheid optredend, in de
woning van een ingezetene tegen diens wil binnendringt buiten de gevallen die
de wet bepaalt en zonder inachtneming van de vormen die zij voorschrijft.
6. Overeenkomstig artikel 319, tweede lid, in fine WIB 1992 hebben de ambtenaren van de administratie der directe belastingen alleen toegang tot particuliere
woningen tussen vijf uur 's morgens en negen uur 's avonds met machtiging van
de rechter in de politierechtbank.
Die bepaling belet niet dat een ambtenaar van de administratie der directe belastingen die geen houder van een machtiging van de politierechter is, met het
oog op een fiscale visitatie toegang heeft tot een particuliere woning wanneer dit
met de toestemming van de bewoner geschiedt. In dat geval kan het betreden van
die woning het misdrijf bepaald in artikel 148 Strafwetboek niet opleveren.
Het middel faalt naar recht.
(...)
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
11 maart 2008 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Mestdagh – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, eerste advocaat-generaal – Advocaten: mrs. F. Vanden Bogaerde, Veurne en M. Van Asch, Brussel.

Nr. 170
2° KAMER - 11 maart 2008

MISDRIJF — SOORTEN — ALLERLEI - KLACHTMISDRIJF - BELAGING ONTVANKELIJKHEID VAN DE STRAFVERVOLGING - AANGIFTE VAN HET MISDRIJF
Niet-ontvankelijk is de strafvervolging wegens het misdrijf van belaging indien geen klacht
is ingediend en ook al zijn geen specifieke vormvereisten vereist, is de enkele aangifte
van het misdrijf geen klacht als bedoeld in artikel 442bis, tweede lid Strafwetboek,
wanneer de benadeelde van het misdrijf niet op ondubbelzinnige wijze vraagt dat een
strafvervolging wordt ingesteld1.
1 Zie Cass., 27 maart 2001, A.R. P.99.0995.N, A.C. 2001, nr. 166; F. DHONT, Belaging. Commentaar
Strafrecht en Strafvordering, Kluwer, nrs. 20 en 21.
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(G. e.a. T. N.)

ARREST

(A.R. P.08.0011.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van 21 november 2007 van
het Hof van Beroep te Antwerpen, correctionele kamer.
De eisers voeren in memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Raadsheer Paul Maffei heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Middel
1. Het middel voert schending aan van artikel 442bis Strafwetboek: het arrest
verklaart ten onrechte de strafvervolging wegens de telastlegging F, belaging,
niet ontvankelijk daar geen klacht werd ingediend; de aangifte van het misdrijf is
een rechtsgeldige klacht die de strafvervolging instelt.
2. De strafvervolging wegens het misdrijf belaging bepaald in artikel 442bis,
eerste lid Strafwetboek, kan, overeenkomstig het tweede lid van dit artikel, enkel
worden ingesteld op een klacht van een persoon die beweert te worden belaagd.
3. De klacht bestaat hierin dat de persoon die beweert te zijn belaagd, aangifte
doet aan de overheid, waarbij hij te kennen geeft dat hij de strafrechtelijke vervolging van de dader van het misdrijf wenst.
Ook al zijn geen specifieke vormvereisten vereist, is de enkele aangifte van het
misdrijf geen klacht als bedoeld in artikel 442bis, tweede lid, voormeld, wanneer
de benadeelde van het misdrijf niet op ondubbelzinnige wijze vraagt dat een
strafvervolging wordt ingesteld.
4. Het arrest stelt vast dat de eiseres 1 op geen enkel ogenblik klacht heeft ingediend wegens belaging en dat het loutere feit dat zij in de meeste gevallen met
haar vader aangifte deed van de ongewenste telefoontjes, SMS-berichten en een
eenmalig opduiken van de verweerder op haar woonplaats, geen klacht is in de
zin van artikel 442bis Strafwetboek. Hierdoor geeft het arrest te kennen dat de
eiseres 1 enkel aangifte gedaan heeft van de feiten van belaging zonder evenwel
op ondubbelzinnige wijze haar wens te uiten de strafvervolging in te stellen. Op
die grond is de beslissing dat de eiseres 1 geen klacht als bedoeld in artikel 442bis, tweede lid Strafwetboek heeft gedaan, naar recht verantwoord.
Het middel kan niet aangenomen worden.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eisers in de kosten.
11 maart 2008 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
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ver: de h. Maffei – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, eerste advocaat-generaal
– Advocaat: mr. J. Driessen, Hasselt.

Nr. 171
2° KAMER - 12 maart 2008

1º VERJARING — STRAFZAKEN — STRAFVORDERING — BURGERLIJKE
VORDERING VOOR DE STRAFRECHTER - BURGERLIJKE STUITING - DUUR
2º BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - VERJARING - BURGERLIJKE RECHTSVORDERING
VOOR DE STRAFRECHTER - BURGERLIJKE STUITING - DUUR
3º VERJARING — STRAFZAKEN — STRAFVORDERING — BURGERLIJKE
VORDERING VOOR DE STRAFRECHTER - BURGERLIJKE PARTIJSTELLING VOOR DE
ONDERZOEKSRECHTER - BURGERLIJKE STUITING
4º BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - VERJARING - BURGERLIJKE PARTIJSTELLING
VOOR DE ONDERZOEKSRECHTER - BURGERLIJKE STUITING
1º en 2° Wanneer het slachtoffer, voor de strafrechter, zijn vordering vóór de verjaring van
de strafvordering instelt, houdt de verjaring van de burgerlijke rechtsvordering op te lopen
tot de beëindiging van het geding1. (Art. 26 V.T.Sv.; Art. 2244 B.W.)
3º en 4° De burgerlijke partijstelling voor de onderzoeksrechter is een wijze van inleiding
van de burgerlijke rechtsvordering die de burgerlijke stuiting vormt 2. (Art. 26 V.T.Sv.; Art.
2244 B.W.)
(BELGISCHE STAAT - Minister van Financiën T. D. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.07.1523.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 19 september 2007 gewezen
door het Hof van Beroep te Brussel, correctionele kamer.
De eiser voert twee middelen aan in een memorie waarvan een eensluidend
verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
Raadsheer Paul Mathieu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
1 A. JACOBS, “La prescription”, in Le point sur les procédures (1ste deel), C.U.P. 2000, dl. 38, p. 166
met noten 78 en 79; M. M ARCHANDISE, “La prescription libératoire en matière civile”, Doss. nr. 64 van
J.T. 2007, 65; M. REGOUT, “La prescription en droit civil”, in La prescription, C.U.P. 1998, 74; B.
HUMBLET en R. DAVIN, “La prescription extinctive en droit civil”, in Les prescriptions et les délais,
Ed. du Jeune Barreau de Liège 2007, 58.
2 A. JACOBS, “La prescription”, in Le point sur les procédures (1ste deel), C.U.P. 2000, dl. 38, 165
met de daar aangehaalde refertes; B. HUMBLET en R. DAVIN, “La prescription extinctive en droit civil”,
in Les prescriptions et les délais, Ed. du Jeune Barreau de Liège 2007, 54 en 55.
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(...)
B. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissingen op de burgerlijke rechtsvordering van de eiser tegen de verweerders:
Over het eerste middel:
Eerste onderdeel:
Artikel 26 van de Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering bepaalt dat de burgerlijke rechtsvordering volgend uit een misdrijf verjaart volgens
de regels van het Burgerlijk Wetboek of van de bijzondere wetten die van toepassing zijn op de rechtsvordering tot vergoeding van schade, maar dat zij echter
niet kan verjaren vóór de strafvordering.
De burgerlijke partijstelling voor de onderzoeksrechter is een wijze waarop de
burgerlijke rechtsvordering in de zin van artikel 2244 van het Burgerlijke Wetboek wordt ingeleid.
Wanneer het slachtoffer, voor de strafrechter, zijn vordering vóór de verjaring
van de strafvordering instelt, houdt de verjaring van de burgerlijke rechtsvordering op te lopen tot de beëindiging van het geding.
Het arrest stelt vast dat de eiser zich burgerlijke partij heeft gesteld voor de onderzoeksrechter op 22 februari 2005, i.e. vooraleer de verjaringstermijn van de
strafvordering verstreek, op 16 maart 2005.
Bijgevolg verantwoorden de appelrechters hun beslissing dat de burgerlijke
rechtsvordering van de eiser tegen de verweerders is verjaard en dat het hof van
beroep niet bevoegd is om over deze vordering uitspraak te doen, niet naar recht.
Het onderdeel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uitspraak doet over de burgerlijke
rechtsvordering.
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest.
Veroordeelt ieder van de verweerders in een zesde van de kosten en de eiser in
het overblijvende derde.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Bergen.
12 maart 2008 – 2° kamer – Voorzitter: de h. de Codt, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Mathieu – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. T'Kint, R. Tournicourt, Brussel, F. Lettany, Brussel en Kirkpatrick.
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Nr. 172
2° KAMER - 12 maart 2008

1º STRAFUITVOERING - STRAFUITVOERINGSRECHTBANK - BEVOEGDHEID - BESLISSING VAN
ONBEVOEGDHEID - VERWIJZING NAAR EEN ANDER GERECHT - WETTIGHEID
2º STRAFUITVOERING - STRAFUITVOERINGSRECHTBANK - TERRITORIALE BEVOEGDHEID VASTSTELLING
3º REGELING VAN RECHTSGEBIED — STRAFZAKEN — TUSSEN
VONNISGERECHTEN - STRAFUITVOERINGSRECHTBANK - VONNIS VAN ONBEVOEGDHEID DAT
DE VERWIJZING NAAR EEN ANDERE STRAFUITVOERINGSRECHTBANK BEVEELT - RECHTBANK OP
VERWIJZING - VONNIS VAN ONBEVOEGDHEID - VERZOEKSCHRIFT TOT REGELING VAN RECHTSGEBIED
- HOF VAN CASSATIE - ARREST - VERNIETIGING VAN DE BEIDE VONNISSEN - VERWIJZING NAAR DE
BEVOEGDE RECHTBANK

1º Geen enkele wettelijke bepaling staat een strafuitvoeringsrechtbank die zich onbevoegd
verklaart toe om de zaak naar het gerecht te verwijzen dat zij bevoegd acht. (Art. 635
Ger.W.)
2º De bevoegde strafuitvoeringsrechtbank is deze van het rechtsgebied waarin de
strafinrichting is gelegen waarin de gedetineerde zich bevindt op het ogenblik dat zijn
verzoek tot voorwaardelijke invrijheidstelling wordt ingesteld; dat ogenblik wordt bepaald
door de datum van neerlegging van het advies van de directeur van de strafinrichting op
de griffie van de strafuitvoeringsrechtbank1. (Art. 635 Ger.W.)
3º Wanneer de strafuitvoeringsrechtbank, enerzijds, geoordeeld heeft dat het verzoek tot
voorwaardelijke invrijheidstelling van een gedetineerde niet regelmatig bij haar was
ingediend door het advies van de directeur van een gevangenis uit zijn rechtsgebied, op
grond dat de veroordeelde niet door laatstgenoemde was gehoord en hij wegens de
overbrenging van de veroordeelde naar een gevangenis uit een ander rechtsgebied, bij
vonnis de verwijzing van de zaak naar die rechtbank heeft bevolen en, anderzijds, deze
rechtbank op verwijzing zich op zijn beurt onbevoegd heeft verklaard om van de
voorwaardelijke invrijheidstelling van de veroordeelde kennis te nemen, vernietigt het
Hof, waar een verzoekschrift tot regeling van rechtsgebied is ingediend, met de
vaststelling dat tegen deze vonnissen thans geen enkel rechtsmiddel openstaat en uit de
tegenstrijdigheid tussen deze beslissingen een bevoegdheidsgeschil ontstaat dat de
procesgang belemmert, na te hebben gezegd dat geen enkele wettelijke bepaling een
strafuitvoeringsrechtbank die zich onbevoegd verklaart toestaat om de zaak naar het
gerecht te verwijzen dat zij bevoegd acht en na te hebben vastgesteld dat de
veroordeelde opgesloten was in de strafinrichting gelegen in het rechtsgebied van de
strafuitvoeringsrechtbank op verwijzing op het ogenblik dat het verzoek tot
voorwaardelijke
invrijheidstelling
werd
ingediend,
het
vonnis
van
de
strafuitvoeringsrechtbank in zoverre het de verwijzing van de zaak naar de
strafuitvoeringsrechtbank
op
verwijzing
beveelt,
het
vonnis
van
de
strafuitvoeringsrechtbank op verwijzing, en, met goedmaking van de onregelmatige
aanhangigmaking van de zaak aldaar, verwijst de zaak naar de voormelde
strafuitvoeringsrechtbank, anders samengesteld.
(De Procureur des Konings te Luik, in zake van S.)

1 Met verwijzing naar de ministeriële omzendbrief nr. 1794 van 7 februari 2007, heeft het openbaar
ministerie geconcludeerd dat dit ogenblik wordt bepaald door de datum van verzending van het
advies van de directeur van de gevangenis naar de griffie van de strafuitvoeringsrechtbank (Zie
ministeriële omzendbrief nr. 1794 van 7 februari 2007, betreffende de externe rechtspositie van de
veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de
strafuitvoeringsrechtbanken, p. 33 en schema p. 34).
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ARREST (vertaling)

(A.R. P.08.0271.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Met een verzoekschrift waarvan een eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht, verzoekt de eiser om regeling van rechtsgebied ingevolge een
vonnis van 21 mei 2007 van de Strafuitvoeringsrechtbank te Brussel en een vonnis van 19 december 2007 van de Strafuitvoeringsrechtbank te Luik.
Raadsheer Paul Mathieu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Bij het voormelde vonnis van 21 mei 2007 heeft de Strafuitvoeringsrechtbank
te Brussel geoordeeld dat het verzoek tot voorwaardelijke invrijheidstelling van
H. S. niet regelmatig bij hem was ingediend door het advies van de directeur van
de gevangenis te Andenne, op grond dat de veroordeelde niet door laatstgenoemde was gehoord. Het heeft daarenboven beslist dat wegens de overbrenging van
de veroordeelde naar de gevangenis te Lantin, alleen de Strafuitvoeringsrechtbank te Luik bevoegd was om van de voorwaardelijke invrijheidstelling van deze
veroordeelde kennis te nemen en het heeft de verwijzing van de zaak naar die
rechtbank bevolen.
Bij vonnis van 19 september 2007 heeft de Strafuitvoeringsrechtbank te Luik
zich op zijn beurt onbevoegd verklaard om van de voorwaardelijke invrijheidstelling van de veroordeelde kennis te nemen.
Tegen deze vonnissen staat thans geen enkel rechtsmiddel open en uit de tegenstrijdigheid tussen deze beslissingen ontstaat een bevoegdheidsgeschil dat de
procesgang belemmert, zodat er grond is tot regeling van rechtsgebied.
Naar luid van artikel 635, eerste lid van het Gerechtelijk Wetboek, zijn de
strafuitvoeringsrechtbanken bevoegd voor de veroordeelden die gedetineerd zijn
in de strafinrichtingen in het rechtsgebied van het hof van beroep waarin zij zijn
gevestigd, behoudens de door de Koning bepaalde uitzonderingen. Zij blijven
bevoegd voor elke beslissing tot op het moment van de definitieve invrijheidstelling.
Krachtens het tweede lid van dat artikel, neemt de strafuitvoeringsrechter of de
strafuitvoeringsrechtbank, indien hij het, in uitzonderlijke gevallen, voor een bepaalde veroordeelde aangewezen acht om de bevoegdheid over te dragen aan een
andere strafuitvoeringsrechter of strafuitvoeringsrechtbank, een met redenen omklede beslissing nadat die andere strafuitvoeringsrechter of strafuitvoeringsrechtbank binnen vijftien dagen een eensluidend advies heeft uitgebracht.
Noch deze, noch enige andere wettelijke bepaling staan evenwel een strafuitvoeringsrechtbank die zich onbevoegd verklaart toe om de zaak naar het gerecht
te verwijzen dat hij bevoegd acht.
Naar luid van artikel 2 van het Koninklijk Besluit van 29 januari 2007 tot vaststelling van de territoriale bevoegdheid van de strafuitvoeringsrechtbanken, zijn
de Franstalige kamers van de strafuitvoeringsrechtbank in het rechtsgebied van
het hof van beroep te Brussel bevoegd voor de veroordeelden die gedetineerd

Nr. 172 - 12.3.08

HOF VAN CASSATIE

701

zijn in de strafinrichtingen gelegen te Andenne, Nijvel en Itter.
Naar luid van artikel 6 van het voormelde koninklijk besluit is de strafuitvoeringsrechtbank in het rechtsgebied van het hof van beroep te Luik bevoegd voor
de veroordeelden die gedetineerd zijn in de strafinrichtingen gelegen te Lantin,
Verviers, Aarlen, Hoei, Dinant, Saint-Hubert en Marneffe.
Het vonnis van 21 mei 2007 stelt vast dat het advies van de directeur van de
gevangenis te Andenne betreffende de voorwaardelijke invrijheidstelling van de
veroordeelde, op 19 februari 2007 is neergelegd op de griffie van de Strafuitvoeringsrechtbank te Brussel. Uit de stukken van de rechtspleging blijkt overigens
dat H. S. op die datum en sedert 22 december 2006 opgesloten was in de gevangenis te Lantin.
Aangezien de veroordeelde in de strafinrichting te Lantin was opgesloten op
het ogenblik dat zijn verzoek tot voorwaardelijke invrijheidstelling werd ingediend, was de Strafuitvoeringsrechtbank te Luik bevoegd om van de zaak kennis
te nemen. De hierna uit te spreken verwijzing maakt de onregelmatigheid goed
van de wijze waarop de zaak aldaar aanhangig is gemaakt.
Dictum
Het Hof,
Beslissende tot regeling van rechtsgebied,
Vernietigt het vonnis van 19 december 2007 van de Strafuitvoeringsrechtbank
te Luik.
Vernietigt het vonnis van 21 mei 2007 van de Strafuitvoeringsrechtbank te
Brussel in zoverre het de verwijzing van de zaak naar de Strafuitvoeringsrechtbank te Luik beveelt.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van de volledig en gedeeltelijk vernietigde vonnissen.
Verwijst de zaak naar de Strafuitvoeringsrechtbank te Luik, anders samengesteld.
12 maart 2008 – 2° kamer – Voorzitter: de h. de Codt, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Mathieu – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal.

Nr. 173
2° KAMER - 12 maart 2008

STRAFUITVOERING - STRAFUITVOERINGSRECHTBANK - VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING
- VEROORDELENDE BESLISSING - STAAT VAN HERHALING - UITDRUKKELIJKE VERWIJZING NAAR DE
VEROORDELING DIE DE GROND UITMAAKT VAN DE HERHALING - BEGRIP
De voorwaardelijke invrijheidstelling wordt toegekend aan de veroordeelde die twee derde
van de straf heeft ondergaan indien in het vonnis of in het arrest van veroordeling is
vastgesteld dat hij zich in staat van herhaling bevond; het vonnis of het arrest van
veroordeling dat onder de wettelijke bepalingen die het op de veroordeelde verklaart toe
te passen, artikel 56 Sw. vermeldt en dat, bijgevolg, de omstandigheid van de herhaling
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overneemt die gegrond is op het gerechtelijk verleden dat onderaan de tegen de
veroordeelde bewezen verklaarde telastleggingen wordt vermeld, verwijst uitdrukkelijk
naar de herhaling. (Artt. 2, 7° en 25, §2, b Wet Strafuitvoering; Art. 56 Sw.)
(H.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.08.0306.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 13 februari 2008 gewezen
door de Strafuitvoeringsrechtbank te Bergen.
De eiser voert een middel aan in een memorie waarvan een eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
Afdelingsvoorzitter Frédéric Close heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Over het middel
De eiser verwijt het bestreden vonnis dat het beslist dat hij momenteel niet
voor voorwaardelijke invrijheidstelling in aanmerking komt om reden van de
wettelijke herhaling die uit de lezing blijkt van de twee vonnissen waarbij hij is
veroordeeld, ofschoon deze vonnissen niet uitdrukkelijk naar de veroordeling
verwijzen die aan de herhaling ten grondslag ligt.
Krachtens artikel 25, §2, b van de Wet van 17 mei 2006 betreffende de externe
rechtspositie van de veroordeelden, wordt de voorwaardelijke invrijheidstelling
toegekend aan de veroordeelde die twee derde van de straffen heeft ondergaan,
indien in het vonnis of in het arrest van veroordeling is vastgesteld dat hij zich in
staat van herhaling bevond.
Artikel 2, 7° van de wet omschrijft de staat van herhaling zoals is gedefinieerd
door het Strafwetboek en door bijzondere strafwetten en die is vastgesteld in het
vonnis of arrest van veroordeling, door de uitdrukkelijke verwijzing naar de veroordeling die aan de herhaling ten grondslag ligt.
Uit de stukken van de rechtspleging blijkt dat de eiser, bij vonnis van 11 juni
2003 van de Correctionele Rechtbank te Brussel, tot een gevangenisstraf van vijf
jaar werd veroordeeld wegens poging tot doodslag, poging tot diefstal met geweld en met een wapen, bedreigingen door gebaren of zinnebeelden en verboden
wapendracht, welke feiten zijn gepleegd op 6 januari 2003. De eiser was overigens, bij vonnis van 28 april 2004 van diezelfde rechtbank, tot een gevangenisstraf van een jaar en een geldboete van honderd euro veroordeeld, wegens zware
slagen en verboden wapendracht, welke feiten zijn gepleegd in de nacht van 14
op 15 februari 2002.
In de twee voormelde vonnissen wordt de omschrijving van de telastleggingen
gevolgd door de vermelding dat de eiser de misdrijven heeft gepleegd sinds hij
bij vonnis van de Correctionele Rechtbank te Brussel van 17 januari 1996, dat
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kracht van gewijsde bezat op het ogenblik van de feiten, tot twee jaar gevangenisstraf was veroordeeld wegens met name diefstal met verzwarende omstandigheden, welke straf nog niet is ondergaan of verjaard.
De beide vonnissen van 11 juni 2003 en 28 april 2004 vermelden uitdrukkelijk, tussen de wettelijke bepalingen die zij op de eiser verklaren toe te passen,
artikel 56 van het Strafwetboek dat voorziet in een facultatieve verzwaring van
de straf in het geval van de algemene en tijdelijke herhaling van wanbedrijf na
wanbedrijf.
De verwijzing naar deze wettelijke bepaling kan alleen maar worden uitgelegd
door het visum en de overname, door de correctionele rechtbank, van de omstandigheid van de herhaling die gegrond is op het gerechtelijk verleden dat onderaan de tegen de eiser bewezen verklaarde telastleggingen wordt vermeld.
De Strafuitvoeringsrechtbank heeft bijgevolg haar beslissing, volgens welke de
hechtenistitels die tegen de eiser zijn uitgevaardigd uitdrukkelijk naar de herhaling verwijzen, wat deze betwist, naar recht verantwoord.
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.
12 maart 2008 – 2° kamer – Voorzitter: de h. de Codt, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Close – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal – Advocaat: mr. L. Balaes, Luik.

Nr. 174
2° KAMER - 12 maart 2008

VOORLOPIGE HECHTENIS — BEVEL TOT AANHOUDING - BETEKENING REGELMATIGHEID - OVERHANDIGING VAN EEN INTEGRAAL AFSCHRIFT VAN DE AKTE - BEGRIP
De betekening van het bevel tot aanhouding bestaat met name in de afgifte van een
volledig afschrift van de akte aan de inverdenkinggestelde; de griffier die met de naleving
van dat wettelijk vormvereiste is belast en vaststelt dat de inverdenkinggestelde niet in
staat is om materieel in het bezit van de stukken te worden gesteld, schendt artikel 18
Wet Voorlopige Hechtenis niet, wanneer hij die stukken ter attentie van de
inverdenkinggestelde aan de begeleidende politieagenten overhandigt; uit de enkele
omstandigheid dat die er vervolgens lang over gedaan hebben om de omslag aan de
gedetineerde te overhandigen, kan niet worden afgeleid dat de griffier, zij het op de
hierboven beschreven wijze, het bevel tot aanhouding niet regelmatig heeft betekend.
(Art. 18 Wet Voorlopige Hechtenis 1990)
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(C.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.08.0370.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling, van 29 februari 2008.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee middelen aan.
Raadsheer Pierre Cornelis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Over het eerste middel
De eiser voert aan dat het bevel tot aanhouding hem niet regelmatig en binnen
de voorgeschreven termijn werd betekend omdat de griffier van de onderzoeksrechter, na afloop van zijn verhoor, de stukken, onder gesloten omslag, alleen
heeft overhandigd aan de politieagenten die met zijn begeleiding waren belast.
De betekening van het bevel tot aanhouding bestaat met name in de afgifte van
een volledig afschrift van de akte aan de inverdenkinggestelde.
De griffier die met de naleving van dat wettelijk vormvereiste is belast, miskent artikel 18 van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis
niet, wanneer hij, als hij vaststelt dat de inverdenkinggestelde niet in staat is om
materieel in het bezit van de stukken te worden gesteld, deze te zijner attentie
aan de begeleidende politieagenten overhandigt.
Uit de enkele omstandigheid dat die er vervolgens lang over gedaan hebben
om de omslag aan de gedetineerde te overhandigen, kan niet worden afgeleid dat
de griffier, zelfs op de hierboven beschreven wijze, het bevel tot aanhouding niet
regelmatig heeft betekend.
Het laattijdig karakter van de fysieke inbezitstelling van de akte, welke omstandigheid onafhankelijk is van de wil van de overheid die met de betekening is
belast, kan weliswaar een onbehoorlijke inperking van het recht van verdediging
inhouden. De eiser heeft evenwel niet aangevoerd dat het hem te dezen niet mogelijk zou zijn geweest om zich, aangezien hij niet tijdig de precieze redenen van
zijn aanhouding kende, vanaf de eerste verschijning doeltreffend te verdedigen.
De appelrechters verwerpen aldus wettig de exceptie van onregelmatigheid die
door de eiser wordt aangevoerd.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Over het tweede middel
Eerste onderdeel
In zoverre het onderzoek van het middel een onderzoek van feitelijke gegevens
vereist, waarvoor het Hof niet bevoegd is, is het niet ontvankelijk.
Het arrest oordeelt dat, aangezien het voor de eiser onmogelijk was om in het
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bezit te blijven van de door de griffier overhandigde stukken, het vormvereiste
dat bij artikel 18 van de wet van 20 juli 1990 op straffe van invrijheidstelling is
voorgeschreven, geacht wordt te zijn vervuld wanneer de griffier de stukken
overhandigt op de wijze die door het middel wordt bekritiseerd.
Het arrest leidt daaruit af dat de betekening regelmatig is.
Deze overweging en de gevolgtrekking die het arrest daaruit maakt, antwoorden op de grief waarbij de vermelding volgens welke de griffier aan de eiser "afschrift heeft gelaten" van het bevel tot aanhouding, van valsheid wordt beticht,
door die grief te verwerpen.
Het onderdeel mist in zoverre feitelijke grondslag.
Tweede onderdeel
In zoverre het onderdeel kritiek uitoefent op de overwegingen van de appelrechters betreffende het op secreet plaatsen van de inverdenkinggestelde, is het
gericht tegen een overtollige reden van het arrest en is het niet ontvankelijk bij
gebrek aan belang.
Op de conclusie van de eiser waarin de regelmatigheid van de betekening van
het bevel tot aanhouding wordt betwist, antwoordt het arrest, op grond van een
feitelijke beoordeling waarover het Hof niet vermag te oordelen, dat er geen enkele reden is om te geloven dat de eiser de stukken niet heeft "ontvangen" op het
uur dat in het bevel tot aanhouding wordt vermeld, ook al blijkt dat hij deze wegens de uitzonderlijke maatregelen tegen hem, niet heeft kunnen behouden.
Het arrest beslist aldus niet dat de betekening louter kan bestaan uit het vertonen van de akte. Het beperkt zich ertoe te beslissen dat aan de tijdelijke onmogelijkheid voor de inverdenkinggestelde om in het bezit te blijven van het stuk, kan
worden verholpen op de wijze die tevergeefs door het eerste middel wordt bekritiseerd.
De appelrechters omkleden bijgevolg hun beslissing regelmatig met redenen
en verantwoorden ze naar recht.
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.
12 maart 2008 – 2° kamer – Voorzitter: de h. de Codt, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Cornelis – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. M. Uyttendaele, Brussel, Ch. Marchand, Brussel en L. Kennes, Brussel.
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1° KAMER - 13 maart 2008

1º VERJARING — BURGERLIJKE ZAKEN — TERMIJNEN (AARD. DUUR.
AANVANG. EINDE) - DUUR - BIJZONDERE VERJARINGEN - VIJFJARIGE VERJARING PERIODIEK BETAALBARE SCHULDEN - DOEL
2º VERJARING — BURGERLIJKE ZAKEN — TERMIJNEN (AARD. DUUR.
AANVANG. EINDE) - DUUR - BIJZONDERE VERJARINGEN - VIJFJARIGE VERJARING PERIODIEK BETAALBARE SCHULDEN - BEGRIP
1º De wetsbepaling die voorschrijft dat termijnen van altijddurende renten en van lijfrenten,
die van uitkeringen tot levensonderhoud, huren van huizen en pachten van
landeigendommen, interesten van geleende sommen en, in het algemeen, al wat
betaalbaar is bij het jaar of bij kortere termijnen, door verloop van vijf jaren verjaren,
strekt ertoe de termijnschuldenaar te beschermen tegen een voortdurende aangroei van
zijn schuld doordat geldsommen op basis van een zelfde rechtsgrond, op opeenvolgende
vervaldagen die bij het jaar of bij kortere termijnen zijn bepaald, betaalbaar worden1. (Art.
2277 B.W.)
2º De enkele omstandigheid dat een schuld bij het jaar of bij een kortere termijn berekend
wordt, houdt niet noodzakelijk in dat die schuld een periodiek betaalbare schuld uitmaakt
bedoeld in artikel 2277 van het Burgerlijk Wetboek2. (Art. 2277 B.W.)
(D. T. STAD ANTWERPEN)

ARREST

(A.R. C.07.0132.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 5 september 2006 gewezen
door het Hof van Beroep te Antwerpen.
Raadsheer Alain Smetryns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
1 Zie G.W. H., nr. 13/2007, 17 jan. 2007, A.Gw.H. 2007, 193; Cass., 23 april 1998, A.R.
C.95.0442.N, A.C. 1998, nr. 207; Cass., 21 mei 2001, A.R. S.00.0164.N, A.C. 2001, nr. 299; R.W.
2001-2002, 1531.
2 Het O.M. concludeerde tot vernietiging op grond van de overweging dat als periodieke schuld in de
zin van artikel 2277 B.W. dient te worden aangezien elke schuld die bij het jaar of bij kortere termijn
betaalbaar is en waarvan het totaal niet vooraf bepaald is. Kenmerkend voor deze schulden is dat zij
regelmatig worden hernieuwd en toenemen in de tijd; de periodiciteit en de mogelijkheid van
toename volstaan volgens het O.M. dan ook om de schuld onder het toepassingsgebied van artikel
2277 te brengen. Nu de appelrechters enerzijds hadden vastgesteld dat eiser bij aangetekend schrijven
door de verweerster ervan verwittigd werd dat signalisatie werd geplaatst en dat de huur en de
ophaling ervan zouden gebeuren aan de door het College van Burgemeester en Schepenen
vastgestelde tarief, en anderzijds hadden vastgesteld dat de op dagbasis verschuldigde vergoeding als
een retributie dient te worden beschouwd, met name een door de overheid geïnde vergoeding voor
het leveren van diensten, concludeerde het O.M. dat de appelrechters, door te oordelen dat die
dagelijkse vergoeding geen periodiek karakter heeft en buiten het toepassingsgebied van de vijfjarige
verjaring valt, artikel 2277 B.W. hadden geschonden.
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- de artikelen 1319, 1320, 1322, 1349, 1353 en 2277 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het Hof van Beroep te Antwerpen verklaart in het aangevochten arrest van 5 september
2006 het door de eiser tegen het vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen van 16 juni 2005 aangetekende hoger beroep ontvankelijk, doch ongegrond en bevestigt het eerste vonnis in al zijn onderdelen.
Het hof van beroep veroordeelt de eiser aldus tot betaling aan de verweerster van de
som van 7922,43 euro, te vermeerderen met de wettelijke interest vanaf 18 januari 2000
tot 19 november 2001 en met de gerechtelijke interesten vanaf deze datum tot de dag van
de volledige betaling.
Het hof van beroep stoelt deze beslissing op volgende motieven:
"De feiten die aan de grondslag liggen van huidige vordering, kunnen als volgt worden
samengevat:
Op 10 december 1995 wordt het pand dat op dat ogenblik eigendom was van (de eiser),
gelegen te Borgerhout (...), geteisterd door een brand.
(...)
Op 12 december 1995 ontvangt (de eiser) een aangetekend schrijven waarbij aan (de eiser) ter kennis wordt gebracht dat de politie op 11 december 1995 verplicht was signalisatiemateriaal te plaatsen aan zijn eigendom te Borgerhout-Antwerpen, (...), wegens brand.
In dit schrijven wordt uitdrukkelijk vermeld: 'Ik wil er Uw aandacht op vestigen dat zowel de plaatsing, de huur, als de eventuele ophaling niet gratis gebeurt en U zal worden
aangerekend aan de tarieven die door het College van burgemeester en schepenen van de
Stad Antwerpen werden vastgesteld'.
Op 18 januari 2000 ontvangt (de eiser) een laatste ingebrekestelling wegens wanbetaling van twee openstaande facturen, nrs. 0802790/96 t.b.v. 296.460 BEF (= 7349,05 euro)
en 0800298/97 t.b.v. 23.130 BEF (= 573,38 euro). Voorgaande ingebrekestellingen zijn
steeds onbeantwoord gebleven.
Op 19 november 2001 wordt overgegaan tot dagvaarding van (de eiser) in betaling van
een totaal bedrag van 7.922,43 euro, te vermeerderen met verwijlinteresten en gerechtelijke interesten.
(De eiser) houdt in hoofdorde voor dat de vordering verjaard is op grond van artikel
2277 van het Burgerlijk Wetboek.
- Betreffende de verjaring:
(De eiser) kan nog steeds niet aantonen dat de vordering van (de verweerster) een periodiek wederkerende schuld betreft. De vergoeding inzake een gebruik, ook al is deze berekend op dagbasis, heeft geen periodiek karakter en valt buiten het toepassingsgebied
van de vijfjarige verjaring.
- Betreffende de gegrondheid van de vordering:
Het signalisatiemateriaal, bestaande uit 10 palen, 6 lampen, 5 latten en 40 meter lint,
werd onmiddellijk na de brand ter plaatse gebracht door de politiediensten van de stad
Antwerpen op 11 december 1995, zoals blijkt uit het verslag van de agent (...).
De vergoedingen voor het door de politie in bruikleen geven van materiaal ter vrijwaring van de openbare veiligheid werd(en) vastgesteld bij tariefverordening nr. 1721 van 6
november 1995.
Een eerste factuur werd vermoedelijk reeds in december 1995 toegezonden en betaald
door (de eiser), zoals blijkt uit de vermeldingen van de onbetaalde factuur van 20 januari
1997 waarin wordt vermeld 'Voortzetting factuur 85002/95', en uit het feit dat er in de
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tweede factuur een termijn werd aangerekend vanaf 30 december 1995 tot 31 december
1996, zijnde 366 dagen.
Zelfs indien slechts voor de eerste maal werd gefactureerd op 20 januari 1997, is (de eiser) als eigenaar van het afgebrande pand volledig verantwoordelijk voor de afsluiting van
de werf tijdens de afbraakwerken en voor de openbare veiligheid en de duidelijke signalisatie van de gevarenzone.
(...)
De door de administratieve overheid opgevorderde retributie is door (de eiser) onbetwistbaar verschuldigd.
De retributie is een door een administratieve overheid geïnde vergoeding voor een bewezen dienst die bij voorrang aan de aangeslagene wordt bewezen en waarvan het gevorderde bedrag gelijk is aan of op zijn minst evenredig is met de kosten van de bewezen
dienst' (arrest, pp. 3-6).
Grieven
1. Overeenkomstig artikel 2277 van het Burgerlijk Wetboek verjaren door verloop van
vijf jaren:
Termijnen van altijddurende renten en van lijfrenten; Die van uitkeringen tot levensonderhoud;
Huren van huizen en pachten van landeigendommen;
Interesten van geleende sommen, en, in het algemeen, al hetgeen betaalbaar is bij het
jaar of bij kortere termijnen.
Schulden die betaalbaar zijn bij het jaar of bij kortere termijnen, d.w.z. schulden die periodiek betaalbaar zijn, en die zich keer op keer met de tijd hernieuwen, m.a.w. waarvan
het bedrag na verloop van tijd toeneemt, zijn onderworpen aan de vijfjarige verjaringstermijn van artikel 2277 van het Burgerlijk Wetboek.
Het doel van artikel 2277 van het Burgerlijk Wetboek bestaat er immers in de schuldeiser tot zorgvuldigheid aan te zetten en tegelijk de schuldenaar te beschermen tegen de opeenstapeling van periodieke schulden over een te lange periode.
2. De eiser voerde in zijn verzoekschrift in hoger beroep (pp. 1-2) aan dat de eerste
rechter ten onrechte besliste dat de schuld waarvan de verweerster betaling vordert, geen
periodiek karakter heeft zodat artikel 2277 niet kan worden toegepast:
"Ten onrechte stelt het eerste vonnis dat er geen sprake kan zijn van verjaring van de
schuld in toepassing van artikel 2277 van het Burgerlijk Wetboek om reden dat de schuld
geen periodiek karakter heeft.
Dat echter duidelijk is dat een vergoeding per dag wordt berekend voor het genot en gebruik van het signalisatiemateriaal;
- dat dit duidelijk blijkt uit de tariefverordening waar de vergoeding per dag wordt vastgesteld, evenals uit de facturatie zelf;
- dat de schuld per dag wordt berekend en elke dag hernieuwd wordt.
Dat de verwijzing door de eerste rechter naar het arrest van het Hof van Cassatie van 16
november 2001 niet relevant is, daar het aldaar ging om vergoeding voor gebruik zonder
recht of titel van gronden en derhalve om een billijke schadevergoeding toegekend en begroot door de Rechtbank voor het verlies dat eigenaars van gronden hebben geleden omdat zij de litigieuze gronden niet konden exploiteren.
Dat het echter in casu wel degelijk om een vergoeding gaat voor gebruik of genot van
een zaak, te vergelijken met huurgelden, en die berekend worden per dag en van aard zijn
zichzelf steeds maar te hernieuwen en zich aldus op te stapelen ten nadele van de schulde-
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naar".
In zijn besluiten, neergelegd ter griffie van het Hof van Beroep te Antwerpen op 22
maart 2006 (pp. 2-3) stelde de eiser:
"Verjaring op grond van artikel 2277 van het Burgerlijk Wetboek.
Het gaat om een retributie voor diensten die uitgevoerd werden in 1995 en 1996 tot januari 1997.
Slechts op 19 november 2001 wordt tot dagvaarding overgegaan. Het gebruik van de
materialen aangerekend tot en met 18 november 1996 valt onder de verjaring van 5 jaar.
Ten onrechte stelde het eerste vonnis dat er geen sprake kan zijn van verjaring van de
schuld in toepassing van artikel 2277 van het Burgerlijk Wetboek om reden dat de schuld
geen periodiek karakter heeft.
Het is echter duidelijk dat een vergoeding per dag wordt berekend voor het genot en gebruik van het signalisatiemateriaal, zoals duidelijk blijkt uit de tariefverordening waar de
vergoeding per dag wordt vastgesteld, evenals uit de facturatie zelf.
De schuld wordt aldus per dag berekend en wordt elke dag hernieuwd.
De verwijzing door de eerste rechter naar het arrest van het Hof van Cassatie van 16
november 2001 is niet relevant, daar het aldaar ging om vergoeding voor gebruik zonder
recht of titel van gronden en derhalve om een billijke schadevergoeding toegekend en begroot door de Rechtbank voor het verlies dat eigenaars van gronden hebben geleden omdat zij de litigieuze gronden niet konden exploiteren.
In kwestieuze zaak gaat het echter wel degelijk om een vergoeding voor gebruik of genot van een zaak te vergelijken met huurgelden, en die berekend wordt per dag en van
aard is zichzelf steeds maar te hernieuwen en zich aldus op te stapelen ten nadele van de
schuldenaar.
In eerste aanleg stelde de stad dat de factuur bepalend is voor de aard van de schuld, zodat niet meer kan gesteld worden dat het gaat om een schuld die betaalbaar is bij het jaar
of bij kortere termijnen. Ook in haar beroepsbesluiten baseert zij zich op de door haar opgemaakte (zeer laattijdige) facturen om te stellen dat de vordering niet betaalbaar is bij het
jaar of bij kortere termijnen.
Aldus zou het volstaan dat de schuldeiser zelf een factuur opstelt op veel latere datum,
om aan verjaring te ontsnappen. Dit is niet aanvaardbaar. Het opstellen van de factuur wijzigt volgens concluant niets aan de aard van de schuld zelf.
Ook inzake huur of alimentatie wijzigt het opstellen van een factuur niets aan het periodiek karakter van de vergoeding.
Volgens het tariefreglement van de Stad Antwerpen, dat deze voorbracht in haar stuk
19, en blijkens de factuur zelf worden het aantal dagen geteld en afgerekend.
Het betreft derhalve duidelijk een schuld die betaalbaar is bij kortere termijnen zoals
voorzien in artikel 2277 van het Burgerlijk Wetboek, zodat verjaring na 5 jaar van toepassing is.
Van zodra sprake is van een verbintenis tot vergoeding van het genot van een zaak dat
aan de schuldeiser inkomsten bezorgt en niet neerkomt op de betaling van geldschuld in
kapitaal (zoals bvb. de betaling van een schuldvordering in schijven), valt men onder toepassing van artikel 2277 van het Burgerlijk Wetboek.
Aan te stippen valt dat waar het Hof van Cassatie artikel 2277 van het Burgerlijk Wetboek eerder beperkend interpreteerde en aldus de levering van nutsvoorzieningen niet onder toepassing van artikel 2277 van het Burgerlijk Wetboek liet vallen (maar in casu gaat
het zelfs niet daarover, maar wel over een vergoeding die per dag wordt berekend en hernieuwd wordt en dus qua periodiciteit onbetwistbaar wel onder artikel 2277 valt), het
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(Grondwettelijk Hof) een veel ruimer toepassingsgebied handhaafde m.b. voor leveringen
van leidingwater, die volgens het (Grondwettelijk Hof) wel onder de verjaring van artikel
2277 van het Burgerlijk Wetboek vallen (zie Grondwettelijk Hof van 19 januari 2005 in
NJW 27 april 2005, nr. 109)".
3. Uit het bestreden arrest van 5 september 2006 (p. 4, eerste twee alinea's) blijkt dat de
verweerster betaling vorderde van 7922,43 euro, met name betaling van twee facturen nrs.
0802790/96 t.b.v. 7349,05 euro (296.460 BEF) en 0800298/97 t.b.v. 573,38 euro (23.130
BEF) en aldus betaling werd gevorderd van een vergoeding voor het in bruikleen geven
door de politie van materiaal ter vrijwaring van de openbare veiligheid, die vastgesteld
werd bij tariefverordening nr. 1721 van 6 november 1995 (arrest, p. 5, derde alinea).
4. Door te beslissen dat de vergoeding inzake een gebruik, ook al is deze berekend op
dagbasis, geen periodiek karakter heeft en de vordering van de verweerster buiten het toepassingsgebied van de vijfjarige verjaring valt (arrest, p. 5, eerste alinea), schendt het bestreden arrest artikel 2277 van het Burgerlijk Wetboek.
De schuld van een vergoeding inzake een gebruik kan een periodiek karakter hebben of
kan geen periodiek karakter hebben.
De schuld van een vergoeding inzake een gebruik zonder titel noch recht van een onroerend goed en waarvan het bedrag door de rechter wordt bepaald heeft, ook al wordt ze
op jaarbasis berekend, geen periodiek karakter en valt buiten het toepassingsveld van artikel 2277 van het Burgerlijk Wetboek.
De schuld van een vergoeding inzake een gebruik van materiaal ter beschikking gesteld
door de politie, waarvan het bedrag bij gemeentelijke tariefverordening is vastgesteld en
die overeenkomstig deze verordening op dagbasis wordt berekend en betaalbaar is bij het
jaar of bij kortere termijnen, is daarentegen een periodiek weerkerende schuld in de zin
van artikel 2277 van het Burgerlijk Wetboek.
Door, hoewel wordt vastgesteld dat de vergoedingen voor het in bruikleen geven van
materiaal bij tariefverordening werden vastgesteld, te beslissen dat de vergoeding inzake
een gebruik, ook al is ze berekend op dagbasis, geen periodiek karakter vertoont en artikel
2277 van het Burgerlijk Wetboek derhalve geen toepassing vindt, zonder uit te sluiten dat
de vergoeding op dagbasis wordt berekend en zonder te onderzoeken en uit te sluiten dat
de schuld betaalbaar is bij het jaar of bij kortere termijnen, schendt het hof van beroep, ten
eerste, artikel 2277 van het Burgerlijk Wetboek.
5.1 Het hof van beroep stelt vast dat "een eerste factuur (..) vermoedelijk reeds in december 1995 (werd) toegezonden en betaald door (de eiser), zoals blijkt uit de vermeldingen van de onbetaalde factuur van 20 januari 1997, waarin wordt vermeld 'Voortzetting
factuur 85002/95', en uit het feit dat er in de tweede factuur een termijn werd aangerekend
vanaf 30 december 1995 tot 31 december 1996, zijnde 366 dagen" (arrest, p. 5, in medio).
In zoverre het bestreden arrest aldus dient te worden gelezen dat het hof van beroep
heeft aangenomen dat de litigieuze schuld van de eiser geen periodiek karakter heeft, met
name niet betaalbaar is bij het jaar of bij kortere termijnen om reden dat de onbetaalde
factuur van 20 januari 1997 een periode vanaf 30 december 1995 tot 31 december 1996,
m.a.w. een periode van meer dan één jaar, betreft, is de beslissing evenmin naar recht verantwoord.
5.2 Om uit te maken of een schuld onderworpen is aan de vijfjarige verjaringstermijn
van artikel 2277 van het Burgerlijk Wetboek, m.a.w. een periodiek weerkerende schuld
betreft waarvan het bedrag na verloop van tijd toeneemt, dient te worden uitgemaakt of de
schuld betaalbaar is bij het jaar of bij kortere termijnen.
De termijn waarvoor door de schuldeiser wordt gefactureerd is desbetreffend niet relevant. De omstandigheid dat de schuldeiser een factuur opstelt betreffende schulden die
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een periode van meer dan één jaar betreffen, sluit niet uit dat deze schulden betaalbaar
zijn bij het jaar of bij kortere termijnen. Er anders over oordelen zou tot gevolg hebben
dat de schuldeiser de toepassing van de vijfjarige verjaring voor periodieke schulden zou
kunnen uitsluiten door facturen op te stellen die een periode van meer dan één jaar betreffen.
In zoverre het hof van beroep in het aangevochten arrest zou hebben beslist dat de vijfjarige verjaring geen toepassing vindt omdat in de factuur van 20 januari 1997 een termijn
werd aangerekend vanaf 30 december 1995 tot 31 december 1996, schendt het hof van beroep, ten tweede, artikel 2277 van het Burgerlijk Wetboek.
5.3 De rechter miskent het wettelijk begrip "feitelijk vermoeden" en schendt de artikelen 1349 en 1353 van het Burgerlijk Wetboek indien hij uit de door hem vastgestelde feiten een gevolg afleidt dat er onmogelijk kan door gerechtvaardigd worden.
In zoverre het hof van beroep uit de vaststelling dat in de factuur van 20 januari 1997
een termijn werd aangerekend vanaf 30 december 1995 tot 31 december 1996, heeft afgeleid dat de litigieuze schuld van de eiser geen periodiek karakter heeft zodat ze buiten de
toepassing van de vijfjarige verjaring valt, heeft het hof van beroep uit de vastgestelde feiten een gevolg afgeleid dat er onmogelijk kan door gerechtvaardigd worden en heeft, ten
derde, het wettelijk begrip "feitelijk vermoeden" miskend (schending van de artikelen
1349 en 1353 van het Burgerlijk Wetboek).
6.1 Zelfs indien het hof van beroep uit de vaststelling dat in de factuur van 20 januari
1997 een termijn vanaf 30 december 1995 tot 31 december 1996 werd aangerekend, zou
hebben kunnen afleiden dat de litigieuze schuld niet betaalbaar is bij het jaar of bij kortere
termijnen - quod non - is de beslissing niet naar recht verantwoord.
6.2 De artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek verbieden de rechter
de bewijskracht te miskennen van een akte waarop hij zijn beslissing stoelt.
De rechter miskent de bewijskracht van een akte wanneer hij aan die akte een uitlegging geeft die volstrekt onverenigbaar is met de bewoordingen en de draagwijdte ervan.
Dit is het geval wanneer de rechter beslist dat de akte iets inhoudt dat er niet in voorkomt.
De onbetaalde factuur van 20 januari 1997, die door de verweerster aan eiser werd gezonden, vermeldt geenszins dat een termijn wordt aangerekend vanaf 30 december 1995
tot 31 december 1996.
In deze factuur wordt immers vermeld:
"Debet aan de stad Antwerpen voor. Plaatsen verkeersmateriaal
Datum

31.12.1996

Omschrijving

Aantal

Voortzetting factuur 85002/95 voor
geplaatste signalisatie aan het pand
Bleekhofstraat 28 te Borgerhout-Antwerpen na brand op 11.12.1995.
Huidige faktuur loopt tot en met
31.12.1996. Aangezien het materiaal
nog steeds ter plaatse staat zal voor de
verdere periode eveneens een factuur
worden opgesteld.
Geplaatst materiaal:
materiaal
lamp gedurende 366,00 dag
6, 00

_Prijs

60, 00

Bedrag

131.760
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paal gedurende 366,00 dag
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5, 00
10,00

30,00
30,00

54.900
109.800

TOTAAL, uitsluitend te betalen met aangehecht formulier binnen dagen fr. 296.460".
Door te oordelen dat er in de factuur van 20 januari 1997 een termijn werd aangerekend
vanaf 30 december 1995 tot 31 december 1996, beslist het hof van beroep aldus dat deze
factuur iets inhoudt (met name dat ze betrekking heeft op een termijn vanaf 30 december
1995 tot 31 december 1996), dat er niet in voorkomt en miskent aldus, ten vierde, de bewijskracht gehecht aan deze factuur (schending van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van
het Burgerlijk Wetboek).
6.3 De rechter miskent het wettelijk begrip "feitelijk vermoeden" en schendt de artikelen 1349 en 1353 van het Burgerlijk Wetboek indien hij uit de door hem vastgestelde feiten een gevolg afleidt dat er onmogelijk kan door gerechtvaardigd worden.
Door vast te stellen dat in de factuur van 20 januari 1997 - waarin wordt vermeld dat ze
loopt tot en met 31 december 1996 en dat, aangezien het materiaal nog steeds ter plaatse
staat, voor de verdere periode eveneens een factuur zal worden opgesteld - een termijn
van 366 dagen wordt aangerekend en vervolgens te beslissen dat zij de periode vanaf 30
december 1995 tot 31 december 1996 betreft, heeft het hof van beroep uit de vastgestelde
feiten (met name dat de factuur een termijn van 366 dagen betreft) een onmogelijk gevolg
afgeleid (met name dat de factuur de periode vanaf 30 december 1995 tot 31 december
1996 betreft), nu de periode vanaf 30 december 1995 tot 31 december 1996 niet 366, doch
wel 368 dagen telt (met name twee dagen in 1995 en 366 dagen in 1996, 1996 zijnde een
schrikkeljaar).
Door te oordelen dat de factuur een periode vanaf 30 december 1995 tot 31 december
1996 betreft, m.a.w. een periode van meer dan één jaar, schendt het hof van beroep aldus,
ten vijfde, de artikelen 1349 en 1353 van het Burgerlijk Wetboek.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1. Artikel 2277 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat termijnen van altijddurende renten en van lijfrenten, die van uitkeringen tot levensonderhoud, huren
van huizen en pachten van landeigendommen, interesten van geleende sommen,
en, in het algemeen, al wat betaalbaar is bij het jaar of bij kortere termijnen door
verloop van vijf jaren verjaren.
Die bepaling strekt ertoe de termijnschuldenaar te beschermen tegen een
voortdurende aangroei van zijn schuld doordat geldsommen op basis van een
zelfde rechtsgrond, op opeenvolgende vervaldagen die bij het jaar of bij kortere
termijnen zijn bepaald, betaalbaar worden.
2. De enkele omstandigheid dat een schuld bij het jaar of bij een kortere termijn berekend wordt, houdt niet noodzakelijk in dat die schuld een periodiek betaalbare schuld uitmaakt bedoeld in het artikel 2277 van het Burgerlijk Wetboek.
3. Het middel verwijt de appelrechter dat hij geoordeeld heeft dat de schuld
geen periodiek karakter heeft zonder uit te sluiten dat de vergoeding op dagbasis
wordt berekend en zonder uit te sluiten en te onderzoeken dat de schuld betaalbaar is bij het jaar of op kortere termijnen.
Uit het voorgaande volgt dat de appelrechter uit de berekeningswijze van de
schuld geen noodzakelijke gevolgen moest trekken wat het periodiek karakter
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van de schuld betreft.
Verder verwerpt de appelrechter de stelling van de eiser, die het periodiek karakter van de schuld afleidt uit het feit dat de vergoeding per dag wordt berekend, met de reden dat de wijze van berekening niet determinerend is voor de bepaling van dit periodiek karakter.
Door aldus te oordelen schendt hij artikel 2277 van het Burgerlijk Wetboek
niet.
Het middel kan in zoverre niet wordt aangenomen.
4. In zoverre het middel ervan uitgaat dat de appelrechter oordeelt dat de
schuld geen periodiek karakter om reden dat de onbetaalde factuur van 20 januari 1997 een periode betreft van meer dan een jaar, berust het op een verkeerde lezing van het arrest.
Het mist in zoverre feitelijke grondslag.
5. In zoverre het middel aanvoert dat de appelrechter met miskenning van de
bewijskracht van de desbetreffende factuur en met miskenning van het wettelijk
begrip 'feitelijk vermoeden' oordeelt dat met de factuur van 20 januari 1997 de
periode gaande vanaf 30 december 1995 tot 31 december 1996 wordt aangerekend, namelijk een periode van 368 dagen, terwijl de factuur betrekking heeft op
een periode van 366 dagen, komt het op tegen een overtollige vaststelling van de
appelrechter, die zijn beslissing niet draagt.
Het is in zoverre niet ontvankelijk.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
13 maart 2008 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever:
de h. Smetryns – Andersluidende conclusie van de h. Vandewal, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Geinger en Wouters.

Nr. 176
1° KAMER - 13 maart 2008

1º HOGER BEROEP — BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN
SOCIALE ZAKEN INBEGREPEN) — GEVOLGEN. BEVOEGDHEID VAN DE
RECHTER - DEVOLUTIEVE WERKING - GEVOLG
2º HOGER BEROEP — TUCHTZAKEN - ORDE VAN ARCHITECTEN - NATIONALE RAAD GEVOLG
3º ARCHITECT (TUCHT EN BESCHERMING VAN DE TITEL) - ORDE VAN
ARCHITECTEN - NATIONALE RAAD - HOGER BEROEP - GEVOLG
4º ARCHITECT (TUCHT EN BESCHERMING VAN DE TITEL) - ORDE VAN
ARCHITECTEN - RECHTSPREKENDE ORGANEN - BEGRIP - WERKING - NATIONALE RAAD - HOGER
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- GEVOLG

1º Ten gevolge van de devolutieve werking van het hoger beroep mag de appelrechter de
zaak aan zich houden na te hebben vastgesteld dat de eerste beslissing moet worden
vernietigd; deze werking heeft niet tot gevolg dat er geen volwaardige dubbele aanleg
bestaat of dat de rechtszoekende een aanleg verliest; de onwettigheden die werden
begaan door de eerste rechter of die verband houden met de regelmatigheid van de in
eerste aanleg gevoerde procedure, zoals met de organieke onpartijdigheid van het eerste
rechtscollege, kunnen worden ongedaan gemaakt door de beslissing op het hoger
beroep; hieruit volgt niet dat de procedure in eerste aanleg niet heeft bestaan. (Art. 1068,
eerste lid Ger.W.)
2º en 3° De nationale raad van een Orde van architecten die hoger beroep heeft ingesteld
tegen een beslissing van de raad van de Orde in tuchtzaken is net als elke appellant
partij in het geding in hoger beroep, ongeacht de regelmatigheid of ontvankelijkheid van
zijn hoger beroep; de loutere omstandigheid dat het hoger beroep niet ontvankelijk is,
heeft niet tot gevolg dat de nationale raad als appellant niet zou mogen verschijnen,
worden gehoord en concluderen. (Art. 26, vierde lid Architectenwet)
4º Niet de Orde van architecten maar wel de raden zijn de rechtsprekende organen 1; hun
werking is zodanig geregeld dat zij met de vereiste onafhankelijkheid en onpartijdigheid
kunnen oordelen; de omstandigheid dat de nationale raad van de Orde hoger beroep kan
instellen tegen de beslissingen van de provinciale raden in tuchtzaken doet hieraan geen
afbreuk. (Art. 26, vierde lid Architectenwet)
(G. T. ORDE VAN ARCHITECTEN)

ARREST

(A.R. D.06.0016.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een beslissing, op 22 september 2006 gewezen door de Raad van Beroep van de Orde van Architecten met het Nederlands als voertaal.
Voorzitter Ivan Verougstraete heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert in zijn verzoekschrift vijf middelen aan.
Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht en maakt er deel van uit.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
Eerste onderdeel
1. Krachtens artikel 1068, eerste lid van het Gerechtelijk Wetboek, maakt het
hoger beroep tegen een eindvonnis of tegen een vonnis alvorens recht te doen het
geschil zelf aanhangig bij de rechter in hoger beroep.
Ten gevolge van de devolutieve werking mag de appelrechter de zaak aan zich
1 Cass., 5 juni 1992, A.R. 7635, A.C. 1991-1992, nr. 522; Cass., 13 maart 2008, A.R. D.07.0002.N,
infra, nr. 177.
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houden na te hebben vastgesteld dat de eerste beslissing moet worden vernietigd.
De devolutieve kracht heeft niet tot gevolg dat er geen volwaardige dubbele
aanleg bestaat of dat de rechtszoekende een aanleg verliest. De onwettigheden
die werden begaan door de eerste rechter of die verband houden met de regelmatigheid van de in eerste aanleg gevoerde procedure kunnen worden ongedaan gemaakt door de beslissing op het hoger beroep. Hieruit volgt niet dat de procedure
in eerste aanleg niet heeft bestaan.
2. Het onderdeel berust volkomen op de verkeerde juridische onderstelling dat
de devolutieve kracht van het hoger beroep een volwaardige dubbele aanleg belet
in de hypothese dat het eerste rechtscollege niet organiek onpartijdig is en de appelrechters om die reden zijn beslissing vernietigen en voor het overige zelf uitspraak doen over het geschil.
Het onderdeel faalt naar recht.
(...)
Tweede middel
Eerste onderdeel
5. Krachtens artikel 26, vierde lid van de Wet van 26 juni 1963 tot instelling
van een Orde van architecten, mag de nationale raad hoger beroep instellen tegen
elke beslissing van de raad van de Orde in tuchtzaken.
De nationale raad die hoger beroep heeft ingesteld is net als elke appellant partij in het geding in hoger beroep, ongeacht de regelmatigheid of ontvankelijkheid
van zijn hoger beroep.
6. De loutere omstandigheid dat het hoger beroep niet ontvankelijk is, heeft
niet tot gevolg dat de nationale raad als appellant niet zou mogen verschijnen,
worden gehoord en concluderen.
7. In zoverre het onderdeel berust op de verkeerde juridische veronderstelling
dat de nationale raad geen recht heeft om te verschijnen, noch om een conclusie
neer te leggen, noch om op enige andere wijze te worden gehoord indien zijn hoger beroep niet ontvankelijk is, faalt het naar recht.
8. Door zijn beslissing dat het hoger beroep van de nationale raad niet ontvankelijk is wegens laattijdigheid, diende de Raad van Beroep van de Orde van Architecten niet meer te antwoorden en niet meer verder in te gaan op het verweer
van de eiser dat de nationale raad geen belang had bij zijn hoger beroep en op de
daaruit afgeleide vraag de conclusies van de nationale raad te weren uit de debatten, vermits dit verweer niet meer terzake dienend was.
In zoverre het onderdeel schending aanvoert van artikel 149 van de Grondwet
en van artikel 1138, 3° van het Gerechtelijk Wetboek kan het niet worden aangenomen.
(...)
11. Het onderdeel voert verder ten onrechte aan dat de Orde van architecten in
tuchtprocedures optreedt als rechter en partij. Krachtens de wet van 26 juni 1963
tot instelling van de Orde van architecten zijn immers niet de Orde van architecten maar wel de Raden de rechtsprekende organen.
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12. De wetgever heeft uitdrukkelijk gewild dat bepaalde organen van de Orde
van architecten een bevoegdheid zouden hebben van jurisdictionele aard en
heeft, met uitzondering van de mogelijkheid voor de rechtskundig bijzitter om
hoger beroep in te stellen tegen de beslissing van de raad waarvan hij deel uitmaakt, de werking van die organen zodanig geregeld dat zij met de vereiste onafhankelijkheid en onpartijdigheid kunnen oordelen. De omstandigheid dat de nationale raad van de Orde hoger beroep kan instellen tegen de beslissingen van de
provinciale raden in tuchtzaken doet hieraan geen afbreuk.
Het onderdeel dat aanvoert dat de door artikel 6.1. E.V.R.M. voor een rechterlijke instantie vereiste onafhankelijkheid en onpartijdigheid zich ertegen verzet
dat tuchtprocedures in hoger beroep gevoerd worden voor een raad van beroep
waarbij de nationale raad van de Orde van architecten partij is, faalt naar recht.
(...)
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
13 maart 2008 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Verougstraete, voorzitter
– Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Nelissen
Grade en Geinger.

Nr. 177
1° KAMER - 13 maart 2008

1º RECHTEN VAN DE MENS — (VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS) —
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - TUCHTZAKEN - TUCHTPROCEDURE BEROEPSUITOEFENINGSVERBOD - AARD
2º ARCHITECT (TUCHT EN BESCHERMING VAN DE TITEL) - ORDE VAN
ARCHITECTEN - RECHTSPREKENDE ORGANEN - BEGRIP
3º ARCHITECT (TUCHT EN BESCHERMING VAN DE TITEL) - ORDE VAN
ARCHITECTEN - RADEN - LEDEN - HOEDANIGHEID
4º ARCHITECT (TUCHT EN BESCHERMING VAN DE TITEL) - ORDE VAN
ARCHITECTEN - RADEN - LEDEN - NATIONALE RAAD - BAND
5º ARCHITECT (TUCHT EN BESCHERMING VAN DE TITEL) - ORDE VAN
ARCHITECTEN - RADEN - NATIONALE RAAD - TUSSENKOMST - VORDERING - ONAFHANKELIJKHEID ONPARTIJDIGHEID - GEVOLG
6º ARCHITECT (TUCHT EN BESCHERMING VAN DE TITEL) - ORDE VAN
ARCHITECTEN - RAAD VAN BEROEP - SAMENSTELLING - BEROEPSGENOTEN - ONAFHANKELIJKHEID ONPARTIJDIGHEID - GEVOLG
7º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
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ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - ORDE VAN ARCHITECTEN - RAAD VAN BEROEP SAMENSTELLING - BEROEPSGENOTEN - ONAFHANKELIJKHEID - ONPARTIJDIGHEID - GEVOLG
8º RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE) - ONAFHANKELIJKHEID - ONPARTIJDIGHEID ORDE VAN ARCHITECTEN - RAAD VAN BEROEP - SAMENSTELLING - BEROEPSGENOTEN - GEVOLG
9º RECHTEN VAN DE MENS — (VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS) —
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - TUCHTZAKEN - REDELIJKE TERMIJN - BEGIN
10º RECHTEN VAN DE MENS — (VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS) —
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - TUCHTZAKEN - BESCHULDIGING - BEGRIP
11º ARCHITECT (TUCHT EN BESCHERMING VAN DE TITEL) - CONTROLE OP DE
UITVOERING VAN DE WERKEN - BEGRIP
12º ARCHITECT (TUCHT EN BESCHERMING VAN DE TITEL) - PERSOONLIJKE
CONTROLE OP DE UITVOERING VAN DE WERKEN - GEVOLG
1º Een tuchtprocedure die voor gevolg heeft of volgens de nationale wet, tot gevolg kan
hebben dat aan de betrokkene tijdelijk of definitief een burgerlijk recht wordt ontnomen,
met name het recht om nog langer een beroep uit te oefenen dat geen openbaar ambt is,
wordt voor de toepassing van artikel 6.1 E.V.R.M., beschouwd als een procedure met als
voorwerp het vaststellen van burgerlijke rechten en verplichtingen in de zin van die
bepaling1.
2º Niet de Orde van architecten maar wel de raden zijn de rechtsprekende organen2.
3º De leden van de raden van de Orde van architecten hebben zitting als rechter in
persoonlijke naam en niet als vertegenwoordigers van de Orde.
4º Tussen de raden van de Orde van architecten en de nationale raad bestaat geen
organieke band3.
5º Uit de enkele omstandigheid dat de raad van de Orde en de raad van beroep, organen
van de Orde van architecten, uitspraak doen in tuchtzaken terwijl de nationale raad van
de Orde, een ander orgaan van diezelfde Orde, kan tussenbeide komen in het debat dat
voor de raad van beroep naar aanleiding van een tuchtzaak wordt gevoerd, en de
veroordeling van de vervolgde partij kan vorderen, volgt niet dat de rechtsprekende raden
van de Orde niet onafhankelijk of niet onpartijdig zouden zijn4.
6º, 7° en 8° Uit de omstandigheid alleen dat de raad van beroep van de Orde van
architecten deels is samengesteld uit beroepsgenoten van de betrokkene valt niet af te
leiden dat dit rechtscollege niet onafhankelijk en onpartijdig is in de zin van artikel 6.1.
E.V.R.M.; deze samenstelling schendt evenmin het algemeen rechtsbeginsel van de
onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de rechter5.
9º De redelijke termijn begint te lopen vanaf het ogenblik waarop de betrokkene door de
tuchtoverheid wordt beschuldigd6.
10º Een persoon is beschuldigd wanneer hij in verdenking wordt gesteld wegens het
1 Cass., 14 nov. 1986, A.R. 5488 en 5509, A.C. 1986-1987, nr. 165; Cass., 13 maart 2008, A.R.
D.07.0004.N., infra, nr. 178.
2 Cass., 5 juni 1992, A.R. 7635, A.C. 1991-1992, nr. 522; Cass., 13 maart 2008, A.R. D.06.0016.N.,
supra, nr. 176.
3 Cass., 15 dec. 2000, A.R. C.00.0605.N, A.C. 2000, nr. 696.
4 Zie Cass., 5 juni 1992, A.R. 7635, A.C. 1991-1992, nr. 522.
5 Zie Cass., 5 jan. 2006, A.R. D.05.0005.N, A.C. 2005, nr. 11 (advocaten).
6 Cass., 13 maart 2008, A.R. D.07.0004.N., infra, nr. 178; zie Cass., 8 feb. 2005, A.R. P.04.1317.N,
A.C. 2005, nr. 77 (strafzaak).
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plegen van een tuchtrechtelijk sanctioneerbaar feit of wanneer hij wegens enige daad
van onderzoek onder de dreiging van een tuchtvervolging leeft en dit een ernstige
weerslag heeft op zijn persoonlijke toestand7.
11º De controle door de architect op de uitvoering van de werken impliceert een regelmatig
bezoek aan de werf die hem toelaat na te gaan of de werken effectief conform de
plannen worden uitgevoerd en, gelet op zijn vakkennis op te treden wanneer problemen
bij de uitvoering rijzen en deze desgevallend op te lossen8.
12º De vereiste van persoonlijke controle op de uitvoering van de werken door de architect,
tenzij wanneer deze de verzekering heeft dat een andere architect hiermee wordt belast,
brengt met zich mee dat deze taak in beginsel niet aan medewerkers niet-architecten
mag worden gedelegeerd9. (Art. 4 Wet 20 feb. 1939; Art. 21 Reglement van
beroepsplichten der architecten van 16 dec. 1983, goedgekeurd bij K.B. 18 april 1985)
(D. T. ORDE VAN ARCHITECTEN)

ARREST

(A.R. D.07.0002.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen de beslissing, op 10 januari 2007 gewezen
door de raad van beroep van de Orde van architecten, met het Nederlands als
voertaal.
Raadsheer Alain Smetryns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert in zijn verzoekschrift vier middelen aan.
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 6.1 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en
de fundamentele vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 1950 en goedgekeurd bij
wet van 13 mei 1955 (hierna artikel 6.1 EVRM);
- de artikelen 6, 19, 20, 26, 28 en 29 van de Wet van 26 juni 1963 tot instelling van een
orde van architecten;
- het algemeen rechtsbeginsel dat de rechter onafhankelijk en onpartijdig moet zijn.
Aangevochten beslissingen
De appelrechters vernietigen de beslissing van de provinciale raad van 6 april 2006,
trekken de zaak aan zich, verklaren de tenlasteleggingen gegrond en veroordelen de eiser
tot de tuchtstraf van de schorsing voor de duur van 6 maand.
Grieven
Eerste onderdeel
Op grond van artikel 6.1 van het Verdrag van 4 november 1950 tot bescherming van de
rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, goedgekeurd bij wet van 13 mei 1955,
dat eveneens geldt in tuchtzaken, heeft eenieder bij het vaststellen van zijn burgerlijke
7 Ibid.
8 Cass., 27 okt. 2006, A.R. D.06.0001.N, A.C. 2006, nr. 521.
9 Ibid.
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rechten en verplichtingen recht op een eerlijke en openbare behandeling van zijn zaak
door een onafhankelijke en onpartijdige rechterlijke instantie die bij wet is ingesteld. Het
recht op een onafhankelijke en onpartijdige rechterlijke instantie maakt tevens een algemeen rechtsbeginsel uit.
Het recht op een onafhankelijke en onpartijdige rechter houdt voor alles in dat de instantie die recht spreekt de hoedanigheid van derde heeft ten opzichte van de autoriteit die
de aangevochten beslissing heeft genomen en ten aanzien van partijen.
Overeenkomstig artikel 6 van de Wet van 26 juni 1963 tot instelling van een Orde van
Architecten, zijn organen van de Orde:
1° De raden van de Orde;
2° De raden van beroep;
3° De nationale raad van de Orde.
De raad van de Orde zorgt voor de naleving van de voorschriften van de plichtenleer.
Hij houdt toezicht op de eer, de discretie en de waardigheid van de leden van de Orde in
de uitoefening en naar aanleiding van de uitoefening van het beroep en doet uitspraak in
tuchtzaken (de artikelen 19 en 20 van de wet tot instelling van een Orde van architecten).
Artikel 26 van de wet van 26 juni 1963 tot instelling van een Orde van architecten bepaalt dat de nationale raad en de betrokkene binnen de termijn van dertig dagen beroep
mogen instellen tegen elke beslissing van de raad die krachtens artikel 20 van deze wet is
genomen.
Uit voormelde bepalingen vloeit voort dat het hoger beroep tegen een beslissing van de
raad van de Orde, orgaan van de Orde, wordt ingesteld bij de raad van beroep, eveneens
orgaan van de Orde, en dat in deze procedure de nationale raad, eveneens orgaan van de
Orde, partij is.
Aldus heeft de raad van beroep geenszins de hoedanigheid van derde ten aanzien van
de provinciale raad en evenmin ten aanzien van één van de partijen (de nationale raad).
In deze omstandigheden kan er ten aanzien van de raad van beroep een legitieme twijfel
ontstaan omtrent haar neutraliteit ten aanzien van de instantie die de beroepen beslissing
heeft genomen - de provinciale raad - enerzijds en ten aanzien van één van de partijen - de
nationale raad - anderzijds.
De bestreden beslissing waarbij de tenlastelegging gegrond werd verklaard en de eiser
werd veroordeeld tot de tuchtstraf van de schorsing voor de duur van 6 maanden, werd
dan ook niet door een onafhankelijke en onpartijdige rechter genomen en schendt derhalve artikel 6.1 van het E.V.R.M. en het algemeen rechtsbeginsel dat de rechter onafhankelijk en onpartijdig moet zijn, en voor zoveel als nodig, de artikelen 6, 19, 20 en 26 van de
wet van 26 juni 1963 tot instelling van een Orde van architecten.
Tweede onderdeel
Op grond van artikel 6.1 van het Verdrag van 4 november 1950 tot bescherming van de
rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, goedgekeurd bij wet van 13 mei 1955,
dat eveneens geldt in tuchtzaken, heeft eenieder bij het vaststellen van zijn burgerlijke
rechten en verplichtingen recht op een eerlijke en openbare behandeling van zijn zaak
door een onafhankelijke en onpartijdige rechterlijke instantie die bij wet is ingesteld. Het
recht op een onafhankelijke en onpartijdige rechterlijke instantie maakt tevens een algemeen rechtsbeginsel uit.
Het recht op een onafhankelijke en onpartijdige rechterlijke instantie vereist dat er regels zijn met betrekking tot de samenstelling van deze instantie die het mogelijk maken
elke legitieme twijfel omtrent de onvatbaarheid van deze instantie voor externe factoren
en omtrent haar neutraliteit ten opzichte van de met elkaar strijdende belangen uit de geest
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van de justiciabelen te bannen.
Een rechterlijke instantie die geroepen is om uitspraak te doen over een tuchtzaak en aldus aan de tuchtrechtelijk vervolgde persoon een (al dan niet tijdelijk) beroepsverbod kan
opleggen en deels is samengesteld uit beroepsgenoten van de vervolgde persoon, voldoet
niet aan voormelde waarborg van onafhankelijkheid en onpartijdigheid.
De tuchtrechtelijk vervolgde persoon heeft immers een legitieme reden om te vrezen
dat voormelde leden van de rechterlijke instantie er belang bij kunnen hebben dat een concurrent (al dan niet tijdelijk) van de markt geweerd wordt en derhalve belang hebben bij
het opleggen van de tuchtsancties van schorsing en schrapping.
Terzake was de raad van beroep deels samengesteld uit architecten en dit overeenkomstig de artikelen 28 en 29 van de wet van 26 juni 1963 tot instelling van een Orde van architecten.
De eiser had dan ook een legitieme reden om te vrezen dat de leden-architecten van de
raad van beroep belang bij hebben dat een concurrent (al dan niet tijdelijk) van de markt
geweerd wordt en derhalve belang hebben bij het opleggen van de tuchtsancties van
schorsing en schrapping en dat de raad van beroep de zaak derhalve niet op onafhankelijke en onpartijdige wijze zou beoordelen.
De raad van beroep, deels samengesteld uit beroepsgenoten van de eiser, kon dan ook
niet zonder schending van het recht op een onafhankelijke en onpartijdige rechter, zoals
vervat in het algemeen rechtsbeginsel dat de rechter onafhankelijk en onpartijdig moet
zijn en in artikel 6.1 EVRM, en voor zoveel als nodig, van de artikelen 28 en 29 van de
wet van 26 juni 1963 tot instelling van een Orde van architecten, de tenlastelegging gegrond verklaren en de eiser veroordelen tot de tuchtstraf van de schorsing voor de duur
van 6 maanden.
(...)
Derde middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de Grondwet;
- artikel 6.1 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en
de fundamentele vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 1950 en goedgekeurd bij
wet van 13 mei 1955 (hierna artikel 6.1 EVRM).
Aangevochten beslissingen
De Raad van Beroep van de Orde van architecten verklaart de tenlastegging gegrond en
veroordeelt de eiser tot de tuchtstraf van de schorsing voor de duur van zes maanden.
Grieven
Luidens artikel 6.1 E.V.R.M. heeft eenieder recht op behandeling van zijn zaak binnen
een redelijke termijn. Deze bepaling geeft niet aan welk gevolg dient te worden verleend
aan de overschrijding van de redelijke termijn, doch de rechter die de overschrijding van
de redelijke termijn vaststelt, kan er zich niet van onthouden deze overschrijding van de
redelijke termijn te bestraffen.
De eiser voerde in conclusie aan dat de ten laste gelegde feiten dateerden van 1998 en
dat de rechter bij de beoordeling van de tuchtrechtelijke inbreuken hiermee rekening diende te houden.
De eiser voerde meer bepaald aan dat:
"D. Bijkomend subsidiair: inachtneming van de situering van de feiten in de tijd en van
de redelijke termijn
1. De Tuchtraad maakt in de bestreden beslissing geen enkele verwijzing naar het feit
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dat de weerhouden tenlasteleggingen van 1998 dateren.
De aangegeven feiten dateren aldus van jaren terug vooraleer een tuchtrechtelijke beoordeling werd bekomen.
2. Overeenkomstig de regelen van het strafrecht zouden alle in voorliggende zaak weerhouden tuchtrechtelijke inbreuken, of minstens het grootste gedeelte ervan, als reeds verjaard moeten worden beschouwd.
De omstandigheid dat de tuchtvordering niet verjaart, ontslaat de tuchtrechter in principe niet van de plicht om rekening te houden met het vereiste van de redelijke termijn (Arbitragehof, 7 december 1999, nr. 129/1999).
3. (De eiser) is dan ook van oordeel dat Uw Raad van Beroep met het tijdsverloop tussen het begaan van de inbreuken en de tuchtrechtelijke beoordeling ervan ten gunste van
(de eiser) rekening dient te houden.
(...)
OM DEZE REDENEN
Uiterst subsidiair ten aanzien van verzoekende partij een lagere tuchtstraf uit te spreken
(...)".
De appelrechters laten na dit verweer te beantwoorden en schenden dan ook artikel 149
van de Grondwet.
Uit de vaststellingen van de appelrechters blijkt niet dat zij onderzoeken of de redelijke
termijn al dan niet was overschreden en of zij rekening houden met deze overschrijding
van de redelijke termijn.
Gelet op het feit dat de eiser aanvoerde dat de redelijke termijn overschreden was, dienden de appelrechters dit te onderzoeken en hieraan desgevallend een passend gevolg te
verlenen. Door na te laten dit te doen, schenden de appelrechters dan ook artikel 6.1
EVRM.
Vierde middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de Grondwet;
- de artikelen 4 en 10 van de wet van 20 februari 1939 op de bescherming van de titel
en van het beroep van architect;
- de artikelen 20, 21 en 24 van het reglement van beroepsplichten van architecten,
goedgekeurd bij koninklijk besluit van 18 april 1985.
Aangevochten beslissingen
De Raad van Beroep van de Orde van architecten verklaart de tenlastelegging gegrond
en veroordeelt de eiser tot de tuchtstraf van de schorsing voor de duur van zes maanden.
De appelrechters overwegen dat:
"II. Omtrent de grond:
(De eiser) concludeert zelf dat hij met de NV D&V Consulting een samenwerkingovereenkomst sloot waarin werd bedongen dat het bureau o.m. met betrekking tot de
bouw van vier residenties te Koksijde opdracht werd gegeven het project te begeleiden
(contacten tussen bouwheer, ontwerper, diverse openbare diensten en aannemer) met
daarbij een superviserende technisch-administratieve controle en coordinatie.
Toegevoegd werd dat de tienjarige aansprakelijkheid onverminderd bij (de eiser) blijft.
De afgevaardigde-bestuurder van dit ingenieursbureau bevestigde bij zijn verhoor op 14
april 2005 dat de controle op de uitvoering van de werken aan de vennootschap was gedelegeerd geworden en effectief werd uitgevoerd door haar. De 80 werfverslagen in het
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bouwdossier tonen dit ook aan.
Deze verslagen zijn opgemaakt onder hoofding van D&V Consulting. De naam van (de
eiser) wordt daarin niet vermeld.
Zoals blijkt uit onderzoek van andere dossiers ging (de eiser) aldaar op dezelfde wijze
tewerk.
Hij betwist niet dat bij D&V Consulting, geen architecten tewerkgesteld waren.
Hij erkent alzo, minstens impliciet, dat de controle op de uitvoering van de werken niet
door hem geschiedde en tevens erkent hij expliciet dat deze controle gebeurde door "nietarchitecten" en dit met zijn medeweten.
Het feit dat volgens hem de 80 werfverslagen aantonen dat de werken op professionele
wijze effectief en afdoende werden opgevolgd doet daaraan niets af Ook de bemerking dat
hij de tienjarige aansprakelijkheid behield is irrelevant.
Deze aansprakelijkheid is trouwens van openbare orde en elk tegenstrijdig beding zou
nietig moeten verklaard worden.
Of deze activiteiten kaderen binnen het statutair doel van het ingenieursbureau is een
aangelegenheid die zonder belang is voor de beoordeling van de aan (de eiser) ten laste
gelegde inbreuk.
Ook de beweegredenen voor het oprichten van die vennootschap doen alhier niets terzake.
In de mate dat (de eiser) daarop terug komt zal om die redenen daarop niet worden ingegaan.
Dit is nuttig doch dienend.
De controle op de uitvoering der werken door (de eiser) is principieel persoonlijk, tenzij
wanneer hij de verzekering heeft dat een ander architect hiermede wordt belast.
In beginsel mag deze taak niet aan medewerkers niet-architecten worden overgedragen.
Bewezen is dat (de eiser) jarenlang aan personen die daartoe niet bevoegd waren de
controle op de uitvoering der werken heeft gedelegeerd.
De inbreuk op artikel 4 van de wet van 20 februari 1939 en op artikel 21 van het reglement van beroepsplichten is bewezen, zo ook de hieruit voortvloeiende aantasting van de
eer en de waardigheid van het beroep van architect. Een schorsing van zes maanden is de
passende tuchtsanctie voor dergelijke ernstige overtreding".
Grieven
Eerste onderdeel
Artikel 4 van de wet van 20 februari 1939 op de bescherming van de titel en van het beroep van architect bepaalt dat de Staat, de provincies, de gemeenten, de openbare instellingen en de particulieren een beroep moeten doen op de medewerking van een architect
voor het opmaken van de plans en de controle op de uitvoering der werken, voor welke
door de wetten, besluiten en reglementen een voorafgaande aanvraag om toelating tot
bouwen is opgelegd. Artikel 10 van voormelde wet van 20 februari 1939 bepaalt dat wie
zich, zonder daartoe gerechtigd te zijn, in het openbaar de titel van architect toekent,
wordt gestraft.
Artikel 20 van het Reglement van beroepsplichten bepaalt dat voor iedere opdracht de
overeenkomst tussen bouwheer en architect schriftelijk dient te worden opgesteld, ten
laatste op het ogenblik dat de opdracht bepaald werd. Deze overeenkomst moet duidelijk
de wederzijdse verplichtingen der partijen bepalen, zoals zij uit het reglement van beroepsplichten voortvloeien. De overeenkomst bepaalt onder de hierna vermelde opdrachten deze waarmee de architect belast is: (...) - het uitvoeringsdossier en de opdracht voor
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de controle der werken; (...).
Overeenkomstig artikel 21 van voormeld reglement van beroepsplichten mag de architect, in toepassing van de wet van 20 februari 1939, de opdracht voor het opmaken van
een uitvoeringsontwerp niet aanvaarden zonder tegelijkertijd te zijn belast met de controle
op de uitvoering der werken. Van dit beginsel wordt afgeweken wanneer de architect de
verzekering heeft dat een ander architect, ingeschreven op een tableau of op een lijst van
stagiairs, met de controle belast is.
Hoewel uit deze bepalingen voortvloeit dat de architect geen architectenopdracht mag
aanvaarden, zonder dat hierin de opdracht voor de controle van de werken vervat ligt, betekent dit niet dat de architect voor de effectieve controle van de werken geen beroep kan
doen op technische adviseurs die desgevallend geen architecten zijn. Voormelde wettelijke bepalingen vereisen immers niet dat de architect persoonlijk de controle uitvoert.
Dit blijkt nog uit artikel 24 van het reglement van beroepsplichten dat toelaat dat de architect beroep doet op technisch adviseurs.
Enkel een volledige overdracht van de controleopdracht is verboden. Geen enkele wettelijke bepaling verzet er zich tegen dat de controle wordt uitgeoefend door een technisch
adviseur onder toezicht van de architect en dat de architect zich door deze persoon laat
vertegenwoordigen op voorwaarde dat hij de eindverantwoordelijkheid voor de controle
op de werken blijft behouden.
Door te beslissen dat de controle op de uitvoering der werken door de architect principieel persoonlijk is, tenzij wanneer hij de verzekering heeft dat een ander architect hiermede wordt belast en dat medewerkers niet-architecten niet met deze taak mogen worden
belast en derhalve de architect niet mogen vertegenwoordigen, schenden de appelrechters
de artikelen 4 en 10 van de Wet van 20 februari 1939 op de bescherming van de titel en
van het beroep van architect en de artikelen 20, 21 en 24 van het Reglement van Beroepsplichten van architecten, goedgekeurd bij koninklijk besluit van 18 april 1985.
(...)

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
Eerste onderdeel
1. Krachtens artikel 6.1. EVRM, heeft eenieder, bij het vaststellen van zijn
burgerlijke rechten en verplichtingen of bij het bepalen van de gegrondheid van
een tegen hem ingestelde strafvervolging, recht op een eerlijke en openbare behandeling van zijn zaak, binnen een redelijke termijn, door een onafhankelijke en
onpartijdige rechterlijke instantie welke bij wet is ingesteld.
Een tuchtprocedure die voor gevolg heeft of volgens de nationale wet, tot gevolg kan hebben dat aan de betrokkene tijdelijk of definitief een burgerlijk recht
wordt ontnomen, met name het recht om nog langer een beroep uit te oefenen dat
geen openbaar ambt is, wordt voor de toepassing van voormeld artikel 6.1., beschouwd als een procedure met als voorwerp het vaststellen van burgerlijke rechten en verplichtingen in de zin van die bepaling.
2. De raden van de Orde en de raden van beroep, en niet de Orde van architecten, zijn, overeenkomstig de wet van 26 juni 1963 tot instelling van een Orde van
architecten, de rechtsprekende organen.
De leden van de raden hebben zitting als rechter in persoonlijke naam en niet
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als vertegenwoordigers van de Orde.
Tussen de raden van de Orde van architecten en de nationale raad bestaat geen
organieke band.
3. Uit de enkele omstandigheid dat de raad van de Orde en de raad van beroep,
organen van de Orde van architecten, uitspraak doen in tuchtzaken terwijl de nationale raad van de Orde, een ander orgaan van diezelfde Orde, kan tussenbeide
komen in het debat dat voor de raad van beroep naar aanleiding van een tuchtzaak wordt gevoerd, en de veroordeling van de vervolgde partij kan vorderen,
volgt niet dat de rechtsprekende raden van de Orde niet onafhankelijk of niet onpartijdig zouden zijn.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Tweede onderdeel
4. Krachtens het artikel 28 van de wet van 26 juni 1963 tot instelling van een
Orde van architecten bestaat de raad van beroep uit drie door de Koning aangewezen raadsheren, titularis of honorair, bij het hof van beroep, alsmede uit drie
andere leden, door het lot aangewezen onder de leden van de raden van de Orde.
5. Uit de omstandigheid alleen dat de raad van beroep deels is samengesteld
uit beroepsgenoten van de betrokkene valt niet af te leiden dat dit rechtscollege
niet onafhankelijk en onpartijdig is in de zin van artikel 6.1. EVRM. Deze samenstelling schendt evenmin het algemeen rechtsbeginsel van de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de rechter.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
(...)
Derde middel
8. In zijn conclusie van 29 juni 2006 voor de raad van beroep vorderde de eiser
dat de raad van beroep ten zijnen gunste rekening zou houden met het tijdsverloop verstreken tussen het begaan van de inbreuken en de tuchtrechtelijke beoordeling ervan.
9. De raad van beroep oordeelt dat het bewezen is dat de eiser jarenlang aan
personen die daartoe niet bevoegd waren de controle op de uitvoering van de
werken heeft gedelegeerd en dat een schorsing van zes maanden de passende
tuchtsanctie is voor dergelijke ernstige overtreding.
Hij beantwoordt en verwerpt aldus het bedoelde verweer.
Het middel mist, in zoverre, feitelijke grondslag.
10. De redelijke termijn begint te lopen vanaf het ogenblik waarop de betrokkene door de tuchtoverheid wordt beschuldigd.
Een persoon is beschuldigd wanneer hij in verdenking wordt gesteld wegens
het plegen van een tuchtrechtelijk sanctioneerbaar feit of wanneer hij wegens
enige daad van onderzoek onder de dreiging van een tuchtvervolging leeft en dit
een ernstige weerslag heeft op zijn persoonlijke toestand.
11. In zoverre het middel ervan uitgaat dat de redelijke termijn een aanvang
neemt vanaf het ogenblik waarop de ten laste gelegde feiten werden gepleegd,
faalt het naar recht.
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Vierde middel
Eerste onderdeel
12. Krachtens artikel 21 van het Reglement van beroepsplichten der architecten op 16 december 1983 door de Nationale Raad van de Orde der architecten
vastgelegd en goedgekeurd bij koninklijk besluit van 18 april 1985, mag de architect de opdracht voor het opmaken van een uitvoeringsontwerp niet aanvaarden zonder tegelijkertijd te zijn belast met de controle op de uitvoering van de
werken, tenzij hij de verzekering heeft dat een andere architect hiermee wordt
belast.
Voormelde controle door de architect op de uitvoering van de werken impliceert een regelmatig bezoek aan de werf die hem toelaat na te gaan of de werken
effectief conform de plannen worden uitgevoerd en, gelet op zijn vakkennis op te
treden wanneer problemen bij de uitvoering rijzen en deze desgevallend op te
lossen.
De vereiste van persoonlijke controle op de uitvoering van de werken door de
architect, tenzij wanneer deze de verzekering heeft dat een andere architect hiermee wordt belast, brengt met zich mee dat deze taak in beginsel niet aan medewerkers niet-architecten mag worden gedelegeerd.
13. De raad van beroep oordeelt dat:
- de eiser zelf concludeerde dat hij met de nv D&V Consulting een samenwerkingsovereenkomst sloot waarin werd bedongen dat aan deze laatste o.m. met
betrekking tot de bouw van vier residenties te Koksijde de opdracht werd gegeven "het project te begeleiden (contracten tussen bouwheer, ontwerper, diverse
openbare diensten en aannemer) met daarbij een superviserende technisch administratieve controle en coördinatie";
- de afgevaardigde-bestuurder van dit ingenieursbureau bevestigde "dat de
controle op de uitvoering van de werken aan de vennootschap was gedelegeerd
geworden en effectief werd uitgevoerd door haar";
- 80 werfverslagen in het bouwdossier dit aantonen;
- deze verslagen zijn opgemaakt onder de hoofding van de nv D&V Consulting, zonder dat de naam van de eiser daarin wordt vermeld;
- uit het onderzoek is gebleken dat de eiser ook in andere dossiers op dezelfde
wijze te werk ging;
- door de eiser niet werd betwist dat in kwestieus ingenieursbureau geen architecten tewerkgesteld waren;
- de eiser aldus minstens impliciet erkende "dat de controle op de uitvoering
van de werken niet door hem geschiedde" en "dat deze controle gebeurde door
'niet-architecten' en dit met zijn medeweten".
14. De raad van beroep, die met die redenen oordeelt dat de eiser zich schuldig
heeft gemaakt aan tekortkomingen aan de regels van de plichtenleer inzake de
controle, schendt de in het onderdeel aangewezen wettelijke bepalingen niet.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
(...)
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Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.
13 maart 2008 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever:
de h. Smetryns – Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Verbist en Geinger.

Nr. 178
1° KAMER - 13 maart 2008

1º RECHTEN VAN DE MENS — (VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS) —
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - TUCHTZAKEN - TUCHTPROCEDURE BEROEPSUITOEFENINGSVERBOD - AARD
2º RECHTEN VAN DE MENS — (VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS) —
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - TUCHTZAKEN - REDELIJKE TERMIJN - BEGIN
3º RECHTEN VAN DE MENS — (VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS) —
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - TUCHTZAKEN - BESCHULDIGING - BEGRIP
1º Een tuchtprocedure die voor gevolg heeft of volgens de nationale wet, tot gevolg kan
hebben dat aan de betrokkene tijdelijk of definitief een burgerlijk recht wordt ontnomen,
met name het recht om nog langer een beroep uit te oefenen dat geen openbaar ambt is,
wordt voor de toepassing van artikel 6.1 E.V.R.M., beschouwd als een procedure met als
voorwerp het vaststellen van burgerlijke rechten en verplichtingen in de zin van die
bepaling1.
2º De redelijke termijn begint te lopen vanaf het ogenblik waarop de betrokkene door de
tuchtoverheid wordt beschuldigd2.
3º Een persoon is beschuldigd wanneer hij in verdenking wordt gesteld wegens het plegen
van een tuchtrechtelijk sanctioneerbaar feit of wanneer hij wegens enige daad van
onderzoek onder de dreiging van een tuchtvervolging leeft en dit een ernstige weerslag
heeft op zijn persoonlijke toestand3.
(C. T. ORDE VAN ARCHITECTEN)

ARREST

(A.R. D.07.0004.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een beslissing, op 24 januari 2007 gewezen
door de Raad van beroep van de Orde van architecten, met het Nederlands als
1 Cass., 14 nov. 1986, A.R. 5488, A.C. 1986-1987, nr. 165; Cass., 13 maart 2008, A.R. D.07.0002.N,
supra, nr 177.
2 Cass., 13 maart 2008, A.R. D.07.0002.N, supra, nr. 177; zie Cass., 8 feb. 2005, A.R. P.04.1317.N,
A.C. 2005, nr. 77 (strafzaak).
3 Ibid.
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voertaal.
Raadsheer Alain Smetryns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht en maakt er deel van uit.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1. Krachtens artikel 6.1. van het Europees Verdrag van 4 november 1950 tot
bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, ondertekend te Rome en goedgekeurd bij wet van 13 mei 1955, heeft eenieder, bij het
vaststellen van zijn burgerlijke rechten en verplichtingen of bij het bepalen van
de gegrondheid van een tegen hem ingestelde strafvervolging, recht op een eerlijke en openbare behandeling van zijn zaak, binnen een redelijke termijn, door
een onafhankelijke en onpartijdige rechterlijke instantie welke bij wet is ingesteld.
Een tuchtprocedure die voor gevolg heeft of, volgens de nationale wet, tot gevolg kan hebben dat aan de betrokkene tijdelijk of definitief een burgerlijk recht
wordt ontnomen, met name het recht om nog langer een beroep uit te oefenen dat
geen openbaar ambt is, wordt voor de toepassing van voormeld artikel 6.1., beschouwd als een procedure met als voorwerp het vaststellen van burgerlijke rechten en verplichtingen in de zin van die bepaling.
De redelijke termijn begint in dergelijke procedure te lopen vanaf het ogenblik
waarop de betrokkene wordt beschuldigd.
Een persoon is beschuldigd wanneer hij in verdenking wordt gesteld wegens
het plegen van een tuchtrechtelijk sanctioneerbaar feit of wanneer hij wegens
enige daad van onderzoek onder de dreiging van een tuchtvervolging leeft en dit
een ernstige weerslag heeft op zijn persoonlijke toestand.
Het staat aan de rechter te bepalen in welke mate die dreiging een dergelijke
weerslag heeft voor de betrokkene.
2. De raad van beroep oordeelt te dezen, onaantastbaar, dat er voor de uitspraak van de correctionele rechtbank geen enkel concreet bewijs voorlag van
enige tuchtinbreuk en geeft hiermede te kennen dat er ook geen enkele dreiging
bestond ten aanzien van de eiser en ook geen weerslag op zijn persoonlijke toestand.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
13 maart 2008 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever:
de h. Smetryns – Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal – Advoca-
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ten: mrs. Wouters en Geinger.

Nr. 179
1° KAMER - 13 maart 2008

1º RECHTEN VAN DE MENS — (VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS) —
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - TUCHTZAKEN - ORDE VAN ADVOCATEN - TUCHTRAAD VAN
BEROEP - SAMENSTELLING - ONAFHANKELIJKHEID - ONPARTIJDIGHEID
2º ADVOCAAT - ORDE VAN ADVOCATEN - TUCHTZAKEN - TUCHTRAAD VAN BEROEP SAMENSTELLING - ARTIKEL 6.1 E.V.R.M. - ONAFHANKELIJKHEID - ONPARTIJDIGHEID
3º RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE) - ONAFHANKELIJKHEID - ONPARTIJDIGHEID ORDE VAN ADVOCATEN - TUCHTZAKEN - TUCHTRAAD VAN BEROEP - SAMENSTELLING
4º ADVOCAAT - ORDE VAN ADVOCATEN - TUCHTZAKEN - TUCHTRAAD VAN BEROEP SAMENSTELLING - LEDEN-ADVOCATEN - CONCURRENTIE - GEVOLG
5º RECHTEN VAN DE MENS — (VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS) —
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - TUCHTZAKEN - VRAAG TOT UITSTEL - GRENZEN
6º RECHT VAN VERDEDIGING — TUCHTZAKEN - VRAAG TOT UITSTEL - GRENZEN
7º RECHTEN VAN DE MENS — (VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS) —
ARTIKEL 3 - TUCHTZAKEN - TUCHTRECHTER - TUCHTSTRAF - BEOORDELINGSBEVOEGDHEID EVENREDIGHEID - TOETSING DOOR HET HOF VAN CASSATIE
8º CASSATIE — BEVOEGDHEID VAN HET HOF — ALGEMEEN - TUCHTZAKEN TUCHTRECHTER - TUCHTSTRAF - BEOORDELINGSBEVOEGDHEID - EVENREDIGHEID –
ARTIKEL 3 E.V.R.M. - TOETSING DOOR HET HOF
1º, 2° en 3° Uit de omstandigheid alleen dat de tuchtraad van beroep van de Orde van
advocaten is samengesteld uit vier advocaten en een magistraat valt niet af te leiden dat
dit rechtscollege niet onafhankelijk en onpartijdig is in de zin van artikel 6.1 van het
E.V.R.M.; deze samenstelling schendt evenmin het algemeen rechtsbeginsel van de
onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de rechter1.
4º Uit de omstandigheid alleen dat de tuchtraad van de Orde van advocaten in hoger
beroep is samengesteld uit een magistraat aangewezen door de eerste voorzitter van het
hof van beroep en vier advocaten, waarvan twee van de balie van de eiser, kan niet
worden afgeleid dat de leden-advocaten er belang bij hebben een concurrent van de
markt te weren.
5º en 6° Het algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging en artikel 6.1.
E.V.R.M. die onder meer het recht inhouden om zichzelf te verdedigen, brengen niet met
zich mee dat de tuchtrechtelijk vervolgde advocaat een onbeperkt aantal keren om uitstel
van behandeling kan vragen; het feit dat hij geen beroep wenst te doen op de
vertegenwoordiging door een raadsman doet hieraan niet af.
7º en 8° De tuchtrechter bepaalt, binnen de bij de wet en het E.V.R.M. gestelde perken, in
feite en derhalve onaantastbaar de sanctie die hij in verhouding acht met de zwaarte van
de bewezen verklaarde inbreuken; het Hof vermag evenwel na te gaan of uit de
1 Cass., 5 jan. 2006, A.R. D.05.0005.N, A.C. 2006, nr. 11; zie Cass., 13 maart 2008, A.R.
D.07.0002.N, supra, nr. 177 (architecten).
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vaststellingen en overwegingen van de bestreden beslissing niet blijkt of werd
geoordeeld met miskenning van artikel 3 E.V.R.M.2
(M. T. PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BEROEP TE BRUSSEL)

ARREST

(A.R. D.07.0005.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een beslissing, op 22 januari 2007 gewezen
door de Tuchtraad van Beroep (van de Orde van advocaten) van het rechtsgebied
van het Hof van Beroep te Brussel.
Raadsheer Beatrijs Deconinck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 3, 6 en 13 van het Europees Verdrag van 4 november 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, goedgekeurd bij wet van
13 mei 1955;
- het algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk de rechter onafhankelijk en onpartijdig
moet zijn en het algemeen rechtsbeginsel dat de eerbiediging van het recht van verdediging voorschrijft;
- de artikelen 460, 462, 473 en 758, tweede lid van het Gerechtelijk Wetboek in de versie vooraleer deze eerste drie artikelen vervangen werden respectievelijk bij de artikelen
12, 13 en 18 van de wet van 21 juni 2006;
- artikel 334 van de deontologische regelen van de Nederlandse Orde van advocaten bij
de Balie te Brussel.
Aangevochten beslissingen
De bestreden beslissing weigert het door de eiseres gevraagde uitstel toe te staan, verklaart het verzet regelmatig naar vorm en termijn alsook het hoger beroep regelmatig naar
vorm en termijn doch bevestigt vervolgens de beroepen beslissing van 29 augustus 2006
waarbij aan de eiseres de tuchtstraf van schrapping werd opgelegd op grond van de volgende redengeving:
"Gezien de stukken van de rechtspleging, met inbegrip van het tuchtdossier;
Gehoord ter zitting van 22 januari 2007:
-dhr. R. Debruyne, Advocaat-Generaal, in zijn vordering;
(...) dat (de eiseres), hoewel regelmatig opgeroepen bij aangetekend schrijven dd. 29
december 2006, niet is verschenen ter zitting van 22 januari 2007; dat haar nieuw verzoek
tot uitstel, ontvangen bij fax van 22 januari 2007 om 13.28 uur, niet werd toegestaan, om
reden dat de (systematisch) ingeroepen medische redenen haar geenszins beletten zich te
laten vertegenwoordigen door een raadsman;
(...) dat het verzet regelmatig is naar vorm en termijn;
(...) dat het hoger beroep regelmatig is naar vorm en termijn;
(...) dat, na onderzoek van de zaak in hoger beroep, alle tenlasteleggingen bewezen zijn
2 Zie Cass., 27 okt. 2006, A.R. D.05.0028.N, A.C. 2006, nr. 520 (dierenartsen).
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gebleken: dat, gelet op de uitzonderlijke ernst van de feiten gepleegd door (de eiseres), die
reeds voor gelijkaardige feiten tot een tuchtstraf veroordeeld werd, de Raad van Orde terecht de tuchtstraf van schrapping opgelegd heeft".
Grieven
Eerste onderdeel
Op grond van artikel 6.1 van het Verdrag van 4 november 1950 tot bescherming van de
rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, goedgekeurd bij wet van 13 mei 1955,
dat eveneens geldt in tuchtzaken, heeft eenieder bij het vaststellen van zijn burgerlijke
rechten en verplichtingen recht op een eerlijke en openbare behandeling van zijn zaak
door een onafhankelijke en onpartijdige gerechtelijke instantie die bij wet is ingesteld. Het
recht op een onafhankelijk en onpartijdige gerechtelijke instantie maakt tevens een algemeen rechtsbeginsel uit.
Het recht op een onafhankelijke en onpartijdige gerechtelijk instantie vereist dat er regels zijn met betrekking tot de samenstelling van deze instantie die het mogelijk maken
elke legitieme twijfel omtrent de onvatbaarheid van deze instantie voor externe factoren
en omtrent haar neutraliteit ten opzichte van de met elkaar strijdende belangen uit de geest
van de rechtzoekende te bannen.
Een rechtelijke instantie die geroepen is om uitspraak te doen over een tuchtzaak en aldus aan de tuchtrechtelijk vervolgde persoon een al dan niet tijdelijk beroepsverbod kan
opleggen en deels is samengesteld uit beroepsgenoten van de vervolgde persoon, voldoet
niet aan voormelde waarborg van onafhankelijkheid en onpartijdigheid.
De tuchtrechtelijk vervolgde persoon heeft immers een legitieme reden om te vrezen
dat voormelde leden van de rechterlijke instantie er belang bij kunnen hebben dat een concurrent al dan niet tijdelijk van de markt geweerd wordt en derhalve belang hebben bij het
opleggen van de tuchtsancties van schorsing en schrapping. Ter zake was de tuchtraad van
beroep overeenkomstig artikel 473 van het Gerechtelijk Wetboek samengesteld door een
magistraat aangewezen door de Eerste Voorzitter van het Hof van Beroep te Brussel en
door vier advocaten waarvan twee advocaten van de balie van eiseres deel uitmaken overeenkomstig het voorlaatste lid van artikel 473 van het Gerechtelijk Wetboek.
De eiseres had dan ook een legitieme reden om te vrezen dat de leden-advocaten van de
tuchtraad van beroep er belang bij hebben dat een concurrent al dan niet tijdelijk van de
markt geweerd wordt en derhalve belang hebben bij het opleggen van de tuchtsanctie van
schrapping zodat de tuchtraad van beroep de zaak derhalve niet op onafhankelijke en onpartijdige wijze zou beoordelen.
De tuchtraad van beroep, voor vier vijfden samengesteld uit beroepsgenoten van de eiseres, kon dan ook niet zonder schending van het recht op een onafhankelijke onpartijdige
rechter zoals vervat in het algemeen rechtsbeginsel dat de rechter onafhankelijk en onpartijdig moet zijn en in artikel 6.1 E.V.R.M. en voor zoveel als nodig artikel 473 van het
Gerechtelijk Wetboek de tenlasteleggingen gegrond verklaren en de eiseres veroordelen
tot de tuchtstraf van schrapping.
Tevens schenden de appelrechters aldus artikel 13 E.V.R.M. dat het recht op een daadwerkelijk rechtsmiddel waarborgt.
Tweede onderdeel
Overeenkomstig het algemeen rechtsbeginsel dat het recht van verdediging waarborgt
en artikel 6.1 E.V.R.M. bepaalt ieder tuchtrechtelijk vervolgde persoon vrijelijk de wijze
waarop hij zich wenst te verdedigen. Te dezen had de eiseres in haar schrijven van 22 januari 2006 aan de tuchtraad van beroep medegedeeld dat zij reeds eerder had benadrukt
dat zij persoonlijk bij de behandeling van de zaak aanwezig wenste te zijn. Zij deelde
evenwel mede dat zij, om reden dat zij tot haar grote spijt de zaterdag voordien het slacht-
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offer was geweest van fysische agressie met letsels aan de rugwervels tot gevolg die haar
elke verplaatsing onmogelijk maakte en haar enorm veel pijn bezorgde, niet persoonlijk
aanwezig kon zijn om haar verdediging voor te dragen en om die reden verzocht, gelet op
voormelde overmacht, om een uitstel. Tevens voegde zij bij haar verzoek een medisch attest waarin werd bevestigd dat de eiseres omwille van een ongeluk haar overkomen op 20
januari 2007 zich niet kon verplaatsen. De tuchtraad van beroep weigert evenwel een uitstel toe te staan om de enkele reden dat de systematisch ingeroepen medische redenen
haar geenszins beletten zich te laten vertegenwoordigen door een raadsman. Uit het algemeen rechtsbeginsel dat het recht van verdediging waarborgt en artikel 6 E.V.R.M. volgt
evenwel dat de tuchtrechtelijke persoon vrijelijk op de wijze die hij bepaalt zijn verdediging voert. Dit houdt in dat de tuchtrechtelijk vervolgde het recht heeft om persoonlijk
aanwezig te zijn op de zitting waarop zijn zaak wordt behandeld. Door het uitstel te weigeren om de enkele reden dat de eiseres zich had kunnen laten vertegenwoordigen door
een raadsman schenden de appelrechters voormeld rechtsbeginsel dat de eerbiediging van
het recht van verdediging waarborgt alsook artikel 6.1 EVRM.
Derde onderdeel
Luidens artikel 334 van de deontologische regelen van de Nederlandse Orde van de advocaten bij de Balie te Brussel dient de advocaat die voor de tuchtraad dient te verschijnen zich te laten bijstaan door een confrater. Overeenkomstig artikel 758, tweede lid van
het Gerechtelijk Wetboek kan de rechter aan een partij de uitoefening van het recht om
zelf conclusies en verweermiddelen voor te dragen ontzeggen indien hij bevindt dat zij
door drift of onbedrevenheid buiten staat zijn hun zaak met de vereiste betamelijkheid of
met de nodige duidelijkheid te bespreken. Te dezen waren de appelrechters ervan op de
hoogte gebracht zoals blijkt uit de brief die door de eiseres werd gezonden naar de tuchtraad in beroep, dat de eiseres tengevolge van een ongeval haar overkomen fysisch niet in
staat was om zich persoonlijk te komen verdedigen. In dat geval had de tuchtraad van beroep, vaststellende dat de eiseres in de fysische onmogelijkheid was om zich persoonlijk
te verdedigen, in toepassing van artikel 334 van voormeld reglement en artikel 758, tweede lid van het Gerechtelijk Wetboek ambtshalve een advocaat moeten aanduiden om de
verdediging van de belangen van de eiseres op zich te nemen. Door dit niet te doen, hoewel de eiseres zelf niet in staat was haar verdediging voor te dragen, schenden de appelrechters artikel 334 van het voormelde reglement, artikel 758, tweede lid van het Gerechtelijk Wetboek alsook het algemeen rechtsbeginsel dat de eerbiediging voor het recht van
verdediging voorschrijft en artikel 6 EVRM.
Vierde onderdeel
Luidens artikel 462 van het Gerechtelijk Wetboek kan iedere advocaat die voor de
tweede maal geschorst wordt krachtens dezelfde beslissing van het tableau worden geschrapt. Te dezen overwegen de appelrechters van de tuchtraad van beroep dat, gelet op
de uitzonderlijke ernst van de feiten gepleegd door de eiseres die reeds voor gelijkaardige
feiten tot een tuchtstraf werd veroordeeld dat de raad van de orde terecht de tuchtstraf van
schrapping heeft opgelegd. Uit het nazicht ter griffie van het tuchtdossier blijkt evenwel
dat in dit dossier geen enkel stuk voorkomt dat het bewijs inhoudt van die vroegere veroordeling. Door de tuchtstraf van schrapping uit te spreken op grond van de overweging
dat de eiseres reeds vroeger voor gelijkaardige feiten tot een tuchtstraf werd veroordeeld
terwijl het tuchtdossier geen enkel stuk bevat dat het bewijs inhoudt van die vroegere veroordeling, wordt het recht van verdediging van de eiseres geschonden nu zij niet kan nagaan op welke beweerde vroegere veroordeling de appelrechters steunen (schending van
het algemeen rechtsbeginsel dat de eerbied voor het recht van verdediging voorschrijft en
artikel 6 EVRM). Tevens wordt het Hof in de onmogelijkheid geplaatst om de wettelijkheid van de bedoelde tuchtstraf te controleren en schenden de appelrechters derhalve de
artikelen 460 en in het bijzonder artikel 462 van het Gerechtelijk Wetboek.
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Vijfde onderdeel
De appelrechters verklaren alle ten laste gelegde feiten bewezen en leggen op grond
daarvan aan de eiseres de tuchtstraf van schrapping op. De ten laste gelegde feiten hebben
betrekking op twee dossiers waarin ze tot voorlopig bewindvoerder over de goederen van
een persoon werd aangesteld. Wat het eerste dossier betreft nr. (...) inzake het bewind om
de heer P., op klacht van de opvolgende bewindvoerder, Mr. D. K., zit het gehele feitendossier in het tuchtdossier met de nodige bewijzen erbij. Van het tweede dossier nr(...) dat
betrekking zou hebben op een klacht van Mr. M. bevindt zich evenwel in het tuchtdossier
geen enkel stuk dat op die klacht betrekking heeft en derhalve niet het minste bewijs van
die feiten. Niettemin verklaren dat appelrechters deze feiten bewezen en leggen zij, gelet
op de uitzonderlijke ernst van de feiten aan de eiseres de tuchtstraf op van schrapping. Nu
er zich in het tuchtdossier geen enkel stuk bevindt dat betrekking heeft op de klacht inzake het dossier (...) wordt de eiseres in de onmogelijkheid geplaatst na te gaan of de bedoelde feiten inderdaad bewezen zijn waardoor het recht van verdediging van de eiseres
wordt miskend (schending van het algemeen rechtsbeginsel dat de eerbiediging van het
recht van verdediging voorschrijft en van artikel 6.1 EVRM). Tevens wordt het Hof in de
onmogelijkheid geplaatst de wettelijkheid van de beslissing van de appelrechters waarbij
ook de feiten met betrekking tot dit tweede dossier bewezen worden verklaard te controleren zodat het Hof in de onmogelijkheid wordt geplaatst haar legaliteitscontrole uit te oefenen (schending van de artikelen 460 en 462 van het Gerechtelijk Wetboek). Aldus wordt
het Hof in de onmogelijkheid geplaatst na te gaan of de appelrechters op wettelijke wijze
de ten laste gelegde feiten bewezen verklaren.
Bovendien bepaalt artikel 3 E.V.R.M. dat niet niemand mag onderworpen worden aan
onmenselijke of vernederende straffen; een straf die kennelijk onevenredig is schendt artikel 3 EVRM. Te dezen wordt het Hof evenwel in de onmogelijkheid gesteld na te gaan of
de opgelegde straf al dan niet kennelijk onevenredig is rekening houdend met de ten laste
gelegde feiten en schenden de appelrechters derhalve tot slot eveneens artikel 3 E.V.R.M.
alsook de artikelen 460 en 462 van het Gerechtelijk Wetboek.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste onderdeel
1. Uit de omstandigheid alleen dat de tuchtraad van beroep van de Orde van
advocaten is samengesteld uit vier advocaten en een magistraat valt niet af te leiden dat dit rechtscollege niet onafhankelijk en onpartijdig is in de zin van artikel
6, §1 van het EVRM.
Deze samenstelling schendt evenmin het algemeen rechtsbeginsel van de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de rechter.
2. Evenmin kan uit de omstandigheid alleen dat de tuchtraad van de Orde van
advocaten in hoger beroep is samengesteld uit een magistraat aangewezen door
de eerste voorzitter van het hof van beroep en vier advocaten, waarvan twee van
de balie van de eiseres, worden afgeleid dat de leden-advocaten er belang bij
hebben een concurrent van de markt te weren.
Het onderdeel kan in zoverre niet worden aangenomen.
3. Het onderdeel is voor het overige afgeleid uit de vergeefs aangevoerde miskenning van de vereiste van onpartijdigheid.
Het onderdeel is, in zoverre, niet ontvankelijk.
Tweede onderdeel
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4. Het algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging en artikel 6.1.
E.V.R.M. die onder meer het recht inhouden om zichzelf te verdedigen, brengt
niet met zich mee dat de tuchtrechtelijk vervolgde advocaat een onbeperkt aantal
keren om uitstel van behandeling kan vragen.
Het feit dat de vervolgde advocaat geen beroep wenst te doen op de vertegenwoordiging door een raadsman doet hieraan niet af.
Het recht van verdediging noch dit van zichzelf te verdedigen wordt niet miskend door de appelrechters die een verzoek in de verzetsprocedure tot uitstel van
de eiseres afwijzen nadat de zaak zoals uit de stukken waarop het Hof vermag
acht te slaan blijkt, reeds meerdere malen op haar verzoek in de verstekprocedure
werd uitgesteld.
5. De appelrechters oordelen naar recht dat "haar nieuw verzoek tot uitstel,
ontvangen bij fax van 22 januari 2007 om 13.28 uur, niet werd toegestaan, om
reden dat de (systematisch) ingeroepen medische redenen haar geenszins beletten
zich te laten vertegenwoordigen door een raadsman".
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Derde onderdeel
6. Het onderdeel gaat ervan uit dat de fax van 22 januari 2007 van de eiseres
de tuchtraad van beroep informeerde van een fysieke onmogelijkheid in haar
hoofde van aard aanleiding te geven tot de ambtshalve aanstelling van een raadsman.
7. Het onderdeel vereist een onderzoek van het feit of de eiseres in staat was
haar verdediging voor te dragen.
Het Hof is niet bevoegd om dat feit te onderzoeken en het onderdeel is in zoverre niet ontvankelijk.
Vierde onderdeel
8. Het onderdeel voert in wezen aan dat de tuchtraad van beroep het recht van
verdediging van de eiseres en artikel 6 E.V.R.M. schendt omdat de eiseres niet
kan nagaan op welke veroordeling de appelrechters steunen.
Het recht van verdediging van de eiseres voor de tuchtraad van beroep kan niet
geschonden zijn doordat zij thans niet kan nagaan op welke veroordeling de appelrechter alludeert.
9. Voor het overige voert het onderdeel aan dat het Hof in de onmogelijkheid
is de wettelijkheid van de tuchtstraf te toetsen maar voert hiervoor artikelen van
het Gerechtelijk Wetboek aan die de opgeworpen grief niet staven.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Vijfde onderdeel
10. De eiseres voert aan dat haar recht van verdediging is miskend nu de appelrechters de strafmaat bepalen rekening houdend met de ten laste gelegde feiten in twee dossiers, terwijl er zich met betrekking tot een van deze dossiers,
geen enkel stuk bevindt in het tuchtdossier dat op die klacht betrekking heeft en
derhalve niet het minste bewijs van die feiten.
11. Het onderdeel vereist een onderzoek van feiten, waarvoor het Hof niet be-
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voegd is.
Het onderdeel is in zoverre niet ontvankelijk.
12. De appelrechters gronden hun beslissing tot het opleggen van de tuchtstraf
van schrapping "na onderzoek van de zaak in hoger beroep" op het bewezen zijn
gebleken van alle tenlasteleggingen met betrekking tot de dossiers 0506-10268
en 0203-10250 en de uitzonderlijke ernst van de feiten gepleegd door de eiseres
die reeds voor gelijkaardige feiten tot een tuchtstraf veroordeeld werd.
13. Nu zij dit oordeel gronden op voormelde vaststellingen, hebben de appelrechters hun beslissing regelmatig met redenen omkleed zodat het Hof in staat is
het wettigheidstoezicht waarmee het is belast uit te oefenen.
In zoverre kan het onderdeel niet worden aangenomen.
14. Voor het overige komt het onderdeel op tegen de voorgehouden afwezigheid van controle van miskenning van het evenredig karakter van de straf.
15. De tuchtrechter bepaalt, binnen de bij de wet en het E.V.R.M. gestelde perken, in feite en derhalve onaantastbaar de sanctie die hij in verhouding acht met
de zwaarte van de bewezen verklaarde inbreuken. Het Hof vermag evenwel na te
gaan of uit de vaststellingen en overwegingen van de bestreden beslissing niet
blijkt of werd geoordeeld met miskenning van artikel 3 EVRM.
16. De appelrechters steunen de schrapping op de onder randnummer 12 vermelde vaststellingen en schenden zodoende artikel 3 E.V.R.M. niet.
Het onderdeel kan in zoverre niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.
13 maart 2008 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever:
mevr. Deconinck – Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal – Advocaqt: mr. Verbist.

Nr. 180
1° KAMER - 13 maart 2008

1º STRAF — ALGEMEEN. STRAF EN MAATREGEL. WETTIGHEID - TUCHTZAKEN
- PERSOONLIJK KARAKTER - BEGRIP
2º RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE) - PERSOONLIJK KARAKTER VAN DE STRAF TUCHTZAKEN - BEGRIP
1º en 2° Het beginsel van het persoonlijk karakter van de straf houdt in dat de veroordeelde
moet bestraft worden voor de hem ten laste gelegde feiten waarvan de rechter aanneemt
dat de veroordeelde ze zelf heeft gepleegd; het heeft geen betrekking op de vraag of
opzet dan wel nalatigheid ten grondslag ligt aan de aan de veroordeelde ten laste
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gelegde inbreuken1.
(D. T. NATIONALE RAAD VAN DE ORDE VAN APOTHEKERS e.a.)

ARREST

(A.R. D.07.0012.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen de beslissing op 31 mei 2007 gewezen door
de Nederlandstalige Raad van Beroep van de Orde van apothekers met het Nederlands als voertaal.
Raadsheer Beatrijs Deconinck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- het algemeen rechtsbeginsel houdende het recht van verdediging;
- het algemeen rechtsbeginsel van het persoonlijk karakter van de straffen.
Aangevochten beslissingen
De bestreden beslissing: "Verklaart de aan (de eiser) tuchtrechtelijk ten laste gelegde
feiten bewezen en schorst hem daarvoor in het recht het beroep uit te oefenen voor een
termijn van twee maanden".
op grond van de motieven op p. 5:
"Nu de feiten bewezen zijn ingevolge de beslissing van het RIZIV, moet thans enkel
nog onderzocht worden of deze bewezen feiten wijzen op een handelswijze welke strijdig
is met de eer en de waardigheid van het beroep, in de zin van artikel 6, 2° van het koninklijk besluit nr. 80 van 10 november 1967.
Welnu, een apotheker dient voldoende kennis te hebben van de geldende bepalingen en
moet deze ook correct toepassen. Het is te dezen niet dienend te onderzoeken of het groot
aantal tekortkomingen, of vergissingen, het gevolg is van opzet of van een nalatigheid; alleszins kan niet worden aangenomen dat het toevallige en verschoonbare vergissingen betreft. De aard en de omvang van de vastgestelde inbreuken wijzen op ernstige tekortkomingen van deze apotheker, wat niet verzoenbaar is met de eer en de waardigheid van het
beroep. Omwille van de zwaarwichtigheid van de feiten is een schorsing van twee maanden een gepaste bestraffing".
Grieven
Bij het bepalen van de op te leggen sanctie dient de tuchtrechter op grond van het persoonlijk karakter van de bestraffing rekening te houden o.m. ook met alle omstandigheden
die in verband staan met de geïncrimineerde feiten en deze omringen toen zij gepleegd
werden.
De wijze waarop zij begaan werden heeft daarbij een belangrijke rol te vervullen en inzonderheid de omstandigheid of de feiten hetzij opzettelijk, doelbewust, uit onvoorzichtigheid, onachtzaamheid, slordigheid, nalatigheid, menslievendheid of winstbejag begaan
werden.
De eiser voerde desbetreffend in regelmatig genomen beroepsbesluiten op p. 2 aan:
1 Zie Cass., 24 mei 1995, A.R. P.94.0080.N, A.C. 1995, nr. 254.
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"Men kan de apothekers als het ware indelen in drie categorieën want het is duidelijk - en
dat zal onmiddellijk blijken - dat er nalatigheden, fouten, vergissingen en opzet zijn:" en
op p. 4: "De beschreven haperingen, vergetelheden en onnauwkeurigheden in het oude
systeem zijn er totaal buiten zijn wil ingeslopen".
De appelrechters oordelen dat "Het (...) te dezen niet dienend (is) te onderzoeken of het
groot aantal tekortkomingen, of vergissingen, het gevolg is van opzet of van een nalatigheid".
Hieruit volgt dat de bestreden beslissing de zwaarte van de opgelegde tuchtsanctie van
twee maand schorsing heeft bepaald door die bestraffing gepast te bevinden met de
zwaarwichtigheid van de feiten, na evenwel onwettig nagelaten te hebben te onderzoeken,
zoals verzocht (schending van het algemeen rechtsbeginsel houdende het recht van verdediging), of deze het gevolg zijn van opzet of nalatigheid (schending van het algemeen
rechtsbeginsel houdende het persoonlijk karakter van de straffen).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1. Het beginsel van het persoonlijk karakter van de straf houdt in dat de veroordeelde moet bestraft worden voor de hem ten laste gelegde feiten waarvan de
rechter aanneemt dat de veroordeelde ze zelf heeft gepleegd.
2. Dit beginsel heeft geen betrekking op de vraag of opzet dan wel nalatigheid
ten grondslag ligt aan de aan de veroordeelde ten laste gelegde inbreuken.
Het middel dat ervan uitgaat dat de beoordeling of een onrechtmatig handelen
het gevolg is van opzet dan wel van nalatigheid bepalend is voor de persoonlijke
aard van de straf, faalt naar recht.
3. Voor het overige voert de eiser aan dat het recht van verdediging geschonden werd doordat de appelrechters "onwettig nagelaten hebben te onderzoeken
zoals verzocht" of de feiten het gevolg waren van opzet of nalatigheid.
4. De appelrechters zijn ingegaan op het verweer van de eiser en hebben geoordeeld dat opzet of nalatigheid te dezen irrelevant waren gelet op de aard en de
omvang van de vastgestelde inbreuken die niet toevallig noch verschoonbaar waren.
Zij miskennen aldus niet het algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
13 maart 2008 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever:
mevr. Deconinck – Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Wouters en De Bruyn.
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Nr. 181
1° KAMER - 14 maart 2008

1º OVEREENKOMST — BESTANDDELEN — OORZAAK - BEGRIP
2º OVEREENKOMST — EINDE - OORZAAK - GEMEENSCHAPPELIJKE BEWEEGREDEN NIETIGHEID - BELANG
1º In een wederkerige overeenkomst bestaat de oorzaak van de verbintenissen van een
der partijen niet uitsluitend in het geheel van de verbintenissen van de andere partij,
maar in het geheel van de beweegredenen die de schuldenaar ervan hebben beïnvloed
en hem ertoe hebben aangezet te contracteren1. (Artt. 1108, 1131 en 1132 B.W.)
2º Aangezien de beweegreden die de partijen ertoe heeft aangezet te contracteren voor
hen gemeenschappelijk is, kan elk van hen de nietigheid van de overeenkomst
aanvoeren indien zij daarbij belang heeft.
(S. e.a. T. M. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.05.0380.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 23 maart 2005 gewezen door
het Hof van Beroep te Luik.
Raadsheer Daniel Plas heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eisers voeren twee middelen aan.
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1108, 1131, 1132, 1134, 1168, 1341 en 1582 van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 149 van de Grondwet.
Aangevochten beslissingen
Het arrest vernietigt de tussen partijen tegen de prijs van 650.000 frank gesloten koop
die betrekking heeft op twee huizen en een stuk grond in de rue des Villas, 71-73 te Seraing, wijst de vordering van de eisers om de authentieke akte van die koop te verlijden af,
en veroordeelt hen in de kosten van de beide aanleggen.
Die beslissingen steunen op alle redenen van het arrest die geacht worden hier integraal
te zijn weergegeven en inzonderheid op de onderstaande redenen:
"3. De (verweersters) achten de vordering van de (eisers) niet-gegrond omdat de koopovereenkomst nietig is wegens afwezigheid van oorzaak.
De oorzaak is een geldigheidsvoorwaarde van de overeenkomsten - artikel 1108 van het
Burgerlijk Wetboek -.
1 Zie inzake schenkingen onder levenden en bij testament, Cass., 16 nov. 1989, A.R. 8402, A.C.
1989-90, nr. 169; Cass., 21 jan. 2000, A.R. C.98.0335.F, A.C. 2000, nr. 56; Cass., 12 okt. 2006, A.R.,
C.04.0138.F, www.cass.be; over de ongeoorloofde beweegreden in een koopovereenkomst en het
gevolg daarvan, zie Cass., 12 okt. 2000, A.R. C.99.0136.F, A.C. 2000, nr. 543; Cass., 7 okt. 2004,
A.R. C.03.0144.F, A.C. 2004, nr. 466 en concl. O.M. in Pas. 2004.
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De oorzaak hoeft niet in de akte te zijn uitgedrukt - artikel 1132 van het Burgerlijk
Wetboek -.
'Wanneer de oorzaak van een verbintenis niet is uitgedrukt en het bestaan of de geoorloofdheid ervan wordt betwist, moet de feitenrechter nagaan of er een oorzaak is en die
bepalen' (Cass., 17 mei 1991, A.C., nr. 480).
Onder oorzaak moet worden verstaan de doorslaggevende beweegredenen van de partijen.
Het is aldus van belang een subjectieve analyse te maken van de wil van de partijen
teneinde na te gaan welke doorslaggevende beweegredenen in het contractuele veld zijn
opgenomen bij de totstandkoming van de litigieuze overeenkomst.
Het litigieuze perceel grenst aan het perceel waarop een wasserij, rue des Villas, 65, gevestigd is die werd geëxploiteerd door de vennootschap Matériel de Lavoir et Buanderie,
afgekort M.L.B., waarvan de aandelen hoofdzakelijk in handen waren van J. M. die aan
het hoofd ervan stond.
Op 1 april 2000 tekenden de (rechtsvoorganger van de eerste verweerster) en de (eisers)
een overeenkomst die als volgt was gesteld:
'Ik ondergetekende M. J. verbind mij hierbij ertoe aan de heer en mevrouw D.- S. alle
aandelen te verkopen die ik bezit in de naamloze vennootschap M.L.B. De aandelen zullen worden overgedragen naar rata van de gedane aflossingen tot 49 pct. van de aandelen
betaald zullen zijn. Ik verbind mij ertoe het saldo van de aandelen over te dragen na de afbetaling van de schuld die het voorwerp uitmaakt van de overeenkomst die anderzijds
door de twee partijen is ondertekend'.
Die andere overeenkomst die eveneens op 1 april 2000 door dezelfden is ondertekend,
luidt als volgt:
'Wij ondergetekenden, de heer en mevrouw D.-S. erkennen aan de heer J. M. het bedrag
van 3.000.000 frank verschuldigd te zijn. De terugbetaling zal binnen een maximale termijn van drie jaren gebeuren door middel van gedeeltelijke terugbetalingen. Op het nog
verschuldigde saldo zal een interest van 6 pct. worden toegepast.'
Het wordt niet betwist dat J. M., bij die twee overeenkomsten, zich ertoe verbond zijn
aandelen aan de (eisers) te verkopen voor het bedrag van 3.000.000 frank, dat de aandelen
zouden worden overgedragen naarmate de betalingen werden gedaan tussen 1 april 2000
en 31 maart 2003 en dat die prijs diende te worden vermeerderd met 6 pct. interest op het
nog resterende jaarlijks te betalen bedrag.
(De eiseres) heeft 232 aandelen gekocht voor 1.042.204 frank.
Sinds 1 april 2000 heeft (de eiseres) die voordien als arbeidster voor de wasserij werkte, niet langer die hoedanigheid en is ze werkend vennoot geworden terwijl haar man zijn
werk heeft opgegeven om haar bij te staan in de exploitatie van het wassalon (...).
Op 27 november 2000 heeft de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders akte genomen van het ontslag van J. M. als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap en stelde zij (de eiseres) aan om hem in dat mandaat op te volgen.
Op 16 juli 2001 werd het document getekend dat de (eisers) als onderhandse koopovereenkomst aanmerken.
Blijkens de door de (verweersters) overgelegde foto's van de plaats werden de huizen
en het perceel, het voorwerp van de litigieuze verkoop, gebruikt voor de exploitatie van de
wasserij waarbij het uiteinde van twee afwateringsbuizen op dat perceel uitkwam en verscheidene specifieke producten in de panden waren opgeslagen.
Bij besluit van 2 april 1996 had het gemeentebestuur van Seraing beide huizen onbewoonbaar en niet-verbeterbaar verklaard zodat ze dus niet langer bewoond mochten wor-
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den.
De (consorten M.-D.) hadden met de vastgoedvennootschap d'Affnay, tweemaal, op 17
augustus 1999 en op 17 november 1999, een contract van huur van diensten gesloten met
het oog op de verkoop van het perceel met de twee litigieuze panden. In het eerste contract werd de verkoopprijs vastgesteld op 1.150.000 frank en in het tweede op 1.000.000
frank.
Uit een brief van 24 augustus 2000 van het echtpaar G.-B. blijkt dat zij eerst te kennen
hadden gegeven het goed te willen kopen, en daar nadien van hadden afgezien nadat zij
een bod van 750.000 frank hadden gedaan dat door de (consorten M.-D.) werd geweigerd.
Het staat dus vast dat (laatstgenoemden) te kennen hadden gegeven dat zij het litigieuze
goed al vanaf 1999 wilden verkopen. (De eiseres), die als arbeidster werkte voor de door
J. M. geëxploiteerde wasserij, was daarvan zeker op de hoogte.
Gelet op al die gegevens staat het dus vast dat de instemming van de (eisers) met de
aankoop van het perceel, met de beide panden, zijnde het voorwerp van het geschil, ingegeven is door de omstandigheid dat zij kort tevoren de overeenkomsten hadden ondertekend over de overname van de aanpalende wasserij - welke overeenkomsten hun de kans
boden tot overname van het beheer van de wasserij, en nadien, op termijn, van de eigendom van de wasserij door de aankoop van alle aandelen - en dat die aankoop hun van pas
zou komen voor de uitoefening van hun nieuwe beroepsactiviteit, ja zelfs als privéwoning
zou dienen vlak bij de plaats van hun beroepsactiviteit mits zij, in dat geval, een aanzienlijk bedrag zouden investeren omdat alles afgebroken moest worden met het oog op
nieuwbouw.
Het staat eveneens vast dat de (consorten M.-D.), indien zij akkoord gingen met de prijs
van 650.000 frank, dus een duidelijk lagere prijs dan die welke zij voordien verklaarden te
willen ontvangen, dat wel degelijk hebben gedaan, zoals zij het verklaren, omdat de (eisers) ermee hadden ingestemd de wasserij voor de prijs van 3.000.000 frank over te nemen.
Er kan niets worden afgeleid uit de houding van de (consorten M.-D.) die de notarissen,
die in juli door de partijen waren aangewezen om de authentieke koopakte te verlijden,
hebben laten begaan tot wanneer hun raadsman de expliciete brieven van 6 en 13 december 2001 aan notaris Paul Platéus en een brief van 18 december 2001 aan de raadsman van
de (eisers) hebben gestuurd, aangezien er tussen die gebeurtenissen weinig tijd is verstreken.
De door de vennootschap M.L.B. en J. M. uitgebrachte dagvaarding waarin zij vorderden dat de (eisers) ertoe veroordeeld zouden worden de beslissing van 30 augustus 2001
van de raad van bestuur van de vennootschap uit te voeren, dateert immers slechts van 6
september 2001. Op de terechtzitting van 5 oktober 2001 hebben de partijen aan de voorzitter verklaard dat zij akkoord gingen en hij heeft hun daarvan akte verleend bij zijn beschikking van 9 oktober 2001. Reeds in een brief van 6 december 2001 maakte de raadsman van de (consorten M.-D.) echter al voorbehoud omtrent het verlijden van de authentieke koopakte betreffende het perceel en de panden, zijnde het voorwerp van dit geschil,
en zijn brief van 13 december 2001 maakt duidelijk gewag van het verband tussen de
overeenkomsten betreffende de overdracht van de handelszaak en de overeenkomst waarop dit geschil betrekking heeft.
De beweringen van de (eisers) in hun aanvullende appelconclusie volgens welke de
kwestie van de verkoop van het perceel en de panden, het voorwerp van dit geschil, voor
de voorzitter van de rechtbank van koophandel was aangeroerd en volgens welke de partijen mondeling, in onderlinge overeenstemming, erop gewezen hadden dat die koop geen
enkel verband hield met de naamloze vennootschap M.L.B., berusten op geen enkel geloofwaardig gegeven.
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Integendeel, gelet op het gedetailleerde en duidelijke vergelijk dat voor de rechtbank
van koophandel tot stand kwam om een einde te maken aan een bitsig en belangrijk conflict, dat duidelijk doorschemert in de lange conclusies die tijdens de rechtspleging voor
die rechtbank zijn gewisseld, staat het vast dat, indien zulks het geval was geweest, dat
punt van overeenstemming op papier zou zijn gezet.
Bovendien zou de raadsman van de (eisers), in zijn brief van 20 december 2001 waarin
hij antwoordt op die van de raadsman van de (consorten M.-D.) van 18 december 2001,
die hem meldde dat de litigieuze overeenkomst niet langer een oorzaak had, omdat de
overeenkomsten over de wasserij ontbonden waren, zeker niet hebben nagelaten uiting te
geven van zijn verbazing over de 'ommezwaai' van zijn confrater; niet alleen deed hij dat
niet, maar hij schrijft integendeel in de brief dat de verkoop van het pand niet aangesneden was voor de voorzitter van de rechtbank van koophandel (...).
Het is begrijpelijk dat (J. M.) voor de rechtbank van koophandel waarbij een vordering
tot uitvoering van een beslissing van de algemene vergadering van de vennootschap
M.L.B. bij dagvaarding aanhangig is gemaakt en waaraan het geschil betreffende de overname van de wasserij was voorgelegd, er niet aan gedacht heeft ter sprake te brengen wat
er moest gebeuren met de koopovereenkomst, het voorwerp van dit geschil, nadat er een
vergelijk tot stand was gekomen over de overeenkomsten betreffende de overname van de
wasserij.
4. Korte tijd nadat het stuk van 16 juli 2001 was ondertekend, ontstond er een conflict
tussen de (eisers) en J. M. naar aanleiding van de overname van de wasserij zodat J. M. de
(eisers) gedagvaard heeft voor de voorzitter van de Rechtbank van Koophandel te Luik
teneinde ze te doen veroordelen tot de uitvoering van de beslissing van de raad van bestuur van de vennootschap M.L.B. van 30 augustus 2001, waarbij (de eiseres) uit haar
mandaat van gedelegeerd bestuurder werd ontzet en J. M. in dat mandaat werd benoemd.
Bij zijn voornoemde beschikking van 9 oktober 2001 heeft de voorzitter akte genomen
van het vergelijk dat uiteindelijk tussen partijen tot stand was gekomen betreffende de definitieve ontbinding van de beide overeenkomsten van 1 april 2000 zonder betaling van
schadevergoeding, waarbij (de eiseres) zich ertoe verbond de 232 aandelen weer af te
staan en J. M. haar 1.042.204 frank zou terugbetalen.
De ontbinding van een overeenkomst geschiedt ex tunc.
Alle rechtsgevolgen van die overeenkomsten, zowel voor de toekomst als voor het verleden, werden aldus tenietgedaan zodat er dient te worden vastgesteld dat de koopovereenkomst betreffende het perceel en de twee panden, het voorwerp van dit geschil, reeds
vanaf de totstandkoming ervan geen oorzaak heeft en dus nietig is".
Grieven
Eerste onderdeel
In wederkerige overeenkomsten, zoals de in artikel 1582 van het Burgerlijk Wetboek
omschreven koopovereenkomst, is de oorzaak van de verbintenis van een van de partijen,
in de zin van de artikelen 1108, 1131 en 1132 van dat wetboek, vervat in het geheel van
de verbintenissen van de andere partij. Aldus verbindt de verkoper zich ertoe de verkochte
zaak te leveren omdat de koper zich ertoe verbonden heeft hem de prijs ervan te betalen,
en omgekeerd verbindt de koper zich ertoe de prijs te betalen wegens die verbintenis tot
levering. De oorzaak van de koopovereenkomst bestaat aldus in de geplande verrichting
die erin is beschreven en, bijgevolg, in het geheel van de oorzaken van de verbintenissen
van de partijen.
De partijen bij een koopovereenkomst kunnen weliswaar bedingen dat deze zal worden
tenietgedaan of ongeldig verklaard indien een andere tussen hen gesloten overeenkomst
zelf ontbonden zou worden of onbestaande zou blijken. Zij verbinden dan aan hun over-
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eenkomst een welbepaalde voorwaarde, bedoeld in artikel 1168 van het Burgerlijk Wetboek. De oorzaak van een verbintenis of van een overeenkomst - die luidens de artikelen
1108, 1131 en 1132 van het Burgerlijk Wetboek, essentieel is voor de geldigheid van de
overeenkomst en bijgevolg moet bestaan op het ogenblik dat zij wordt gesloten - kan echter niet worden gelijkgesteld met een impliciete voorwaarde en enkel de dwaling omtrent
de oorzaak en de afwezigheid van oorzaak, in de zin zoals hierboven omschreven, kunnen
een grond van nietigheid zijn van de overeenkomst op grond van die bepalingen. Wanneer
de beweegreden wegvalt die de verkopende partij ertoe heeft aangezet te contracteren - al
was het maar het bestaan van een andere overeenkomst die naderhand ontbonden is verklaard - heeft zulks niet tot gevolg dat de koopovereenkomst geen oorzaak meer heeft,
aangezien de wederzijdse verbintenissen van de verkoper om de zaak te leveren en van de
koper om de prijs daarvoor te betalen, blijven bestaan, wanneer ze niet met een voorwaarde gepaard gaan.
Het arrest doet de koopovereenkomst niet teniet omdat de voorwaarde die de partijen
voor het bestaan ervan stelden - namelijk de overeenkomsten over de overdracht van de
aandelen van de naamloze vennootschap M.L.B. - in vervulling ging door de ontbinding
van laatstgenoemde overeenkomsten, maar wel omdat het oordeelt dat, in de litigieuze
koopovereenkomst, "onder oorzaak moet worden verstaan de doorslaggevende beweegredenen van de partijen", "in het contractuele veld opgenomen bij de totstandkoming van de
litigieuze overeenkomst", dat die beweegreden werd gevormd door het bestaan van de
overeenkomsten betreffende de overdracht van de aandelen en dat, aangezien de ontbinding ervan die ex tunc geschiedt, de "koopovereenkomst betreffende het perceel en de
twee panden, het voorwerp van dit geschil, reeds vanaf de totstandkoming ervan geen oorzaak heeft en dus nietig is". Het miskent aldus het begrip oorzaak van een koopovereenkomst en schendt de artikelen 1108, 1131, 1132, 1134, 1168 en 1582 van het Burgerlijk
Wetboek.
Tweede onderdeel
Krachtens artikel 1341 van het Burgerlijk Wetboek, vóór de wijziging ervan bij het koninklijk besluit van 20 juli 2000 dat van kracht was op 1 januari 2002, moet de voorwaarde die geldt voor de verbintenissen van een overeenkomst betreffende een som of waarde
die 15.000 frank te boven gaat, in de regel aan de hand van een geschrift bewezen worden.
Indien het arrest geoordeeld heeft dat de partijen de koop slechts overeengekomen waren op voorwaarde dat de overeenkomsten betreffende de overdracht van de aandelen van
de naamloze vennootschap M.L.B. die de wasserij exploiteerde, bestonden, schendt het de
artikelen 1168 en 1341 van het Burgerlijk Wetboek, wanneer het oordeelt dat het bewijs
van die voorwaarde louter op grond van de feiten die het vermeldt en die slechts feitelijke
vermoedens vormen, geleverd was.
Althans is het arrest, dat niet antwoordt op het middel van de eisers dat een dergelijke
impliciete voorwaarde slechts aan de hand van een geschrift kon worden bewezen en dat
dit daarvoor hier evenmin een begin van een dergelijk bewijs voorhanden was, niet regelmatig met redenen omkleed (schending van artikel 149 van de Grondwet).
Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1108, 1131, 1132, 1134, 1315, 1349 en 1353 van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 870 van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het arrest vernietigt de tussen partijen tegen de prijs van 650.00 frank gesloten koop
die betrekking heeft op twee huizen en een stuk grond in de rue des Villas, 71-73 te Se-
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raing en veroordeelt de eisers in de kosten van de beide aanleggen, zulks om al de redenen
ervan die geacht worden hier integraal te zijn weergegeven.
Grieven
Gesteld dat onder oorzaak, in de zin van de artikelen 1108, 1131 en 1132 van het Burgerlijk Wetboek, van een wederkerige overeenkomst moet worden verstaan de doorslaggevende beweegredenen van de partijen, dan nog kan het slechts gaan om de beweegreden
van elk van de partijen waarvan het doorslaggevende kenmerk ter kennis van de andere
partij is gebracht. De beweegredenen die de partijen voor zichzelf houden, kunnen nooit
zijn "opgenomen in het contractuele veld" en kunnen dus niet gemeenschappelijk zijn,
zelfs in de onderstelling dat naderhand zou blijken dat, bij het sluiten van de overeenkomst, dezelfde reden de partijen ertoe had aangezet te contracteren.
De rechter mag geen overeenkomst vernietigen omdat er geen doorslaggevende beweegreden-oorzaak voorhanden is, door enkel a posteriori vast te stellen welke de beweegredenen van de ene en van de andere partij bij de totstandkoming van de overeenkomst waren; hij moet vaststellen dat de doorslaggevende beweegreden van de partij die
de nietigheid aanvoert, ter kennis van de andere partij is gebracht en, bijgevolg, in het
contractuele veld is opgenomen.
Tenzij er een ongeoorloofde oorzaak is, kan een koopovereenkomst niet worden vernietigd op verzoek van een van de partijen omdat de beweegreden die de andere partij ertoe
heeft aangezet te contracteren klaarblijkelijk niet bestond, terwijl laatstgenoemde dat betwist en de nietigheid niet aanvoert. De oorzaak, in de subjectieve betekenis ervan, is van
nature relatief. De omstandigheid dat het bestaan van een oorzaak voor de geldigheid van
een overeenkomst, van openbare orde is, heeft enkel betrekking op de objectieve oorzaak
die, in de wederkerige overeenkomsten, gevormd wordt door het geheel van de verplichtingen waartoe de partijen zich wederzijds verbinden; dat kenmerk heeft niets te maken
met de subjectieve beweegreden, die niet ongeoorloofd is, en die een partij ertoe heeft
aangezet te contracteren.
Hieruit volgt dat de partij die aanvoert dat een overeenkomst nietig is wegens afwezigheid van oorzaak-doorslaggevende beweegreden, overeenkomstig de artikelen 1315 van
het Burgerlijk Wetboek en 870 van het Gerechtelijk Wetboek het bewijs dient te leveren
dat die voor hem subjectieve oorzaak ter kennis van de andere partij is gebracht.
Uit de omstandigheden dat de overeenkomsten over de overdracht van de aandelen van
de naamloze vennootschap M.L.B. die een wasserij exploiteerde, tussen partijen zijn getekend op 1 april 2000, dat het litigieuze perceel paalt aan de wasserij en dat genoemd perceel en de huizen werden gebruikt voor de exploitatie van die wasserij (afwateringsbuis
en opslag van verscheidene producten), dat de huizen onbewoonbaar en onverbeterbaar
verklaard waren en dat de eiseres zeker ervan op de hoogte was dat de consorten M.-D. te
kennen hadden gegeven dat zij het litigieuze goed al vanaf 1999 wilden verkopen, leidt
het arrest af dat "het dus vast staat dat de instemming van de (eisers) met de aankoop van
het perceel, met de beide panden, zijnde het voorwerp van het geschil, ingegeven is door
de omstandigheid dat zij kort tevoren de overeenkomsten hadden ondertekend over de
overname van de aanpalende wasserij - welke overeenkomsten hun de kans boden tot
overname van het beheer van de wasserij, en nadien, op termijn, van de eigendom van de
wasserij door de aankoop van alle aandelen - en dat die aankoop hun van pas zou komen
voor de uitoefening van hun nieuwe beroepsactiviteit, ja zelfs als privéwoning zou dienen
vlak bij de plaats van hun beroepsactiviteit mits zij, in dat geval, een aanzienlijk bedrag
zouden investeren omdat alles afgebroken moest worden met het oog op nieuwbouw".
Gesteld dat dit de beweegreden van de eisers was, dan nog is het wegvallen of de afwezigheid ervan niet relevant aangezien zij die niet aanvoerden.
Uit dezelfde omstandigheden - en uit het feit dat de consorten M.-D. met een vastgoed-
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vennootschap, tweemaal in 1999, overeenkomsten van huur van diensten hadden gesloten
met het oog op de verkoop van het goed en de prijs ervan op 1.150.000 frank en vervolgens op 1.000.000 frank hadden vastgesteld en dat zij een bod van 750.000 frank hadden
geweigerd - leidt het arrest af dat "het eveneens vast staat dat de (consorten M.-D.), indien
zij akkoord gingen met de prijs van 650.000 frank, dus een duidelijk lagere prijs dan die
welke zij voordien verklaarden te willen ontvangen, dat wel degelijk hebben gedaan, zoals
zij het verklaren, omdat de (eisers) ermee hadden ingestemd de wasserij voor de prijs van
3.000.000 frank over te nemen".
Geen enkele overweging van het arrest stelt echter vast dat die doorslaggevende beweegreden van de verkopers - zijnde de huidige verweersters - ter kennis van de eisers is
gebracht, noch zelfs dat elk van de partijen bij de koop op de hoogte is gebracht van de
beweegreden van de andere.
Eerste onderdeel
Hieruit volgt dat het arrest, door niettemin te beslissen dat de koop vernietigd is wegens
het wegvallen van die beweegreden, daar de ontbinding van de overeenkomsten betreffende de overdracht van de deelbewijzen van de wasserij ex tunc geschiedde, het begrip oorzaak van een overeenkomst miskent, zelfs opgevat in de zin van de doorslaggevende beweegreden die in het contractuele veld is opgenomen, en bijgevolg, de artikelen 1108,
1131 en 1132 van het Burgerlijk Wetboek schendt.
Tweede onderdeel
Indien het arrest uit de feitelijke gegevens die het vermeldt, afleidt dat de doorslaggevende beweegreden van de verkopers ter kennis van de eisers was gebracht, miskent het
het wettelijk begrip feitelijk vermoeden en schendt het bijgevolg de artikelen 1349 en
1353 van het Burgerlijk Wetboek, aangezien geen enkele van die vermelde omstandigheden een dergelijke gevolgtrekking kan verantwoorden.
Derde onderdeel
Indien het arrest heeft geoordeeld dat kon worden volstaan met het bewijs dat de beweegreden die de eisers ertoe heeft aangezet te contracteren, dezelfde bleek te zijn als die
welke voor de verkopers de doorslag gaf en dat het dus niets uitmaakte of die beweegredenen bij de totstandkoming van de overeenkomst ter kennis van de medecontractant waren gebracht, schendt het zowel de artikelen 1108, 1131 en 1132 van het Burgerlijk Wetboek als de regels betreffende de bewijslast, zijnde de artikelen 1315 van dat wetboek en
870 van het Gerechtelijk Wetboek, aangezien, tenzij de subjectieve oorzaak ongeoorloofd
is, de nietigheid wegens afwezigheid van oorzaak-doorslaggevende beweegreden relatief
is en de partij die deze nietigheid aanvoert hoort te bewijzen dat de voor haar doorslaggevende beweegreden ter kennis van de andere partij is gebracht en ontbreekt.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
Eerste onderdeel
In een wederkerige overeenkomst bestaat de oorzaak van een van de verbintenissen van een van de partijen niet uitsluitend in het geheel van de verbintenissen
van de andere partij, maar in het geheel van de beweegredenen die de schuldenaar ervan hoofdzakelijk hebben beïnvloed en hem ertoe hebben aangezet te contracteren.
Het onderdeel, dat de oorzaak van de verbintenissen van een partij beperkt tot
de prestaties van de andere partij, faalt naar recht.
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Tweede onderdeel
Het arrest dat uitspraak doet over de door de verweersters aangevoerde nietigheid van een koopovereenkomst wegens afwezigheid van oorzaak, oordeelt niet
dat de partijen de koop slechts waren overeengekomen onder de voorwaarde van
het bestaan van de overeenkomsten over de overdracht van de aandelen van de
vennootschap die de wasserij exploiteert.
Het onderdeel mist feitelijke grondslag.
Tweede middel
Eerste twee onderdelen
Met de in het eerste middel weergegeven vermeldingen oordeelt het arrest, op
grond van alle gegevens die het vermeldt, dat de doorslaggevende beweegreden
die de partijen ertoe heeft aangezet de koop van het vastgoed te sluiten, bestaat in
het sluiten van de overeenkomsten betreffende de overdracht van de aandelen
van de asserijvennootschap.
Aldus stelt het arrest vast, zonder het wettelijk begrip feitelijk vermoeden te
miskennen, dat de eisers op de hoogte waren van de beweegreden die de verkopers ertoe had aangezet de litigieuze koop te sluiten.
De onderdelen kunnen niet worden aangenomen.
Derde onderdeel
Aangezien de partijen een gemeenschappelijke beweegreden hadden om te
contracteren, kon elk van hen de nietigheid van de overeenkomst aanvoeren indien zij daarbij belang had.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt de eisers in de kosten.
14 maart 2008 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Plas – Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal –
Advocaten: mrs. Oosterbosch en De Gryse.

Nr. 182
1° KAMER - 14 maart 2008

1º ANATOCISME - WAARDESCHULD - COMPENSATOIRE INTEREST - TOEPASSING
2º ANATOCISME - OVERHEIDSOPDRACHT - ONDERBREKING DOOR DE OPDRACHTGEVER SCHADE - VERGOEDING - WAARDESCHULD - BEGRIP
3º ANATOCISME - OVERHEIDSOPDRACHT - ONDERBREKING DOOR DE OPDRACHTGEVER WAARDESCHULD - NIET-UITVOERING - SCHADE - VERGOEDING - COMPENSATOIRE INTEREST
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1º Artikel 1154 van het Burgerlijk Wetboek, dat de kapitalisatie van vervallen interesten van
kapitalen aan bepaalde voorwaarden onderwerpt, is niet van toepassing op de
compensatoire interesten op waardeschulden1. (Art. 1154 B.W.)
2º De verbintenis om de schade te herstellen die het gevolg is van de onderbreking van de
overheidsopdracht door de opdrachtgever is een waardeschuld, aangezien het bedrag
van de schadevergoeding volledig aan de beoordeling van de rechter is overgelaten.
3º De niet-uitvoering van een waardeschuld, die geen betrekking heeft op de betaling van
een welbepaald bedrag, kan aanleiding geven tot toekenning van compensatoire interest
als herstel van de schade die te wijten is aan de laattijdige betaling van de
schadevergoeding.
(C.E.I. - DE MEYER n.v. T. BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.06.0657.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 20 april 2006 gewezen door
het Hof van Beroep te Brussel.
Raadsheer Didier Batselé heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikelen 1154 van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 15, §4 van het ministerieel besluit van 10 augustus 1977 houdende vaststelling
van de algemene aannemingsvoorwaarden van de overheidsopdrachten van werken, leveringen en diensten, vóór de wijziging ervan bij artikel 1 van het ministerieel besluit van 8
oktober 1985 en voor de opheffing ervan bij artikel 2, 4° van het koninklijk besluit van 29
januari 1997.
Aangevochten beslissingen
Het arrest beslist dat de kapitalisatie van de interesten niet verantwoord is en beschikt
aldus afwijzend op de vordering die ertoe strekt de interesten te kapitaliseren die verschuldigd waren op 15 februari 1991, 15 mei 1992, 15 december 1993, 29 september 1995, 31
januari 1997, 26 februari 1998, 26 februari 1999, 26 februari 2000, 30 maart 2001, 31
maart 2002, 31 maart 2003 en 31 maart 2004, zulks om de onderstaande redenen:
"F. De interesten en de kapitalisatie ervan
(De eiseres) vordert tevens, naast de interesten berekend tegen de rentevoet die is vastgesteld in artikel 15, §4 van de algemene aannemingsvoorwaarden, de kapitalisatie ervan,
overeenkomstig artikel 1154 van het Burgerlijk Wetboek, met het oog waarop zij verscheidene conclusies heeft neergelegd.
(De verweerster) verzet zich tevergeefs tegen de toekenning van interest op de volgende gronden:
'... indien de eindafrekening van die opdracht niet in der minne kon gebeuren, dan is dit
te wijten aan de buitensporige vordering van (de eiseres) die, in de gedinginleidende dag1 Zie Cass., 28 okt. 1993, A.R. 9496, A.C. 1993, nr. 435 en concl. Proc.-gen. VELU in Pas. 1993;
Cass., 22 dec. 2006, A.R. C.05.0210.N, niet gepubliceerd.
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vaarding, haar schade raamde op ongeveer 88.000.000 frank.
De thans voor (de eiseres) meest gunstige schadevergoeding, zoals ze door de deskundige wordt berekend, bedraagt ongeveer 24.000.000 frank. Het verschil is enorm en rechtvaardigt dat (de verweerster) weigerde te vergoeden op zulke onredelijke gronden.
(De eiseres) moet de excessen, waarvoor alleen zij verantwoordelijk is, zelf dragen.
(De verweerster) hoort geen interestlasten te dragen die het gevolg zijn van een dergelijke houding'.
Die argumentatie zou misschien nog in aanmerking kunnen worden genomen, indien de
(verweerster) niet alleen een redelijke schadevergoeding had voorgesteld, maar ook had
aangeboden ze te betalen. Aangezien dit niet het geval is, bestaat er geen enkele grond om
(de eiseres) geen interest toe te staan die uiteraard wordt berekend op het bedrag van de
schadevergoeding die haar in hoofdsom verschuldigd is.
Voorts verzet (de verweerster) zich ook tegen de kapitalisatie van de interesten op
grond dat artikel 1154 van het Burgerlijk Wetboek enkel van toepassing zou zijn op sommenschulden maar niet op waardeschulden.
Dat argument is te dezen irrelevant.
Hoewel de eventuele toepassing van anatocisme van interest van compensatoire aard
die voortvloeit uit een waardeschuld niet a priori kan worden uitgesloten, dan nog beschikt de rechter over de bevoegdheid om te beoordelen of de kapitalisatie van de interesten kan worden toegestaan in het welbepaalde geval dat hem wordt voorgelegd.
Het criterium bij die beoordeling is de volledige vergoeding van de schade.
Dat beginsel moet worden toegepast op alle compensatoire interesten of ze nu van delictuele, quasi delictuele dan wel van contractuele oorsprong zijn.
Te dezen stelt het hof (van beroep) vast dat de door (de eiseres) geleden schade naar behoren wordt hersteld door de vergoedingen in hoofdsom en de interest die het haar toekent
en dat de kapitalisatie van die interesten bijgevolg niet te rechtvaardigen valt".
Grieven
Vervallen interesten van kapitalen kunnen interest opbrengen, ofwel ten gevolge van
een gerechtelijke aanmaning, ofwel ten gevolge van een bijzondere overeenkomst, mits de
aanmaning of de overeenkomst betrekking heeft op interesten die ten minste voor een geheel jaar verschuldigd zijn (artikel 1154 van het Burgerlijk Wetboek).
Artikel 1154 van het Burgerlijk Wetboek stelt aldus drie cumulatieve voorwaarden
voor de kapitalisatie van interesten:
- de kapitalisatie moet bedongen zijn bij een bijzondere overeenkomst of via een gerechtelijke aanmaning gevorderd zijn;
- de overeenkomst of de aanmaning kan slechts uitwerking hebben als het reeds vervallen interesten betreft;
- de interesten moeten ten minste voor een geheel jaar verschuldigd zijn.
Artikel 1154 van het Burgerlijk Wetboek geldt voor alle soorten interesten, of het nu
gaat om moratoire, compensatoire dan wel om gerechtelijke interest.
Bijgevolg kunnen de interesten die verschuldigd zijn wegens de laattijdige uitvoering
van een verbintenis tot betaling van een geldsom gekapitaliseerd worden mits voldaan is
aan de voorwaarden voor de toepassing van artikel 1154 van het Burgerlijk Wetboek.
De rechter die op een vordering tot kapitalisatie van interesten vaststelt dat de voorwaarden voor de toepassing van artikel 1154 van het Burgerlijk Wetboek vervuld zijn, beschikt over geen enkele beoordelingsbevoegdheid en moet de gevorderde kapitalisatie toekennen.
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Artikel 15, §4 van het ministerieel besluit van 10 augustus 1977 houdende vaststelling
van de algemene aannemingsvoorwaarden van de overheidsopdrachten van werken, leveringen en diensten bepaalt dat de opdrachtgever recht heeft op de betaling van interest
wanneer de vastgestelde termijn voor de betaling is overschreden.
De interest die de overheid verschuldigd is op grond van artikel 15, §4 van de algemene
aannemingsvoorwaarden moet worden gekwalificeerd als interest die verschuldigd is ten
gevolge van de laattijdige uitvoering van een verbintenis tot betaling van een geldsom.
Bijgevolg kunnen die interesten worden gekapitaliseerd mits voldaan is aan de voorwaarden voor de toepassing van artikel 1154 van het Burgerlijk Wetboek en heeft de rechter bij wie een vordering tot kapitalisatie aanhangig is gemaakt, daarover geen beoordelingsbevoegdheid.
Door te beslissen dat, hoewel de eventuele toepassing van anatocisme van interest van
compensatoire aard die voortvloeit uit een waardeschuld niet a priori kan worden uitgesloten, dan nog beschikt de rechter over de bevoegdheid om te beoordelen of de kapitalisatie
van de interesten kan worden toegestaan in het welbepaalde geval dat hem wordt voorgelegd en, door te beslissen dat, te dezen, de door (de eiseres) geleden schade naar behoren
wordt hersteld door de vergoedingen in hoofdsom en de interest die zij verkrijgt en dat de
kapitalisatie van die interesten bijgevolg niet te rechtvaardigen valt, voegt het hof van beroep ten onrechte een (vierde) toepassingsvoorwaarde toe aan artikel 1154 van het Burgerlijk Wetboek en verantwoordt het bijgevolg zijn beslissing niet naar recht (schending
van artikel 1154 van het Burgerlijk Wetboek, en, voor zoveel als nodig, van artikel 15, §4
van de algemene aannemingsvoorwaarden).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Artikel 1154 van het Burgerlijk Wetboek, dat de kapitalisatie van vervallen interesten van kapitalen aan bepaalde voorwaarden onderwerpt, is niet van toepassing op de compensatoire interest op waardeschulden.
De verbintenis om de schade te herstellen die het gevolg is van de onderbreking van de overheidsopdracht door de opdrachtgever is een waardeschuld, aangezien het bedrag van de schadevergoeding volledig aan de beoordeling van de
rechter is overgelaten.
De niet-uitvoering van een dergelijke verbintenis, die geen betrekking heeft op
de betaling van een welbepaald bedrag, kan aanleiding geven tot toekenning van
compensatoire interest als herstel van de schade die te wijten is aan de laattijdige
betaling van de schadevergoeding.
Het arrest dat op grond van een feitelijke beoordeling van de gegevens van de
zaak, oordeelt dat de door (de eiseres) geleden schade volledig wordt hersteld
door de vergoedingen in hoofdsom en de compensatoire interest die het haar toekent, beslist naar recht de vordering tot kapitalisatie van de interesten af te wijzen.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.
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14 maart 2008 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Batselé – Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal
– Advocaten: mrs. Verbist en Mahieu.

Nr. 183
1° KAMER - 14 maart 2008

ENERGIE - ELEKTRISCHE ENERGIE - KABELS - VERPLAATSING - BETALING VAN DE KOSTEN OPENBAAR DOMEIN - BEVELGEVER TOT VERPLAATSING - BEVOEGDHEID OF HOEDANIGHEID VAN DE
BEVELGEVER - GEVOLG
Het middel faalt naar recht, wanneer het betoogt dat de kosten voor het verplaatsen van
kabels op een openbaar domein ten laste zijn van de onderneming die de plaatsing heeft
verricht, zodra voldaan is aan één van de vier voorwaarden bepaald in artikel 13, derde
lid W. 20 maart 1925, ongeacht de bevoegdheid of de hoedanigheid van degene die het
bevel geeft tot verplaatsing1.
(N.M.B.S. HOLDING, n.v. van publiek recht T. INTERCOMMUNALE D'ELECTRICITE DU HAINAUT, burgerlijke
vennootschap)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.07.0208.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 30 november 2006 gewezen
door het Hof van Beroep te Brussel.
Raadsheer Didier Batselé heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert volgend middel aan:
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de Grondwet;
- artikel 13, derde lid van de wet van 10 maart 1925 op de elektriciteitsvoorziening.
Aangevochten beslissing
Het arrest verklaart het hoger beroep van de eiseres ongegrond en bevestigt bijgevolg
het vonnis van de eerste rechter, dat de eiseres veroordeeld had om aan de verweerster een
bedrag van 1.603.029 Belgische frank te betalen, vermeerderd met de moratoire interest
met ingang van 21 november 1997 en de gerechtelijke interest, op de volgende gronden:
"De wet preciseert dus dat alleen de Staat, (thans ook de gewesten en de gemeenschappen), de provincies en de gemeenten, op hun respectief grondgebied verplaatsingen kunnen opleggen en, in voorkomend geval, de kosten ervan kunnen aanrekenen aan de onderneming die de inrichting heeft aangelegd.
De N.M.B.S., rechtspersoon naar publiek recht en opgericht bij de wet van 23 juli 1926,
1 Zie Cass., 27 mei 2002, A.R. C.00.0378.N, nr. 319, met concl. adv.-gen. DE RAEVE; Cass., 2 juni
2006, A.R. C.05.0164.N, www.cass.be.
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heeft echter een rechtspersoonlijkheid die niet samenvalt met die van de Staat, terwijl zij
op het tijdstip waarop het bevel werd gegeven, d.i. 5 december 1991, geenszins in de
rechten van de Staat was getreden om diens bevoegdheden uit te oefenen, met name in het
kader van artikel 13, derde lid van de voormelde wet van 10 maart 1925 (artikel 4 van de
voormelde wet, zoals het van toepassing was tot 14 oktober 1992).
De N.M.B.S. had het recht dus niet om de verplaatsing van de kabels te bevelen, gesteld dat zij zich op het domein van de Staat bevonden.
Zij had, a fortiori, de hoedanigheid niet om de verplaatsing te bevelen van de kabels die
zich op het domein van een andere overheid bevonden, zoals dat van de gemeente La
Louvière.
Uit de aan het hof (van beroep) voorgelegde stukken volgt immers dat de elektriciteitskabels van de I.E.H. niet verplaatst zijn moeten worden omwille van een wijziging van de
spoorweg op de ligplaats van die kabels: de verplaatsing was te wijten aan de aanwezigheid van die leidingen onder een gemeenteweg waarvan de helling is gewijzigd (wijziging
van de helling om die weg onder de door de N.M.B.S. gebouwde brug te leiden).
Het koninklijk besluit, dat de werkzaamheden van openbaar nut heeft verklaard, kon
noch tot doel noch tot gevolg hebben dat de N.M.B.S., beheerder van de spoorweg op het
domein van de Belgische Staat, door dat koninklijk besluit gemachtigd werd de verplaatsing te bevelen van de elektrische inrichting op dat domein of op het domein van de gemeente La Louvière of, bijgevolg, de kosten hiervan aan de onderneming aan te rekenen
die ze had aangelegd.
De N.M.B.S. betoogt ten slotte tevergeefs dat de stad La Louvière zelf bevolen zou
hebben de bestreden inrichting te verplaatsen op kosten van I.E.H., zodat laatstgenoemde
de terugbetaling van haar schuldvordering van de gemeente diende terug te vorderen.
Uit de lezing van de brief van 19 maart 1992 van de gemeente La Louvière blijkt uitdrukkelijk het tegendeel ('Wij hebben de eer u mede te delen dat de N.M.B.S. u verzoekt
de door u beheerde kabels of leidingen te verplaatsen, volgens de richtlijnen die zij u ter
kennis zal brengen...').
Grieven
(...)
Tweede onderdeel
1. Artikel 13 van de wet van 10 maart 1925 op de elektriciteitsvoorziening bepaalt:
"De Staat, de provinciën, de gemeenten, de verenigingen van gemeenten, alsmede de
vergunninghouders van openbare voorzieningsbedrijven en de houders van wegenistoelatingen, hebben het recht boven of onder de plaatsen, banen, paden, waterlopen, en kanalen
die deel uitmaken van het openbaar domein van den Staat, van de provinciën en van de
gemeenten, alle werken uit te voeren voor het aanleggen en behoorlijk onderhouden der
boven- en ondergrondse lijnen, mits zich te gedragen naar de wetten en de verordeningen,
alsmede naar de inzonderheid met dit doel, hetzij in bestuursbeslissingen, hetzij in de akten van bedrijfsvergunning of wegenistoelating, voorziene bepalingen.
Wanneer het belang der landsverdediging zulks vereist, heeft de regering het recht de
schikkingen of het plan van een inrichting te wijzigen alsmede de werken daarmede in
verband. De kosten van de werken vallen ten laste der onderneming die de inrichting heeft
aangelegd.
De Staat, de provinciën en de gemeenten hebben, in alle geval, het recht de schikkingen
of het plan van een inrichting naderhand te laten wijzigen, alsmede de werken daarmede
in verband. Indien de wijzigingen noodzakelijk zijn, hetzij om reden van openbare veiligheid, hetzij om de schoonheid van een landschap te vrijwaren, hetzij in het belang van de
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wegen, waterlopen, kanalen of van een openbare dienst, hetzij ingevolge wijzigingen door
de belendende eigenaars toegebracht aan de toegang van de eigendommen langs de gevolgde wegen, dan vallen de kosten van de werken ten laste van de onderneming die de
geleiding heeft aangelegd: in de overige gevallen, komen zij ten bezware van de overheid
die de wijzigingen gelast. Deze laatste mag een voorafgaand bestek vragen en, in geval
van onenigheid, zelf tot de uitvoering der werken overgaan (...)".
2. Het arrest, dat het hoger beroep van de eiseres als "ongegrond" verwerpt, beantwoordt de vraag wie de kosten voor het verplaatsen van de kabels moet betalen en de
vraag of niet alleen voldaan is aan één van de vier voorwaarden bedoeld in artikel 13, derde lid van de wet, wat door de verweerster niet wordt betwist, maar ook aan de voorwaarde dat het verplaatsen van de kabels moet plaatsvinden op het domein van degene die het
beveelt, door impliciet maar zeker ervan uit te gaan dat beide voorwaarden vervuld moeten zijn.
3. Uit de rechtsleer blijkt evenwel het volgende: "le texte même de l'article 13 de la loi
du 10 mars 1925 - et des dispositions analogues dans les lois de 1938 et de 1965 - (impose) de distinguer entre, d'une part, le pouvoir d'exiger la modification d'installations, pouvoir qui n'appartient qu'au pouvoir public sur le domaine duquel la modification doit s'effectuer, d'autre part, la charge des frais, qui incombe en toute hypothèse à l'exploitant dès
le moment où la fin de cette modification est par exemple l'intérêt de la voirie" (M.A.
FLAMME, "De la rencontre de canalisations et de câbles au cours de travaux publics", J.T.
1966, p. 110 e.v., inz. noot infra nr. 85).
Het Hof heeft met betrekking tot voormeld artikel 13, derde lid, reeds kunnen verduidelijken dat het betrekking heeft op het recht van de geïdentificeerde rechtspersonen naar
publiek recht "tot wijziging" van de schikkingen of van het plan van een inrichting en tot
uitvoering van de daarmee verband houdende werken (Cass., 27 mei 2002, C.000378.N)
en dat "dit voorschrift geen tot de elektriciteitsverdeler gericht gebod inhoudt om deze leidingen te verplaatsen, maar slechts het financieel aspect van de verplaatsing van die leidingen regelt" (zie eensluidende conclusie van advocaat-generaal De Raeve vóór dat arrest). Het Hof schijnt zich in die zaak echter niet te hebben uitgesproken over het in huidig onderdeel opgeworpen probleem. Het probleem dat in voormeld arrest onderzocht
werd, betrof immers de vraag of het niet-betalen van de verplaatsingskosten al dan niet als
een misdrijf omschreven moest worden en de daaruit voortvloeiende vraag naar de verjaring van de rechtsvordering tot terugbetaling van de voorgeschoten kosten ten laste van de
onderneming die de inrichting heeft aangelegd.
4. Uit die overwegingen volgt dat het arrest, in zoverre het impliciet maar zeker beslist
dat de kosten voor de verplaatsing van de elektriciteitskabels ten laste zijn van de onderneming die de inrichting heeft aangelegd, indien voldaan wordt aan twee voorwaarden,
namelijk dat degene die beveelt de kabels te verplaatsen, de hoedanigheid of de bevoegdheid heeft om dat te doen - een voorwaarde die vereist dat de verplaatsing van de kabels
plaatsvindt op het domein van degene die ze beveelt - en dat één van de vier voorwaarden
bedoeld in artikel 13, derde lid van de wet, vervuld zou zijn, terwijl alleen met dit laatste
vereiste rekening moet worden gehouden om te bepalen wie die kosten ten laste moet nemen, schendt artikel 13, derde lid van de wet van 10 maart 1925.

III. BESLISSING VAN HET HOF
(...)
Tweede onderdeel
Krachtens artikel 13, derde lid van de wet van 10 maart 1925, hebben alleen de
Staat, de provincies en de gemeenten het recht om, in alle geval, op hun respectief domein de schikkingen of het plan van een inrichting naderhand te laten wij-
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zigen, alsook de daarmee verband houdende werken.
Het onderdeel, dat betoogt dat de kosten voor het verplaatsen van de kabels ten
laste zijn van de onderneming die de inrichting heeft aangelegd, zodra voldaan is
aan één van de vier voorwaarden bepaald in voormeld artikel 13, derde lid, ongeacht de bevoegdheid of de hoedanigheid van de opdrachtgever van het bevel tot
verplaatsing, faalt naar recht.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt de eiseres in de kosten.
14 maart 2008 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Batselé – Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal
– Advocaat: mr. Maes.

Nr. 184
1° KAMER - 14 maart 2008

1º INKOMSTENBELASTINGEN — ALGEMEEN - BELASTINGSCHULD - DEFINITIEF
ONTSTAAN - TIJDSTIP.
2º GEMEENTE-, PROVINCIE- EN PLAATSELIJKE BELASTINGEN —
GEMEENTEBELASTINGEN - AANVULLENDE GEMEENTEBELASTING OP DE
PERSONENBELASTING - BELASTINGSCHULD - DEFINITIEF ONTSTAAN - TIJDSTIP
3º GEMEENTE-, PROVINCIE- EN PLAATSELIJKE BELASTINGEN —
GEMEENTEBELASTINGEN - AANVULLENDE GEMEENTEBELASTING OP DE
PERSONENBELASTING - BELASTINGVERORDENING - RETROACTIEVE WERKING - NIETIGHEID VAN DE
AANSLAG.
1º en 2° Inzake inkomstenbelastingen ontstaat de belastingschuld definitief op de datum
van afsluiting van de periode waarin de inkomsten verworven zijn die de belastingsbasis
uitmaken1. (Art. 360, eerste lid W.I.B. 1992)
3º Het arrest dat eerst oordeelt dat een belastingverordening noodzakelijkerwijs een
retroactieve werking heeft aangezien die vordering, die werd goedgekeurd twee
maanden na het einde van het belastbare tijdvak met het oog op de vaststelling van de
grondslag van de belasting, ertoe strekt rechtsgevolgen te verlenen aan een feitelijke
toestand die haar in de tijd voorafgaat, en vervolgens de door die belastingverordening
gevestigde aanslag vernietigt, verantwoordt zijn beslissing naar recht2.
(STAD LESSEN T. D. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. F.07.0067.F)
1 Zie Concl. O.M. in Pas. 2008, nr. 184.
2 Ibid.
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I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 16 februari 2007 gewezen
door het Hof van Beroep te Bergen.
Afdelingsvoorzitter Claude Parmentier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 359, 360, 465 tot 470 en meer bepaald de artikelen 466, 466bis, 467, 468
en 469 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992;
- artikel 1 van het koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen van 27 augustus 1993;
- artikel 200, a) van de bijlage bij het koninklijk besluit van 27 augustus 1993 die het
koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992
vormt;
- artikel 2 van het Burgerlijk Wetboek;
- de algemene rechtsbeginselen van goed bestuur en van het recht op rechtszekerheid,
alsook het algemeen rechtsbeginsel van de niet-terugwerkende kracht van de wet;
- artikel 170, §4 van de Grondwet.
Aangevochten beslissingen
Het arrest verklaart het hoger beroep tegen het vonnis van 7 oktober 2004 ontvankelijk
maar niet-gegrond, zulks om de onderstaande redenen:
"er moet nog uitspraak worden gedaan over de wettigheid van de belastingverordening
van 23 februari 2001 waarop de litigieuze aanvullende gemeentebelasting gegrond is;
die verordening stelt 'voor het aanslagjaar 2001 aanvullende belastingen op de personenbelasting vast voor degenen die op 1 januari van het jaar waarnaar dat aanslagjaar
wordt genoemd in de gemeente hun woonplaats hebben' en voor hetzelfde aanslagjaar
stelt zij het gedeelte van de aan het Rijk verschuldigde personenbelasting voor alle belastingplichtigen vast op 8 pct.;
zij is uitgevaardigd nadat de beslissing van 21 december 2000, waarbij hetzelfde percentage werd vastgesteld voor het aanslagjaar 2001, werd afgekeurd bij besluit van 1 februari 2001 van de bestendige deputatie van de provincieraad van Henegouwen, in afwachting van het verdere gevolg dat aan dat beroep zal worden gegeven;
thans staat vast dat het kwestieuze beroep op 6 februari 2001 bij de Waalse Gewestregering ingesteld is op grond van artikel 19 van het decreet van 1 april 1999 houdende organisatie van het toezicht op de gemeenten, de provincies en de intercommunales van het
Waalse Gewest, en dat de beslissing van de bestendige deputatie, bij gebrek aan beslissing
van de toezichthoudende overheid binnen de gestelde termijn, als bevestigd wordt beschouwd (artikel 19, §2 van het decreet);
het hof (van beroep) stelt vast, net zoals de eerste rechter oordeelkundig heeft gedaan
op grond van de redenen die het hof overneemt, enerzijds, dat de bestreden verordening
een duidelijke retroactieve werking heeft aangezien zij ertoe strekt rechtsgevolgen te verlenen aan een feitelijke toestand die haar in de tijd voorafgaat en, anderzijds, dat de theorie van de herhaling die de stad Lessen aanvoert haar niet toestaat de wetsbepalingen te
omzeilen die het verval van het recht om belasting te heffen ten gevolge hebben;
inzake inkomstenbelastingen ontstaat de belastingschuld definitief op de datum van af-
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sluiting van de periode waarin de inkomsten verworven zijn die de belastingsbasis uitmaken (Arbitragehof, nr. 115/2000, 16 november 2000);
zij ontstaat op de laatste dag van het belastbaar tijdperk, om 24 uur. Een wet die vóór
dat tijdstip nieuwe belastbare feiten of grondslagen invoert, heeft geen terugwerkende
kracht (Arbitragehof, nr. 111/2004, 23 juni 2004);
het belastbare tijdperk is te dezen afgesloten op 31 december 2000 om 24 uur en niet 's
anderendaags, zoals (de eiseres) aanvoert;
de betwiste belastingverordening die ertoe strekt twee maanden later de belastbare
grondslag te bepalen, heeft noodzakelijkerwijs een retroactieve werking;
(de eiseres) wil dat kenmerk rechtvaardigen door de vereisten van de goede werking of
van de continuïteit van de openbare dienst;
dat argument, dat voor het eerst in hoger beroep wordt aangevoerd, is niet relevant aangezien blijkt dat de litigieuze belastingverordening, die overhaast is uitgevaardigd, het
probleem dat was ontstaan door de afkeuring van de vorige belastingverordening wilde
omzeilen en de onregelmatigheid van de beslissing van 21 december 2000 inderhaast wilde proberen te herstellen;
gemeentelijke verordeningen mogen niet in de tijd terugwerken, tenzij de wet zulks uitdrukkelijk toestaat;
(de eiseres) toont niet aan dat er in dit geval uitzonderlijke omstandigheden voorhanden
waren die, hetgeen de eerste rechter terecht bestempelt als een beroep op een buitensporige maatregel, konden rechtvaardigen;
daaruit volgt dat het hoger beroep niet gegrond is".
En om de volgende redenen van de eerste rechter, waarnaar het arrest verwijst:
"Voor het overige staat de rechtspraak van deze rechtbank vast in die zin dat die bepaling van de wet niet de draagwijdte heeft die de verzoekers eraan toekennen en het Arbitragehof blijkt dat standpunt ook te hebben veroordeeld (Arbitragehof nr. 134/2004, 22
juli 2004);
3. Om te kunnen besluiten dat een norm met terugwerkende kracht wordt toegepast,
moet worden nagegaan op welk tijdstip de belastingschuld is ontstaan;
4. Inzake inkomstenbelastingen ontstaat de belastingschuld definitief op het einde van
de belastbare periode, zijnde, in dit geval, 31 december 2000 (Arbitragehof, nr. 109/2000,
23 juni 2004), ook al moet voor de eisbaarheid ervan voor de geïndividualiseerde belastingplichtigen nog een inkohiering geschieden;
Daaruit volgt dat een wet die na die vervaldag nieuwe belastbare feiten invoert, retroactief is;
5. Het percentage van de aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting wordt
door de gemeenteraad vastgesteld (466 W.I.B. 1992 en 170, §4 van de Grondwet) en het
wordt vastgesteld op een eenvormig percentage van de rijksbelasting (468 W.I.B. 1992);
Dat geldt ook voor een aanvullende heffing op de rijksbelasting waarmee zij wordt verbonden;
Hieruit volgt dat de gemeentelijke verordening die de aanvullende belastingen op de
personenbelasting vaststelt, in de tijd blijkt terug te werken als zij is uitgevaardigd na het
tijdstip waarop de schuldvordering van het Rijk is ontstaan;
In een dergelijke toestand slaat de verordening immers op een feit (de schuldvordering
van het Rijk) dat, wanneer het zich voordoet, niet onder de toepassing van de gemeentebelasting kan vallen, aangezien elke norm daartoe ontbreekt;
6. In deze zaak heeft de gemeentelijke verordening van 23 februari 2001 wel degelijk
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een duidelijk retroactieve werking in zoverre zij rechtsgevolgen wil verlenen aan een feitelijke toestand die vóór dat tijdstip bestond;
7. De (eiseres) voert geen enkele norm aan op grond waarvan men zou kunnen aannemen dat het ogenblik waarop de schuldvordering betreffende de aanvullende gemeentebelasting ontstaat, losgekoppeld zou moeten worden van het tijdstip waarop de schuldvordering van het Rijk ontstaat;
8. De (eiseres) houdt tevergeefs staande dat de gemeentelijke verordening van 23 februari 2001, met toepassing van de theorie van de herhaling, de verordening van 21 december
2000 die door de toezichthoudende overheid werd afgekeurd, op de eerstgenoemde datum
opnieuw zou gelden;
Hoewel een afgekeurde administratieve beslissing in de regel steeds opnieuw kan worden genomen, moet dit vanzelfsprekend gebeuren met inachtneming van de wet en in het
bijzonder van de bepalingen die normalerwijs het verval van het recht om belasting te heffen ten gevolge hebben; (...)" (redenen van de eerste rechter in zijn vonnis van 7 oktober
2004 p. 3 en 4 die het arrest verklaart over te nemen).
Grieven
Uit het bestreden arrest blijkt dat de litigieuze belastingverordening "voor het aanslagjaar 2001 aanvullende belastingen op de personenbelasting (vaststelt) voor degenen die op
1 januari van het jaar waarnaar dat aanslagjaar wordt genoemd in de gemeente hun woonplaats hebben" en voor hetzelfde aanslagjaar het gedeelte van de het aan het Rijk verschuldigde personenbelasting voor alle belastingplichtigen vaststelt op 8 pct.
De kwestieuze gemeentelijke verordening verwijst dus naar het begrip aanslagjaar in de
fiscale betekenis, in de zin van het Wetboek van de inkomstenbelastingen.
Die verwijzing gebeurt ten gevolge van de wet waarnaar de gemeente zich wel moet
schikken.
Artikel 359 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 luidt als volgt:
"Het aanslagjaar begint op 1 januari en eindigt op de daaropvolgende 31ste december.
Evenwel kan de voor een aanslagjaar verschuldigde belasting op geldige wijze gevestigd worden tot 30 juni van het jaar dat volgt op dat waarnaar het aanslagjaar wordt genoemd."
Artikel 360 van dat wetboek luidt als volgt:
"De voor een aanslagjaar verschuldigde belasting wordt gevestigd op de inkomsten die
de belastingplichtige in het belastbare tijdperk heeft verkregen.
De Koning bepaalt het belastbare tijdperk en de inkomsten die daartoe behoren".
In dat verband bepaalt artikel 200, a) van (het koninklijk besluit tot uitvoering van het
Wetboek van 1992) het volgende:
"Het belastbare tijdperk valt samen met het jaar vóór dat waarnaar het aanslagjaar
wordt genoemd, voor de toepassing:
a) van de personenbelasting en van de belasting van niet-inwoners die overeenkomstig
de artikelen 243, 244, 245 en 248 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992
wordt gevestigd (...)".
Krachtens artikel 465 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 mogen de
agglomeraties en de gemeenten, in afwijking van artikel 464, een aanvullende belasting
vestigen op de personenbelasting, en artikel 466 van dat wetboek preciseert dat die aanvullende belasting wordt berekend op de personenbelasting die is vastgesteld volgens de
in die bepaling nader omschreven regels.
Ten slotte worden, krachtens artikel 469, de vestiging en de inning van de aanvullende
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belastingen toevertrouwd aan de administratie der directe belastingen, onder de voorwaarden en volgens de regelen die de Koning bepaalt.
In de regel geldt een nieuwe wet niet alleen voor toestanden die sinds haar inwerkingtreding ontstaan maar ook voor de toekomstige gevolgen van toestanden die onder vigeur
van de vorige wet zijn ontstaan en zich voordoen of voortduren onder vigeur van de nieuwe wet, voor zover die toepassing geen afbreuk doet aan reeds onherroepelijk vastgestelde rechten.
Uit de voornoemde bepalingen van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992
blijkt dat de aanvullende belastingen op de personenbelasting nauw verbonden zijn met
hetgeen voor de personenbelasting geldt (artikelen 466, 466bis, 467, 468 en 469 van het
Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992).
Uit het oogpunt van de belastingwet bestaat er echter, op het vlak van inkomstenbelastingen, geen onherroepelijk vastgestelde toestand zolang het aanslagjaar niet definitief is
afgesloten.
Doordat het arrest vermeldt dat de belastingverordening die voor het aanslagjaar 2001
is vastgesteld een retroactieve werking heeft, aangezien zij werd uitgevaardigd na de afsluiting van de periode waarvan de inkomsten de belastingsbasis uitmaken, terwijl er inzake inkomstenbelastingen vóór de afsluiting van het aanslagjaar geen onherroepelijk vastgestelde toestanden bestaan, verantwoordt het zijn beslissing niet naar recht en schendt
het:
- artikel 359 dat het aanslagjaar omschrijft;
- artikel 360, dat omschrijft op welke inkomsten de voor een aanslagjaar verschuldigde
belasting wordt vastgesteld;
- de artikelen 465 tot 470 betreffende de aanvullende belasting en meer bepaald de artikelen 466, 466bis, 467, 468 en 469 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992,
waaruit blijkt dat de aanvullende belastingen op de personenbelasting nauw verbonden
zijn met hetgeen voor de personenbelasting geldt;
- artikel 1 van het koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen van 27 augustus 1993, en 200, a) van de bijlage bij het koninklijk besluit van
27 augustus 1993 die het koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 vormt, in zoverre genoemd artikel 200, a), dat het belastbare tijdperk
omschrijft als zijnde het jaar vóór dat waarnaar het aanslagjaar wordt genoemd voor de
toepassing van de personenbelasting;
- artikel 2 van het Burgerlijk Wetboek dat bepaalt dat de wet alleen voor het toekomende beschikt, dat zij geen terugwerkende kracht heeft, de beginselen van goed bestuur en
van het recht op rechtszekerheid, alsook het algemeen beginsel van de niet-terugwerkende
kracht van de wet waarvan voornoemd artikel 2 van het Burgerlijk Wetboek toepassing
maakt in zoverre het arrest beslist dat de litigieuze belastingverordening een retroactieve
werking heeft die strijdig is met die bepaling en met het algemeen rechtsbeginsel van de
niet-terugwerkende kracht van de wetten en verordenende besluiten, terwijl de litigieuze
belastingverordening toegepast wordt op toestanden die nog niet definitief tot stand zijn
gekomen op het ogenblik van de uitvaardiging en van de inwerkingtreding ervan;
- artikel 170, §4 van de Grondwet, dat de gemeenten de mogelijkheid biedt bepaalde
belastingen in te voeren wanneer de wet hun dat toestaat en artikel 465 van het Wetboek
van de inkomstenbelastingen 1992 dat een dergelijke toestemming verleent inzake aanvullende belastingen, in zoverre het arrest op onwettige wijze weigert de litigieuze belastingverordening toe te passen.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
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De aanvullende memorie van antwoord
Op 24 september 2007 hebben de verweerders ter griffie een aanvullende memorie van antwoord neergelegd.
De verweerder moet tegelijkertijd in een enkele memorie van antwoord alle
overwegingen aanvoeren die hij als antwoord op het cassatieberoep wil uiteenzetten.
Derhalve vermag het Hof geen acht te slaan op de aanvullende memorie van
antwoord van de verweerders.
Het middel
Krachtens artikel 469, derde lid van het Wetboek van de inkomstenbelastingen
1992 zijn de bepalingen van dat wetboek die de vestiging en de invordering van
de belastingen regelen, in de regel, van toepassing op de door de gemeenten vastgestelde aanvullende belastingen.
Luidens artikel 360, eerste lid van dat wetboek wordt de voor een aanslagjaar
verschuldigde belasting gevestigd op de inkomsten die de belastingplichtige in
het belastbare tijdperk heeft verkregen.
Inzake inkomstenbelastingen ontstaat de belastingschuld definitief op het tijdstip waarop het tijdvak wordt afgesloten waarin de inkomsten zijn verkregen die
de belastbare grondslag vormen.
Het arrest stelt vast dat de gemeenteraad van de eiseres, bij een op 23 februari
2001 goedgekeurde belastingverordening, "'voor het aanslagjaar 2001 aanvullende belastingen op de personenbelasting (heeft vastgesteld) voor degenen die op 1
januari van het jaar waarnaar dat aanslagjaar wordt genoemd in de gemeente hun
woonplaats hebben' en voor hetzelfde aanslagjaar het gedeelte van de aan het
Rijk verschuldigde personenbelasting voor alle belastingplichtigen (heeft vastgesteld) op 8 pct.".
Het oordeelt dat de belastingverordening noodzakelijkerwijs een retroactieve
werking heeft, aangezien die verordening, die werd goedgekeurd twee maanden
na het einde van het belastbare tijdperk met het oog op de vaststelling van de
grondslag van de belasting, "ertoe strekt rechtsgevolgen te verlenen aan een feitelijke toestand die haar in de tijd voorafgaat".
Aldus verantwoordt het arrest naar recht zijn beslissing om, met bevestiging
van het beroepen vonnis, de litigieuze belasting te vernietigen.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten, behalve in die welke betrekking hebben op
de aanvullende memorie van antwoord die ten laste van de verweerders blijven.
14 maart 2008 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal – Advocaat:

Nr. 184 - 14.3.08

HOF VAN CASSATIE

757

mr. Van Ommeslaghe.

Nr. 185
3° KAMER - 17 maart 2008

BORGTOCHT - BORG - ONTSLAG - VOORWAARDE
Om overeenkomstig artikel 2037 B.W. van zijn verplichtingen ontslagen te zijn, mag de
borg door toedoen van de schuldeiser niet meer in de rechten, hypotheken en
voorrechten van die schuldeiser kunnen treden1. (Art. 2037 B.W.)
(ING BELGIË n.v. T. VOLKSBANK NECKARTAL EG, vennootschap naar Duits recht; MENTEN n.v. T. VOLKSBANK
NECKARTAL EG, vennootschap naar Duits recht, in aanwezigheid van ING BELGIË n.v.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.07.0016.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest, op 15 september 2006 gewezen door het Hof van Beroep te Brussel.
De zaak is bij beschikking van de eerste voorzitter van 21 februari 2008 verwezen naar de derde kamer.
Raadsheer Sylviane Velu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert tot staving van het cassatieberoep dat onder het nummer
C.07.0016.F op de algemene rol is ingeschreven, de volgende drie middelen aan:
(...)
Tweede middel
Geschonden wettelijke bepaling
- artikel 2037 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissing
Het arrest stelt vast dat de naamloze vennootschap Menten, met maatschappelijke zetel
te Tongeren, en de naamloze vennootschap Levo, dochtermaatschappij van Menten, aan
wie Levior, vennootschap naar Duits recht, een bedrag van 52.000.000 frank verschuldigd
was (Levior kocht bij Levo, met het oog op de verkoop ervan in Duitsland, helmen aan
die geproduceerd werden door Levo of die door haar werden aangekocht bij Menten, en
waarvoor Levior bij Levo "een leverancierskrediet van ongeveer 1.000.000 Duitse mark"
genoot), op 26 januari 1994 een overeenkomst hebben gesloten met Levior (en met andere
partijen), luidens welke Menten en Levo verschillende verbintenissen aangingen ten aanzien van Levior, dat de eiseres, tot zekerheid van sommige verbintenissen die Levo ten
aanzien van Levior in die overeenkomst was aangegaan, zich ten aanzien van Levior als
hoofdelijke borg heeft verbonden voor een bedrag van 300.000 Duitse mark, dat Levo
failliet verklaard is op 6 februari 2005 en Levior "iets later" en dat Levior, vóór de failliet1 Cass., 4 juni 1971, A.C. 1971, 941.
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verklaring, haar schuldvordering op Levo die voortvloeide uit de verbintenissen die laatstgenoemde in de overeenkomst van 26 januari 1994 was aangegaan, aan de verweerster
heeft overgedragen. Op de vordering die de verweerster, overneemster van de schuldvordering van Levior op Levo, had ingesteld om de eiseres te doen veroordelen op grond van
haar verplichting als borg van de verbintenissen van Levo, veroordeelt het arrest de eiseres tot betaling van een bedrag van 139.226,29 euro (of 272.303 Duitse mark), dat volgens
het hof van beroep het bedrag van 300.000 Duitse mark is dat Levior aan Levo [lees:
Levo aan Levior] verschuldigd was na aftrek van een schuldvordering van Levo op Levior
voor een bedrag van 27.697 Duitse mark, tot beloop waarvan het arrest de schuldvergelijking erkent.
Het arrest verwerpt de exceptie van indeplaatsstelling die was opgeworpen door de eiseres en door Menten, die in de zaak voor het hof van beroep vrijwillig was tussengekomen en wiens tussenkomst ontvankelijk was verklaard, op grond van alle redenen die hier
als weergegeven worden beschouwd, en met name op grond van de volgende redenen:
"24. (De eiseres) betoogt dat zij is ontheven van haar verplichting tot borgstelling, op
grond dat de (verweerster) - gewone schuldeiser - zich niet tot de hoofdschuldenares heeft
gewend en geen aangifte van haar schuldvordering heeft gedaan in het faillissement van
de naamloze vennootschap Levo.
(De eiseres) beroept zich in hoofdorde op het voordeel van de indeplaatsstelling, voortvloeiend uit artikel 2037 van het Burgerlijk Wetboek, luidens hetwelk de borg is ontslagen, wanneer hij door toedoen van de schuldeiser niet meer in de rechten, hypotheken en
voorrechten van die schuldeiser kan treden.
De (verweerster) betoogt terecht dat (de eiseres) zich hoofdelijk borg heeft gesteld en
dat zij, in tegenstelling tot wat ze beweert, het in artikel 2021 van het Burgerlijk Wetboek
bepaalde voorrecht van uitwinning dus niet geniet.
Het beginsel zelf van de hoofdelijkheid impliceert immers dat men zich ter uitvoering
van zijn schuldvordering kan wenden tot de hoofdschuldenaar of tot diens borg, zonder
dat men zich noodzakelijkerwijs eerst tot de ene en pas dan tot de andere moet wenden.
Daarenboven verliest de borg in elk geval het voorrecht van uitwinning wanneer de
hoofdschuldenaar, zoals te dezen, failliet is (...).
Bijgevolg geeft het feit dat de (verweerster) de betaling niet van de hoofdschuldenares
gevorderd heeft, geen aanleiding tot toepassing van artikel 2037 van het Burgerlijk Wetboek.
Hetzelfde geldt voor het feit dat zij geen aangifte van de schuldvordering in het passief
van het faillissement van de hoofdschuldenares heeft gedaan.
In dit geval belette immers niets de (eiseres) om, in haar hoedanigheid van borg, zelf
een aangifte van schuldvordering te doen (al was het maar tot bewaring van recht) in het
passief van het faillissement van de naamloze vennootschap Levo.
De (verweerster) heeft, door die aangifte niet te doen, de (eiseres) niet belet deze wel te
doen.
De verweerster heeft dus de rechten van de borg niet in het gedrang gebracht door zich
tot de hoofdschuldenares te wenden en door geen aangifte van haar schuldvordering in het
passief van het faillissement te doen".
Grieven
Hoewel de hoofdelijke borg, zoals het hof van beroep op grond van de bestreden redenen beslist, het voorrecht van uitwinning niet aan de schuldeiser kan tegenwerpen, geldt
dit niet voor het voordeel van de indeplaatsstelling, dat bepaald is in artikel 2037 van het
Burgerlijk Wetboek, luidens hetwelk "de borg ontslagen is, wanneer hij door toedoen van
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de schuldeiser niet meer in de rechten, hypotheken en voorrechten van die schuldeiser kan
treden": al verbindt de borg zich hoofdelijk jegens de schuldeiser, toch kan hij die exceptie opwerpen.
Die exceptie kan door de borg niet alleen worden opgeworpen wanneer de schuldeiser,
door zijn nalatigheid, schade heeft toegebracht aan een eigenlijke zekerheid die verbonden
is aan de schuld - welke veronderstelling uitdrukkelijk gemaakt wordt in de tekst - maar
ook, volgens een algemeen aanvaarde uitlegging, wanneer de schuldeiser zijn rechten tegen de schuldenaar niet met de vereiste spoed heeft doen gelden, aangezien zijn gedrag
het subrogatoir verhaal dat de borg tegen de hoofdschuldenaar had kunnen uitoefenen, geheel of gedeeltelijk in het gedrang heeft gebracht.
Dit is inzonderheid het geval wanneer de schuldeiser verzuimd heeft aangifte van zijn
schuldvordering te doen in het faillissement van de hoofdschuldeiser.
De omstandigheid dat de borg de mogelijkheid zou hebben gehad om "zelf een aangifte
van schuldvordering te doen (al was het maar tot bewaring van recht)", heeft dus geen invloed op de sanctie, d.w.z. het ontslag van de borg.
Het hof van beroep heeft de exceptie van indeplaatsstelling die de eiseres en Menten op
grond van artikel 2037 van het Burgerlijk Wetboek tegen de verweerster hebben opgeworpen, dus niet wettig kunnen verwerpen, op grond dat, enerzijds, de eiseres zich als hoofdelijke borg voor de verbintenissen van Levo had verbonden ten aanzien van Levior en dat,
anderzijds, zij de mogelijkheid had om "zelf een aangifte van schuldvordering te doen" in
het faillissement van Levior.
(...)

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
De cassatieberoepen zijn gericht tegen hetzelfde arrest. Er bestaat grond tot
voeging:
A. Het cassatieberoep dat op de algemene rol is ingeschreven onder het nummer C.07.0016.F:
(...)
Tweede middel
Luidens artikel 2037 van het Burgerlijk Wetboek, is de borg ontslagen, wanneer hij door toedoen van de schuldeiser niet meer in de rechten, hypotheken en
voorrechten van die schuldeiser kan treden.
Het arrest overweegt dat, "in dit geval niets [de eiseres] belette om, in haar
hoedanigheid van borg, zelf een aangifte van schuldvordering te doen (al was het
maar tot bewaring van recht) in het passief van het faillissement van de naamloze
vennootschap Levo; [dat] [de verweerster], door die aangifte niet te doen, de (eiseres) niet belet heeft deze wel te doen [en dat haar] bewering volgens welke de
zogenaamde fouten van de [verweerster] de redenen zijn waarom zij in de onmogelijkheid verkeerde haar de excepties tegen te werpen die haar kunnen ontheffen van de door de litigieuze borgstelling gedekte verbintenissen tot betaling,
niet bewezen is".
Het arrest verantwoordt zijn beslissing aldus naar recht.
Het middel kan niet worden aangenomen.
(...)
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Dictum
Het Hof,
Voegt de cassatieberoepen die op de algemene rol zijn ingeschreven onde de
nummers C.07.0016.F en C.07.0017.F van de algemene rol.
Verwerpt de cassatieberoepen en de vordering tot bindendverklaring van het
arrest.
Veroordeelt de eiseressen in de kosten.
17 maart 2008 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Storck, voorzitter – Verslaggever: mevr.
Velu – Gelijkluidende conclusie van de h. Genicot, advocaat-generaal – Advocaten: mrs.
T'Kint en Simont.

Nr. 186
3° KAMER - 17 maart 2008

WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN — WERKING IN DE
TIJD EN IN DE RUIMTE - WERKING IN DE TIJD - OVEREENKOMST - EINDE VERPLICHTINGEN - UITVOERING - NIEUWE WET - GEVOLGEN
Een nieuwe wet is niet van toepassing is op de verplichtingen die voortvloeien uit een
overeenkomst die vóór de inwerkingtreding ervan is beëindigd1. (Art. 2 B.W.)
(B. T. CONTINENTAL BENELUX n.v.)

ARREST (vertaling)

(A.R. S.07.0015.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen de arresten, die op 16 oktober 2003, 6 mei
2004 en 5 oktober 2006 zijn gewezen door het Arbeidshof te Luik.
Voorzitter Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert de volgende drie middelen aan:
(...)
Derde middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- het artikel 2 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 3bis, 10 en 23 van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming
van het loon der werknemers, artikel 3bis zoals ingevoegd bij artikel 81 van de wet van 26
juni 2002 betreffende de sluiting van de ondernemingen, en artikel 10 zoals vervangen bij
artikel 82 van de wet van 26 juni 2002;
1 Zie Cass., 15 sept. 2005, A.R. C.04.0345.N, A.C. 2005, nr. 437.
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- het artikel 90 van de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de ondernemingen;
- het 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;
- het artikel 159 van de Grondwet.
Aangevochten beslissing
Het bestreden arrest van 5 oktober 2006 veroordeelt de verweerster om aan de eiser een
bruto-opzeggingsvergoeding van 2.356,00 euro te betalen, na aftrek van de fiscale en sociale inhoudingen, en beslist, na verwerping van eisers tegenberoep, dat alleen het nettobedrag van 1.942,43 euro te vermeerderen is met de interest tegen de wettelijke rentevoet
met ingang van 1 januari 2000, op grond van alle redenen die hier als volledig weergegeven worden beschouwd, en meer bepaald op grond dat "artikel 82 van de wet van 26 juni
2002 betreffende de sluiting van de ondernemingen uitsluitend van toepassing is op het
loon waarvan het recht op betaling ontstaat vanaf 1 juli 2005 (artikel 2 van het koninklijk
besluit van 3 juli 2005), wat te dezen niet het geval is".
Grieven
De eiser heeft in zijn verschillende akten van de rechtspleging in hoger beroep en meer
bepaald in zijn aanvullende appelconclusie het arbeidshof gevraagd hem de interest tegen
de wettelijke rentevoet toe te kennen op het brutobedrag van de compensatoire opzeggingsvergoeding, met toepassing van artikel 82 van de wet van 26 juni 2002 betreffende
de sluiting van de ondernemingen, en heeft aldus tegen het vonnis tegenberoep ingesteld.
De artikelen 3bis en 10 van de wet van 12 april 1965, zoals zij respectievelijk zijn ingevoegd en vervangen bij de artikelen 81 en 82 van de wet van 26 juni 2002, leggen het
recht van de werknemer op de betaling van zijn brutoloon vast, vóór aftrek van de inhoudingen die bedoeld worden in artikel 23 van de wet van 12 april 1965, met name de sociale en fiscale inhoudingen. Luidens artikel 10 van de wet van 12 april 1965, zoals gewijzigd bij artikel 82 van de wet van 26 juni 2002, is voor het loon, en inzonderheid, in dit
geval, voor de opzeggingsvergoeding, van rechtswege rente verschuldigd op het brutobedrag, vóór aftrek van de inhoudingen, met ingang van het tijdstip waarop het eisbaar
wordt.
Krachtens artikel 90 van de wet van 26 juni 2002, bepaalt de Koning de datum waarop
die wet in werking treedt. Die datum is bij artikel 1 van het koninklijk besluit van 3 juli
2005 vastgesteld op 1 juli 2005.
In de regel is, krachtens artikel 2 van het Burgerlijk Wetboek, de nieuwe wet niet alleen
van toepassing op de situaties die ontstaan zijn sinds de inwerkingtreding ervan maar ook
op de toekomstige gevolgen van de situaties die ontstaan zijn onder vigeur van de oude
wet, voor zover die toepassing de reeds onherroepelijk vastgestelde rechten niet aantast.
Volgens die regel zijn de artikelen 3bis en 10 van de wet van 12 april 1965, die door de
wet van 26 juni 2002 respectievelijk zijn ingevoegd en vervangen, van toepassing op de
toekomstige gevolgen van een ontslag dat vóór 1 juli 2005 is gegeven, maar waarover
vóór 1 juli 2005 geen beslissing is genomen die de rechten van de werknemer en de verplichtingen van de werkgever onherroepelijk heeft vastgesteld.
Aangezien de Koning krachtens artikel 90 van de wet van 26 juni 2002 alleen bevoegd
is om de datum van inwerkingtreding van de voormelde wet te bepalen, en inzonderheid
niet bevoegd is om van artikel 2 van het Burgerlijk Wetboek af te wijken, heeft hij, door
bij artikel 2 van het koninklijk besluit van 3 juli 2005 te beslissen dat de artikelen 81 en
82 slechts van toepassing waren op het loon waarvan het recht op betaling was ontstaan
vanaf 1 juli 2005, zijn bevoegdheid overschreden. Krachtens artikel 159 van de Grondwet
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diende het arbeidshof die onwettige bepaling buiten toepassing te moeten laten en diende
het de eiser, toen het bij arrest van 5 oktober 2006, zijn rechten op de betaling van de opzeggingsvergoeding onherroepelijk vaststelde, interest toe te kennen op het brutobedrag
van die vergoeding, te rekenen van de inwerkingtreding van de nieuwe wet, d.i. 1 juli
2005.
Het bestreden arrest van 5 oktober 2006, dat de eiser op grond van dit artikel 2 van het
koninklijk besluit van 3 juli 2005 het recht ontzegt op interest berekend op het brutobedrag van de vergoeding zelfs met ingang van 1 juli 2005, schendt alle in het middel bedoelde bepalingen.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
(...)
Derde middel
Luidens artikel 2 van het Burgerlijk Wetboek beschikt de wet alleen voor het
toekomende; zij heeft geen terugwerkende kracht.
Uit die bepaling volgt dat een nieuwe wet niet van toepassing is op de verplichtingen die voortvloeien uit een overeenkomst die vóór de inwerkingtreding
ervan is beëindigd.
Het arrest van 16 oktober 2003 stelt vast dat de arbeidsovereenkomst tussen de
partijen is beëindigd op 31 december 1999, zodat het loon, d.i. de compensatoire
opzeggingsvergoeding, vanaf die datum eisbaar is.
De nieuwe wet, die het recht van de werknemer op het loon dat eisbaar wordt
op het tijdstip waarop de overeenkomst is geëindigd, niet kan aantasten, kan
evenmin het bedrag van de op dat loon verschuldigde interest wijzigen, aangezien dat loon onder de toepassing blijft vallen van de wet die van kracht is op het
tijdstip waarop het recht op betaling ervan is ontstaan.
De artikelen 3bis en 10, tweede lid van de wet van 12 april 1965 betreffende
de bescherming van het loon der werknemers, zoals zij voortvloeien uit de artikelen 81 en 82 van de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de ondernemingen, en waarvan de inwerkingtreding, krachtens artikel 90 van de wet van
26 juni 2002, is bepaald op 1 juli 2005 door artikel 1 van het koninklijk besluit
van 3 juli 2005 betreffende de inwerkingtreding van de voormelde artikelen 81
en 82, zijn, overeenkomstig die beginselen, slechts van toepassing op het loon
waarvan het recht op betaling is ontstaan vanaf 1 juli 2005.
De Koning, die in artikel 2 van voornoemd koninklijk besluit van 3 juli 2005
melding maakt van deze regel, die slechts de toepassing is van de gemeenrechtelijke regel vervat in artikel 2 van het Burgerlijk Wetboek, heeft zijn bevoegdheid
niet overschreden.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
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17 maart 2008 – 3° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Storck, voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Genicot, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Oosterboch en van Eeckhoutte.

Nr. 187
2° KAMER - 18 maart 2008

1º STEDENBOUW — HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT.
BETALING VAN EEN MEERWAARDE - HERSTELVORDERING - BEOORDELING DOOR DE
RECHTER - GRENZEN
2º STEDENBOUW — HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT.
BETALING VAN EEN MEERWAARDE - HERSTELVORDERING - BEOORDELING DOOR DE
RECHTER - OMVANG
3º STEDENBOUW — HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT.
BETALING VAN EEN MEERWAARDE - HERSTELVORDERING - VORDERING TOT HERSTEL
VAN DE PLAATS IN DE OORSPRONKELIJKE TOESTAND - BEOORDELING DOOR DE RECHTER - ARTIKEL
149, §1, EERSTE LID STEDENBOUWDECREET - DRAAGWIJDTE
1º De rechter gaat na of de beslissing van de stedenbouwkundig inspecteur om een
bepaalde herstelmaatregel te vorderen uitsluitend met het oog op de goede ruimtelijke
ordening is genomen; hij moet de vordering die steunt op motieven die vreemd zijn aan
de ruimtelijke ordening of op een opvatting van een goede ruimtelijke ordening die
kennelijk onredelijk is, zonder gevolg laten1. (Art. 159 G.W. 1994; Artt. 4 en 149 Decr. Vl.
R. 18 mei 1999)
2º Wanneer de wettigheid van de vordering tot herstel van de plaats in de oorspronkelijke
toestand wordt aangevochten, gaat de rechter niet alleen na of de beslissing van de
stedenbouwkundig inspecteur om die bepaalde herstelmaatregel te vorderen uitsluitend
met het oog op de goede ruimtelijke ordening is genomen, hij moet bovendien in het
bijzonder nagaan of deze vordering niet kennelijk onredelijk is en hij moet afwegen of
geen andere herstelmaatregel noodzakelijk is, dit onder meer op grond van de aard van
de overtreding, de omvang en de aantasting van de goede ruimtelijke ordening en het
voordeel dat voor de ruimtelijke ordening ontstaat door het herstel van de plaats in de
oorspronkelijke toestand tegenover de last die daaruit voor de overtreder voortvloeit2.
(Art. 159 G.W. 1994; Artt. 4 en 149 Decr. Vl. R. 18 mei 1999)
3º Artikel 149, §1, eerste lid Stedenbouwdecreet 1999 laat niet toe dat de rechter op grond
van de enkele vaststelling, dat de gevorderde maatregel van herstel van de plaats in de
oorspronkelijke toestand leidt tot een onevenredige last voor de overtreder in vergelijking
tot het voordeel voor de ruimtelijke ordening, zou oordelen dat geen herstel van de
aantasting van de goede ruimtelijke ordening noodzakelijk is; om het gevorderde herstel
van de plaats in de oorspronkelijke toestand te kunnen afwijzen moet de rechter
vaststellen dat ook met een minder ingrijpende maatregel de goede ruimtelijke ordening
kan worden hersteld. (Art. 159 G.W. 1994; Art. 149, §1 Decr. Vl. R. 18 mei 1999)
(GEWESTELIJK STEDENBOUWKUNDIG INSPECTEUR VAN OOST-VLAANDEREN T. B. e.a.)

1 Zie Cass., 15 juni 2004, A.R. P.04.0237.N, A.C. 2004, nr. 323 met conclusie adv.-gen. DE SWAEF;
Cass., 12 okt. 2004, A.R. P.04.0476.N, A.C. 2004, nr. 473; Cass., 3 nov. 2004, A.R. P.04.0730.F,
A.C. 2004, nr. 526; Cass., 3 juni 2005, A.R. C.04.0029.N, A.C. 2005, nr. 313.
2 Zie: Cass., 4 feb. 2003, A.R. P.01.1462.N, A.C. 2003, nr. 80.
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ARREST

(A.R. P.07.1509.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van 21 september 2007 van het
Hof van Beroep te Gent, correctionele kamer.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest wordt gehecht, één middel
aan.
Raadsheer Etienne Goethals heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Middel
Eerste onderdeel
1. Het onderdeel voert schending aan van de artikelen 99, §1, 145, §1, eerste
lid en 4°, 146 en 149, §1, eerste lid Stedenbouwdecreet 1999, artikel 1 van de
planologische voorschriften van het bij KB 14 september 1997 definitief vastgesteld gewestplan Gentse en Kanaalzone, en artikel 159 Grondwet.
2. Het onderdeel voert aan dat de appelrechters op grond van hun vaststellingen en de overige vaststaande gegevens zoals die blijken uit het definitief vonnis
van de Correctionele Rechtbank te Gent van 17 januari 2003 niet vermochten te
oordelen dat de vordering van de eiser tot het herstel in de oorspronkelijke staat,
met toekenning van een dwangsom, steunde op een opvatting van de ruimtelijke
ordening die kennelijk onredelijk is.
3. Sinds het arrest van het Grondwettelijk Hof nr. 14/2005 van 19 januari 2005
bepaalt artikel 149, §1, eerste lid Stedenbouwdecreet 1999: "Naast de straf kan
de rechtbank bevelen de plaats in de oorspronkelijke toestand te herstellen of het
strijdige gebruik te staken, en/of bouw- of aanpassingswerken uit te voeren en/of
een geldsom te betalen gelijk aan de meerwaarde die het goed door het misdrijf
heeft verkregen. Dit gebeurt op de vordering van de stedenbouwkundig inspecteur of van het college van burgemeester en schepenen op wier grondgebied de
werken, handelingen of wijzigingen, bedoeld in artikel 146, werden uitgevoerd.
Indien deze inbreuken dateren van [...] is voorafgaand een eensluidend advies
van de Hoge Raad voor het Herstelbeleid vereist."
4. De rechter gaat na of de beslissing van de stedenbouwkundig inspecteur om
een bepaalde herstelmaatregel te vorderen, uitsluitend met het oog op de goede
ruimtelijke ordening is genomen. Hij moet de vordering die steunt op motieven
die vreemd zijn aan de ruimtelijke ordening of op een opvatting van een goede
ruimtelijke ordening die kennelijk onredelijk is, zonder gevolg laten.
Wanneer de wettigheid van de vordering tot herstel van de plaats in de oorspronkelijke toestand wordt aangevochten, gaat de rechter bovendien in het bijzonder na of deze vordering niet kennelijk onredelijk is. Hij moet afwegen of
geen andere herstelmaatregel noodzakelijk is, dit onder meer op grond van de
aard van de overtreding, de omvang en de aantasting van de goede ruimtelijke
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ordening en het voordeel dat voor de ruimtelijke ordening ontstaat door het herstel van de plaats in de oorspronkelijke toestand tegenover de last die daaruit
voor de overtreder voortvloeit.
5. Artikel 149, §1, eerste lid Stedenbouwdecreet 1999 laat evenwel niet toe dat
de rechter op grond van de enkele vaststelling dat de gevorderde maatregel leidt
tot een onevenredige last voor de overtreder in vergelijking tot het voordeel voor
de ruimtelijke ordening, zou oordelen dat geen herstel van de aantasting van de
goede ruimtelijke ordening noodzakelijk is. Om het gevorderde herstel van de
plaats in de oorspronkelijke toestand te kunnen afwijzen, moet de rechter vaststellen dat ook met een minder ingrijpende maatregel de goede ruimtelijke ordening kan worden hersteld.
6. Te dezen oordelen de appelrechters op grond van een aantal gegevens dat de
herstelvordering tot verwijdering van het zwembad steunt op een opvatting van
de goede ruimtelijke ordening die kennelijk onredelijk is, namelijk:
- de gunstige adviezen van het schepencollege van de gemeente Destelbergen
en van de afdelingen land van de administratie milieu-, natuur, land- en waterbeheer van het departement Leefmilieu en Infrastructuur van het ministerie van de
Vlaamse Gemeenschap, naar aanleiding van een aanvraag tot het regulariseren
van de uitbreiding van het zwembad;
- de feitelijke vaststellingen die door de eerste rechter werden verricht naar
aanleiding van een plaatsbezoek;
- de door de verweerders overgemaakte fotoreportage van de inplanting van
het zwembad en de omgeving, en luchtfoto's.
Naar het oordeel van de appelrechters brengen deze gegevens, samen beschouwd, mee "dat zo de uitvoering van het gevorderd herstel al enig voordeel
voor de goede ordening van de ruimte zou meebrengen, dit voordeel duidelijk
niet zou opwegen tegen de last die er voor de (verweerders) ongetwijfeld uit zou
voortvloeien".
Afgezien van de vaststaande overtreding van de toepasselijke stedenbouwkundige en planologische voorschriften waarvoor de verweerders werden veroordeeld, sluiten de appelrechters aldus een mogelijke aantasting van de goede
ruimtelijke ordening door het niet verwijderen van het zwembad niet uit. Zij stellen evenwel de mogelijkheid van een minder ingrijpende en wettelijk toegelaten
maatregel dan het gevorderde herstel in de oorspronkelijke toestand, voor het
herstel van deze aantasting niet vast. Zij verantwoorden aldus hun beslissing dat
deze vordering kennelijk onredelijk is, niet naar recht.
Het onderdeel is gegrond.
Tweede onderdeel
7. Het tweede onderdeel kan niet tot een ruimere cassatie leiden en behoeft dus
geen antwoord.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.
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Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde arrest.
Veroordeelt de verweerders tot de kosten.
Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.
18 maart 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, H. Van Landeghem, Gent, K. Van de Sijpe,
Dendermonde en W. De Cuyper, Dendermonde.

Nr. 188
2° KAMER - 18 maart 2008

1º VOORRECHT VAN RECHTSMACHT - TOEPASSINGSGEBIED - RATIONE PERSONAE RAADSHEER IN SOCIALE ZAKEN - ARTIKEL 479 WETBOEK VAN STRAFVORDERING BESTAANBAARHEID MET DE ARTIKELEN 10 EN 11 GRONDWET
2º GRONDWETTELIJK HOF - PREJUDICIËLE VRAAG - VOORRECHT VAN RECHTSMACHT TOEPASSINGSGEBIED - RATIONE PERSONAE - RAADSHEER IN SOCIALE ZAKEN - ARTIKEL 479
WETBOEK VAN STRAFVORDERING - BESTAANBAARHEID MET DE ARTIKELEN 10 EN 11 GRONDWET
3º PREJUDICIEEL GESCHIL - GRONDWETTELIJK HOF - PREJUDICIËLE VRAAG - VOORRECHT
VAN RECHTSMACHT - TOEPASSINGSGEBIED - RATIONE PERSONAE - RAADSHEER IN SOCIALE ZAKEN ARTIKEL 479 WETBOEK VAN STRAFVORDERING - BESTAANBAARHEID MET DE ARTIKELEN 10 EN
11 GRONDWET
1º, 2° en 3° Wanneer voor het Hof de vraag rijst of artikel 479 Wetboek van Strafvordering
de artikelen 10 en 11 Grondwet schendt, in zoverre het de raadsheer in sociale zaken
niet begrijpt onder de magistraten en ambtsdragers welke, voor de misdaden en
wanbedrijven door hen gepleegd buiten hun ambt, slechts op vordering van de
procureur-generaal bij het hof van beroep kunnen worden gedagvaard voor het hof van
beroep, terwijl de raadsheer in sociale zaken toch overeenkomstig artikel 103
Gerechtelijk Wetboek deel uitmaakt van het arbeidshof en overeenkomstig artikel 104
Gerechtelijk Wetboek samen met een raadsheer in het arbeidshof mede kennisneemt
van zaken die tot de bevoegdheid van dit hof behoren, en voor hem dezelfde waarborgen
als voor de raadsheer in het arbeidshof verantwoord kunnen lijken, stelt het Hof een
prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof1. (Artt. 10 en 11 G.W. 1994; Art. 479 Sv.;
Art. 26, §2 Bijzondere Wet Arbitragehof)
(J. T. B.)

ARREST

(A.R. P.07.1823.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te Antwerpen, correctionele kamer, van 14 november 2007.
1 Zie Cass., 14 okt. 1975, A.C. 1976, nr. 203; J. DE CODT, "De vervolging van magistraten" in X.(ed.),
Statuut en deontologie van de magistraat, Brugge, Die Keure, 2000, p. 154, nr. 5.
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De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Raadsheer Luc Huybrechts heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
(...)
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Middel
1. Het middel wijst in zijn aanhef de artikelen 479, 480 en 481 Wetboek van
Strafvordering en artikel 149 Grondwet aan als geschonden. In zijn uiteenzetting
blijkt het middel echter in werkelijkheid schending te bedoelen van artikel 479
Wetboek van Strafvordering en van de artikelen 10 en 11 Grondwet: het regime
van artikel 479 Wetboek van Strafvordering dient ook toegepast te worden op de
raadsheer in sociale zaken.
2. Het middel verzoekt in dit verband het Grondwettelijk Hof de volgende prejudiciële vraag te stellen:
"Schenden de artikelen 479, 480 en 481 Wetboek van Strafvordering de artikelen 10, 11, 12 en 13 Grondwet samengelezen met de artikelen 6.1 E.V.R.M. en
14 IVBPR, in de mate dat uit dit artikel zou volgen dat raadsheren in sociale zaken die ervan worden beschuldigd buiten het ambt een misdrijf te hebben gepleegd niet worden vervolgd conform de procedure van voorrecht van rechtsmacht, terwijl de magistraten en ambtsdragers zoals vermeld in artikel 479 Wetboek van Strafvordering in voorkomend geval wel conform deze procedure worden vervolgd."
3. Artikel 479 Wetboek van Strafvordering bepaalt: "Wanneer een vrederechter, een rechter in de politierechtbank, een rechter in de rechtbank van eerste aanleg, in de arbeidsrechtbank of in de rechtbank van koophandel, een raadsheer in
het hof van beroep of in het arbeidshof, een raadsheer in het Hof van Cassatie,
een magistraat van het parket bij een rechtbank of een hof, een referendaris bij
het Hof van Cassatie, een lid van het Rekenhof, een lid van de Raad van State
van het auditoraat of van het coördinatiebureau bij de Raad van State, een lid van
het Grondwettelijk Hof, een referendaris bij dat Hof, de leden van de Raad voor
Vreemdelingenbetwistingen, een provinciegouverneur, ervan beschuldigd worden buiten zijn ambt een misdrijf gepleegd te hebben dat een correctionele straf
meebrengt, laat de procureur-generaal bij het hof van beroep hem dagvaarden
voor dat hof, dat uitspraak doet, zonder dat beroep kan worden ingesteld."
4. Deze bepaling wijst zeer uitdrukkelijk enkel de magistraten en andere openbare gezagdragers aan die het beoogt. Raadsheer in het hof van beroep of in het
arbeidshof moet worden begrepen in de betekenis die voortvloeit uit artikel 152
Grondwet en de artikelen 103 en 104 Gerechtelijk Wetboek. De raadsheer in sociale zaken is geen raadsheer in het arbeidshof.
5. Artikel 12 Grondwet waarborgt de vrijheid van de persoon en stelt onder
meer dat niemand kan worden vervolgd dan in de gevallen die de wet bepaalt en
in de vorm die zij voorschrijft. Artikel 13 Grondwet bepaalt dat niemand tegen
zijn wil kan worden afgetrokken van de rechter die de wet bepaalt.

768

HOF VAN CASSATIE

18.3.08 - Nr. 188

Het middel maakt niet duidelijk hoe deze artikelen zouden kunnen geschonden
zijn wanneer de wetsbepalingen betreffende het voorrecht van rechtsmacht worden uitgelegd zoals de eiser doet.
Het middel is in zoverre bij gebrek aan nauwkeurigheid niet ontvankelijk.
6. De verweerder werpt op dat daar de artikelen 479, 480 en 481 Wetboek van
Strafvordering hier niet toepasselijk zijn, er ook geen grond is tot het stellen van
een prejudiciële vraag. De opgeworpen vraag betreft evenwel de toepasselijkheid
van de aangewezen wettelijke bepalingen en houdt verband met de gegrondheid
van het cassatieberoep.
Er is grond tot het stellen van de vraag.
Dictum
Het Hof,
Houdt de verdere uitspraak aan totdat het Grondwettelijk Hof uitspraak zal
hebben gedaan over de prejudiciële vraag:
"Schendt artikel 479 Wetboek van Strafvordering de artikelen 10 en 11 Grondwet, in zoverre het de raadsheer in sociale zaken niet begrijpt onder de magistraten en ambtsdragers welke voor de misdaden en wanbedrijven door hen gepleegd
buiten hun ambt, slechts op vordering van de procureur-generaal bij het hof van
beroep kunnen worden gedagvaard voor het hof van beroep, terwijl de raadsheer
in sociale zaken toch overeenkomstig artikel 103 Gerechtelijk Wetboek deel uitmaakt van het arbeidshof en overeenkomstig artikel 104 Gerechtelijk Wetboek
samen met een raadsheer in het arbeidshof mede kennisneemt van zaken die tot
de bevoegdheid van dit hof behoren, en voor hem dezelfde waarborgen als voor
de raadsheer in het arbeidshof verantwoord kunnen lijken?"
18 maart 2008 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Huybrechts – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaat-generaal
– Advocaten: mrs. J. A. Vercraeye, Antwerpen, M. Souidi, Antwerpen, Ch. Van Buggenhout, Brussel en H. Van Bavel, Brussel.

Nr. 189
2° KAMER - 18 maart 2008

1º BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ — TERBESCHIKKINGSTELLING
VAN DE REGERING - MAATREGEL NIET VOORGESCHREVEN DOOR DE WET - BEKLAAGDE DIE
ZICH IN STAAT VAN HERHALING BEVINDT - PROCEDURES BETREFFENDE EERDER GEPLEEGDE
MISDRIJVEN - VOEGING BIJ HET DOSSIER VAN DE VERVOLGING
2º CASSATIE — VERNIETIGING. OMVANG — STRAFZAKEN —
STRAFVORDERING — BEKLAAGDE EN VERDACHTE - TERBESCHIKKINGSTELLING
VAN DE REGERING - ONWETTIGHEID - GEVOLG
1º Onwettig is de beslissing waarbij de terbeschikkingstelling van de regering wordt bevolen
van een beklaagde die zich in staat van herhaling bevindt, ingeval die maatregel niet is
voorgeschreven door de wet, wanneer de procedures betreffende de misdrijven die als
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grondslag van de herhaling gelden, niet bij het dossier van de vervolging zijn gevoegd1 2.
(Art. 24 Wet Bescherming Maatschappij 1964)
2º De onwettigheid van de beslissing waarbij de terbeschikkingstelling van de regering
wordt bevolen van een beklaagde die zich in staat van herhaling bevindt, tast de
wettigheid van de schuldigverklaring niet aan; de vernietiging strekt zich slechts uit in
zoverre de beklaagde wordt veroordeeld tot straf en tot betaling van een bijdrage aan het
bijzonder fonds voor de hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden3.
(G. e.a.)

ARREST

(A.R. P.07.1887.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te
Antwerpen, correctionele kamer, van 14 november 2007.
De eiser I-II I G voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel
aan.
De eiser III M E A voert geen middel aan.
Raadsheer Luc Van hoogenbemt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
(...)
Middel
2. Het middel voert schending aan van artikel 24 Wet Bescherming Maatschappij: de procedure betreffende het misdrijf dat als grondslag van de herhaling geldt, werd niet gevoegd; de beslissing van de appelrechters waarbij de terbeschikkingstelling van de regering wordt gelast voor een termijn van tien jaar is
bijgevolg onwettig.
3. Artikel 24 Wet Bescherming Maatschappij bepaalt dat ingeval de maatregel
van terbeschikkingstelling van de regering niet door de wet is voorgeschreven,
de procedures betreffende de misdrijven die als grondslag van de herhaling gelden, bij het dossier der vervolging worden gevoegd en de gronden van de beslis1 Cass., 5 aug. 1997, A.R. P.97.0924.N, A.C. 1997, nr. 322.
2 Anders dan het Hof besliste had het openbaar ministerie geconcludeerd tot verwerping van de
voorziening: het was van oordeel dat, spijts de voorgaande rechtspraak, de tekst van artikel 24 Wet
Bescherming Maatschappij een lezing toelaat die inhoudt dat het noodzakelijk, maar voldoende is,
om bij het dossier van de rechtspleging een afschrift te voegen van de voorgaande beslissing
betreffende het misdrijf dat als grond voor de herhaling geldt, met vermelding dat die beslissing
kracht van gewijsde heeft.
3 In het supra sub (1) vermelde arrest had het Hof nog geoordeeld dat de onwettigheid van de
beslissing waarbij de terbeschikkingstelling van de regering wordt uitgesproken de vernietiging
meebrengt van de gehele uitspraak over de strafvordering. Het voorliggend arrest dat oordeelt dat die
onwettigheid de schuldverklaring niet aantast ligt in de lijn van de rechtspraak die het Hof aanhoudt
sinds het in voltallige zitting gewezen arrest van 8 februari 2008: Cass., 8 feb. 2000, A.R.
P.97.1697.N, A.C. 2000, nr. 98 met conclusie van eerste advocaat-generaal DU JARDIN.
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sing erin worden omschreven.
4. Het bestreden arrest verklaart de eiser I G schuldig aan de hem ten laste gelegde feiten I en II, met de toevoeging "de feiten gepleegd zijnde door twee of
meer personen" maar zonder de verzwarende omstandigheid "het geweld of de
bedreiging een blijvende [fysieke] of psychische ongeschiktheid ten gevolge gehad hebbend", gepleegd in staat van wettelijke herhaling na veroordeling tot een
gevangenisstraf van 4 jaar bij vonnis van 15 december 2003 van de Correctionele Rechtbank te Antwerpen.
Het veroordeelt hem uit dien hoofde tot een hoofdgevangenisstraf van 4 jaar.
Bovendien stelt het hem met eenparigheid van stemmen ter beschikking van de
regering voor een termijn van tien jaar met als motivering dat "de garantie van
veiligheid voor de gemeenschap een vorm van langere controle op (de eiser)"
vergt.
5. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt niet dat met het
oog op deze maatregel die door de wet niet verplicht is voorgeschreven, de procedures betreffende de misdrijven die als grondslag van de herhaling gelden, bij
het dossier van de vervolging werden gevoegd.
6. Het bestreden arrest dat aldus de eiser I G ter beschikking van de regering
stelt, schendt artikel 24 Wet Bescherming Maatschappij.
Het middel is gegrond.
Ambtshalve middel
Geschonden wettelijke bepaling:
- artikel 24 van de wet van 9 april 1930 tot bescherming van de maatschappij tegen de
abnormalen en de gewoontemisdadigers.

7. Het bestreden arrest verklaart de eiser M E A schuldig aan de hem ten laste
gelegde feiten I en II, met de toevoeging "de feiten gepleegd zijnde door twee of
meer personen" maar zonder de verzwarende omstandigheid "het geweld of de
bedreiging een blijvende [fysieke] of psychische ongeschiktheid ten gevolge gehad hebbend", gepleegd in staat van wettelijke herhaling na veroordeling tot een
gevangenisstraf van 10 jaar bij vonnis van 27 juni 2002 van de Correctionele
Rechtbank te Antwerpen.
Het veroordeelt hem uit dien hoofde tot een hoofdgevangenisstraf van 4 jaar.
Bovendien stelt het hem met eenparigheid van stemmen ter beschikking van de
regering voor een termijn van tien jaar met als motivering dat "de garantie van
veiligheid voor de gemeenschap een vorm van langere controle op (de eiser)"
vergt.
8. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt niet dat met het
oog op deze maatregel die door de wet niet verplicht is voorgeschreven, de procedures betreffende de misdrijven die als grondslag van de herhaling gelden, bij
het dossier van de vervolging werden gevoegd.
9. Het bestreden arrest dat aldus de eiser M E A ter beschikking van de regering stelt, schendt artikel 24 Wet Bescherming Maatschappij.
Ambtshalve onderzoek van de beslissingen op de strafvordering
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10. De terbeschikkingstelling van de regering behoort tot de hoofdstraffen zodat de onwettigheid ervan de vernietiging meebrengt van alle uitgesproken straffen evenals van de veroordeling tot betaling van een bijdrage van 137,50 euro.
De onwettigheid van de straf of van de motivering ervan tast de wettigheid van
de schuldigverklaring evenwel niet aan.
11. Wat de schuldigverklaring van I G en M E A betreft, zijn de substantiële of
op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht genomen en zijn
de beslissingen overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het de eisers I G en M E A tot straf
veroordeelt en hen veroordeelt tot betaling van een bijdrage aan het bijzonder
fonds voor de hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest.
Verwerpt het eerste cassatieberoep van I G en het cassatieberoep van M E A
voor het overige.
Verwerpt het tweede cassatieberoep van I G.
Veroordeelt de eiser I G in de helft van de kosten van zijn eerste cassatieberoep en de eiser M E A in de helft van de kosten van zijn cassatieberoep; laat de
overige helft daarvan ten laste van de Staat.
Veroordeelt I G in de kosten van zijn tweede cassatieberoep.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Gent.
18 maart 2008 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Van hoogenbemt – Andersluidende conclusie van de h. Timperman, advocaatgeneraal – Advocaat: mr. Verbist.

Nr. 190
2° KAMER - 19 maart 2008

1º ONDERZOEKSGERECHTEN - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - ONDERZOEK VAN
DE REGELMATIGHEID VAN DE RECHTSPLEGING - RECHTSTREEKSE AANHANGIGMAKING OP VERZOEK
VAN EEN PARTIJ - ONTVANKELIJKHEID
2º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - ONDERZOEK VAN DE REGELMATIGHEID VAN DE
RECHTSPLEGING - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - RECHTSTREEKSE AANHANGIGMAKING OP
VERZOEK VAN EEN PARTIJ - ONTVANKELIJKHEID
1º en 2° Artikel 235bis Sv. verbiedt dat in de loop van het gerechtelijk onderzoek, de zaak
rechtstreeks bij de kamer van inbeschuldigingstelling aanhangig wordt gemaakt, met het
oog op de nietigverklaring van een onregelmatige handeling of het onderzoek van de
regelmatigheid van de rechtspleging, zodat dit gerecht dat onderzoek louter op grond van
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een daartoe strekkend verzoekschrift van een partij niet kan verrichten1.
(V.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.07.1674.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 16 november 2007 gewezen
door het Hof van Beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft een schriftelijke conclusie
neergelegd.
Op de terechtzitting van 19 maart 2008 heeft afdelingsvoorzitter Frédéric Close verslag uitgebracht en heeft de voormelde advocaat-generaal geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
A. Over het cassatieberoep van de eiser:
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn
in acht genomen en de beslissing bevat geen enkele onwettigheid die de eiser nadeel kan berokkenen.
B. Over het cassatieberoep dat op de terechtzitting door de procureur-generaal,
overeenkomstig artikel 442 van het Wetboek van Strafvordering, is ingesteld:
Over het middel dat de schending aanvoert van artikel 235bis van het Wetboek
van Strafvordering:
Artikel 235bis van het Wetboek van Strafvordering verbiedt dat in de loop van
het gerechtelijk onderzoek, de zaak rechtstreeks bij de kamer van inbeschuldigingstelling aanhangig wordt gemaakt, met het oog op de nietigverklaring van
een onregelmatige handeling of het onderzoek van de regelmatigheid van de
rechtspleging,. Een partij mag dat gerecht alleen vragen dat onderzoek te verrichten, op voorwaarde dat de zaak regelmatig aldaar aanhangig is gemaakt.
Het arrest verklaart dat het de regelmatigheid van de rechtspleging louter op
grond van een daartoe strekkend verzoekschrift van de eiser heeft onderzocht,
met toepassing van artikel 235bis van het Wetboek van Strafvordering.
Met de reden dat een dergelijk verzoekschrift één van de in artikel 235bis, §2
van het voormelde wetboek bedoelde gevallen is, schendt het arrest die wetsbepaling.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep van de eiser.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
Uitspraak doende over het cassatieberoep van de procureur-generaal, vernietigt
het bestreden arrest, doch uitsluitend in het belang van de wet.
1 Zie concl. O.M. in Pas. 2008, nr. 190.
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Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde arrest.
Zegt dat er geen grond is tot verwijzing.
19 maart 2008 – 2° kamer – Voorzitter: de h. de Codt, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Close – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-generaal –
Advocaat: mr. C. Waucquez, Brussel.

Nr. 191
2° KAMER - 19 maart 2008

1º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — PERSONEN DOOR OF TEGEN
WIE CASSATIEBEROEP KAN OF MOET WORDEN INGESTELD —
STRAFVORDERING — BURGERLIJKE PARTIJ - HOF VAN ASSISEN - VERKLARING
VAN DE JURY - AANNEMING VAN DE VERSCHONINGSGROND UITLOKKING - VEROORDELEND ARREST CASSATIEBEROEP VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ - ONTVANKELIJKHEID
2º BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - BURGERLIJKE RECHTSVORDERING VOOR DE
STRAFRECHTER - HOF VAN ASSISEN - VERKLARING VAN DE JURY - AANNEMING VAN DE
VERSCHONINGSGROND UITLOKKING - VEROORDELEND ARREST - CASSATIEBEROEP VAN DE
BURGERLIJKE PARTIJ - ONTVANKELIJKHEID
3º HOF VAN ASSISEN — EINDARREST - AANNEMING VAN DE VERSCHONINGSGROND
UITLOKKING DOOR DE JURY - VEROORDELEND ARREST - CASSATIEBEROEP VAN DE BURGERLIJKE
PARTIJ - ONTVANKELIJKHEID
1º, 2° en 3° De burgerlijke partij die niet in de kosten van de strafvordering is veroordeeld,
heeft geen hoedanigheid om cassatieberoep in te stellen tegen de beslissing van het hof
van assisen op de strafvordering; de aanneming van de verschoningsgrond door de jury
en de strafvermindering die daaruit voortvloeit, verschaffen de burgerlijke partij niet het
recht om, met toepassing van artikel 416, tweede lid Sv., onmiddellijk cassatieberoep
tegen de strafrechtelijke veroordeling in te stellen, vermits deze bepaling in uitdrukkelijke
bewoordingen stelt dat de arresten die uitspraak doen over het beginsel van
aansprakelijkheid en waartegen om die reden onmiddellijk cassatieberoep openstaat,
arresten zijn inzake de burgerlijke rechtsvordering.
(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BEROEP TE LUIK e.a. T. M.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.08.0072.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen sub I, II en III, zijn gericht tegen een arrest, op 7 december 2007 gewezen door het Hof van Assisen van de provincie Luik.
De cassatieberoepen sub IV zijn gericht tegen de beslissing die op 6 december
2007 door de jury van het voormelde hof van assisen is gewezen, met betrekking
tot vraag nummer drie.
De procureur-generaal bij het Hof van Beroep te Luik voert vier middelen aan
in een verzoekschrift waarvan een eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest
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is gehecht.
De eiser F. C. voert drie middelen aan in een memorie.
De eisers B. H., D. H. en A. M. voeren drie middelen aan in een memorie
waarvan een eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
Raadsheer Benoît Dejemeppe heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
A. Over het cassatieberoep van de procureur-generaal bij het Hof van Beroep
te Luik:
Over het eerste en vierde middel:
De eiser heeft voor het hof van assisen geen enkele kritiek geuit op het feit dat
het dossier de stukken bevat die hijzelf op de terechtzitting van 3 december 2007
heeft neergelegd.
Aangezien de middelen niet voor het eerst voor het Hof kunnen worden aangevoerd, zijn ze niet ontvankelijk.
Over het tweede en derde middel:
Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan blijkt niet dat de eiser de
voorzitter van het hof van assisen zou hebben verzocht om iedere getuige te doen
preciseren of hij bij zijn verklaring bleef of om hen allen te ondervragen over een
eventuele wettelijke onbekwaamheid.
Aangezien de middelen niet voor het eerst voor het Hof kunnen worden aangevoerd, zijn ze niet ontvankelijk.
Ambtshalve toezicht
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn
in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
B. Over de cassatieberoepen van de eisers B. H., D. H. en A. M. tegen de beslissing die op 6 december 2007 door de jury is gewezen, met betrekking tot
vraag nummer drie:
Met een akte die op 21 februari 2008 op de griffie is ingekomen, heeft Meester
Adrien Masset namens de eisers afstand gedaan van de cassatieberoepen.
Het Hof slaat geen acht op deze afstand aangezien die gedaan werd door een
advocaat die geen advocaat is bij het Hof van Cassatie en die geen houder is van
een bijzondere volmacht, waardoor de afstand van het cassatieberoep in dat geval gelijkstaat met een afstand van rechtsvordering.
Aangezien het cassatieberoep kritiek uitoefent op de beraadslaging van de
jury, waartegen de wet geen enkel rechtsmiddel toestaat, is het niet ontvankelijk.
C. Over de cassatieberoepen van de eisers B. H., D. H., A. M. en F. C. tegen
het arrest van 7 december 2007:
Met een akte die op 11 maart 2008 op de griffie is ingekomen, heeft Meester
Adrien Masset namens de eerste drie voormelde eisers afstand gedaan van de
cassatieberoepen.
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Om de reden vermeld onder B, slaat het Hof geen acht op die afstand.
Het arrest doet uitsluitend uitspraak over de strafvordering.
De eisers, burgerlijke partijen, die niet in de kosten van deze rechtsvordering
zijn veroordeeld, hebben geen hoedanigheid om tegen de voormelde beslissing
cassatieberoep in te stellen.
De aanneming van de verschoningsgrond door de jury en de strafvermindering
die daaruit voortvloeit, verschaffen de burgerlijke partijen niet het recht om, met
toepassing van artikel 416, tweede lid van het Wetboek van Strafvordering, onmiddellijk cassatieberoep tegen de strafrechtelijke veroordeling in te stellen, vermits deze bepaling in uitdrukkelijke bewoordingen stelt dat de arresten die uitspraak doen over het beginsel van aansprakelijkheid en waartegen om die reden
onmiddellijk cassatieberoep openstaat, arresten zijn inzake de burgerlijke rechtsvordering.
De cassatieberoepen zijn dus niet ontvankelijk.
Er is geen grond om acht te slaan op de middelen van de eisers die geen verband houden met de ontvankelijkheid van de cassatieberoepen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
Laat de kosten van het cassatieberoep van de procureur-generaal bij het Hof
van Beroep te Luik, ten laste van de Staat.
Veroordeelt ieder van de overige eisers in de kosten van zijn cassatieberoep.
19 maart 2008 – 2° kamer – Voorzitter: de h. de Codt, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Dejemeppe – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. J.-P. Reynders, Luik, A. Masset, Verviers, J. Vossen, Brussel en
J.-Ph. Mayence, Charleroi.

Nr. 192
2° KAMER - 19 maart 2008

1º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - BIJZONDERE OPSPORINGSMETHODEN OBSERVATIE EN
INFILTRATIE - ONDERZOEK BIJ HET AFSLUITEN VAN HET OPSPORINGSONDERZOEK OF HET
GERECHTELIJK ONDERZOEK - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - VERPLICHTING
2º ONDERZOEKSGERECHTEN - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - BIJZONDERE
OPSPORINGSMETHODEN OBSERVATIE EN INFILTRATIE - ONDERZOEK BIJ HET AFSLUITEN VAN HET
OPSPORINGSONDERZOEK OF HET GERECHTELIJK ONDERZOEK - VERPLICHTING
3º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - BIJZONDERE OPSPORINGSMETHODEN OBSERVATIE EN
INFILTRATIE - ONDERZOEK DOOR DE KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING BIJ HET AFSLUITEN VAN
HET OPSPORINGSONDERZOEK OF HET GERECHTELIJK ONDERZOEK - VERZUIM - REGULARISATIE DOOR
EEN TOEZICHT NA DE AANHANGIGMAKING VAN DE ZAAK BIJ HET VONNISGERECHT - WETTIGHEID
4º ONDERZOEKSGERECHTEN - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - BIJZONDERE
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- ONDERZOEK BIJ HET AFSLUITEN VAN HET
- VERZUIM - REGULARISATIE DOOR
EEN TOEZICHT NA DE AANHANGIGMAKING VAN DE ZAAK BIJ HET VONNISGERECHT - WETTIGHEID
OPSPORINGSMETHODEN OBSERVATIE EN INFILTRATIE

OPSPORINGSONDERZOEK OF HET GERECHTELIJK ONDERZOEK

1º en 2° Het onderzoek van de bijzondere opsporingsmethoden observatie en infiltratie
waarmee de kamer van inbeschuldigingstelling bij het afsluiten van het
opsporingsonderzoek of op het einde van het gerechtelijk onderzoek is belast, is verplicht
en is een substantieel vormvereiste1. (Art. 235ter Sv.)
3º en 4° De rechtspleging die bij artikel 189ter Sv. is bepaald, maakt het niet mogelijk om,
nadat de zaak bij het vonnisgerecht aanhangig is gemaakt, het verzuim goed te maken
van de substantiële vormvereisten die bij artikel 235ter van het voormelde wetboek zijn
voorgeschreven2.
(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BEROEP TE BERGEN in zake van B. e.a.)

Conclusie van de heer advocaat-generaal D. Vandermeersch (vertaling):
In een verzoekschrift van 19 februari 2008 verzoekt de procureur-generaal bij het Hof
van Beroep te Bergen om regeling van rechtsgebied ingevolge een arrest van de vierde
correctionele kamer van het Hof van Beroep te Bergen van 31 januari 2008 en een arrest
van de kamer van inbeschuldigingstelling van het voormelde hof van beroep van 15
februari 2008.
A. Voorafgaande rechtspleging
De raadkamer van de Correctionele Rechtbank te Bergen heeft bij beschikking van 28
september 2007, de beklaagden naar die rechtbank verwezen, wegens met name
overtredingen van de drugswet.
Bij vonnis alvorens recht te doen van 21 november 2007 heeft de Correctionele
Rechtbank te Bergen beslist dat er geen grond is om het dossier naar de kamer van
inbeschuldigingstelling te verwijzen, en heeft zij alle stukken betreffende de verrichte
observaties uit het debat geweerd. Zij heeft tevens ambtshalve de heropening van het
debat bevolen om de zaak ten gronde te onderzoeken.
Het openbaar ministerie en zes beklaagden hebben tegen dat vonnis hoger beroep
ingesteld.
Het openbaar ministerie heeft op grond van de vaststelling dat de controle op de
toepassing van de in het dossier aangewende bijzondere opsporingsmethode observatie,
niet gebeurd was voordat de zaak bij het vonnisgerecht aanhangig was gemaakt, voor het
hof van beroep gevorderd dat de correctionele kamer van het hof van beroep de kamer
van inbeschuldigingstelling zou belasten met het toezicht op de regelmatigheid van deze
bijzondere opsporingsmethoden.
In een arrest van 31 januari 2008 heeft de correctionele kamer van het Hof van Beroep
te Bergen de hogere beroepen ontvankelijk en het beroepen vonnis nietig verklaard. Na de
zaak aan zich te hebben getrokken, heeft zij, op vordering van het openbaar ministerie, de
kamer van inbeschuldigingstelling belast met het toezicht op de regelmatigheid van de
bijzondere opsporingsmethoden die in het kader van het voorbereidend onderzoek zijn
aangewend.
Op 15 februari 2008 heeft de kamer van inbeschuldigingstelling van het Hof van
Beroep te Bergen zich onbevoegd verklaard om de regelmatigheid van de bijzondere
opsporingsmethoden te onderzoeken, waarom bij arrest van 31 januari 2008 is verzocht.
In zijn verzoekschrift van 19 februari 2008 stelt de procureur-generaal bij het Hof van
1 Zie concl. O.M. in A.C. 2008, nr. 192.
2 Ibid.
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Beroep te Bergen de onderhavige procedure tot regeling van rechtsgebied in.
B. Onderzoek van het verzoekschrift
Tegen het tussenarrest van 31 januari 2008 staat alsnog geen rechtsmiddel open en het
arrest van 15 februari 2008 dat uitspraak doet over de bevoegdheid in de zin van artikel
416, tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering, is in kracht van gewijsde gegaan ten
aanzien van alle partijen behalve van de beklaagde M. R., die verstek heeft laten gaan. De
tegenstrijdigheid tussen deze beslissingen doet een geschil over rechtsmacht ontstaan dat
de procesgang verhindert, zodat er grond is tot regeling van rechtsgebied.
Het onderzoek van de regelmatigheid van de bijzondere opsporingsmethoden
observatie en infiltratie, dat onder meer geschiedt door kennis te nemen van de inhoud
van het vertrouwelijk dossier dat in dit kader wordt opgemaakt, was één van de meest
betwiste punten bij de stemming van de wetten van 6 januari 2003 en 27 december 20053.
Bij arrest van 21 december 20044, had het Grondwettelijk Hof (toen nog Arbitragehof),
verschillende bepalingen vernietigd die door de wet van 6 januari 2003 in het Wetboek
van Strafvordering waren ingevoerd, op grond dat de aanwending van de bijzondere
opsporingsmethoden observatie en infiltratie niet door een onafhankelijke en onpartijdige
rechter werd gecontroleerd. Het Hof heeft geoordeeld dat, gelet op het bestaan van een
vertrouwelijk en afzonderlijk dossier, dat door de procureur des Konings wordt
bijgehouden en waartoe alleen de onderzoeksrechter, met uitsluiting van de
onderzoeksgerechten, de vonnisgerechten en de partijen, toegang had, de controle op de
wettigheid van de aanwending van bepaalde bijzondere opsporingsmethoden ontoereikend
was om na te gaan of de inmenging in de grondrechten die erdoor wordt veroorzaakt,
verantwoord was, en of niet op onevenredige wijze afbreuk werd gedaan aan de vereisten
van een eerlijk proces, gewaarborgd in artikel 6 van het Europees Verdrag tot
Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden.
De wet van 27 december 2005 heeft gepoogd om dat gebrek aan toezicht te verhelpen
door de kamer van inbeschuldigingstelling te belasten met de controle op de
regelmatigheid van de bijzondere opsporingsmethoden observatie en infiltratie in de
verschillende stadia van de rechtspleging, met name door kennis te nemen van de inhoud
van het vertrouwelijk dossier (art. 235ter, art. 235quater, art. 189ter en art. 335bis Sv.) 5.
Die controle heeft alleen tot doel te onderzoeken of het vertrouwelijk dossier
overeenstemt met de gegevens in het "open" dossier van de rechtspleging en om het
gebrek aan regelmatigheid (meer in het bijzonder, de afwezigheid van uitlokking) na te
gaan.
Artikel 235ter van het Wetboek van Strafvordering voert aldus, bij het afsluiten van het
opsporingsonderzoek, op het ogenblik dat het openbaar ministerie voor het vonnisgerecht
wil vervolgen, of bij het afsluiten van het gerechtelijk onderzoek, op het ogenblik van de
regeling van de rechtspleging, een verplichte controle in, door de kamer van
3 Zie dienaangaande F. UREEL et alii, "Les méthodes particulières de recherche - Bilan et critiques des
lois du 6 janvier 2003 et du 27 décembre 2005", Dossier de la Revue de droit pénal et de
criminologie, nr. 14, 2007, p. 179.
4 Arbitragehof, 21 dec. 2004, nr. 202/2004, Rev.dr.pén.crim. 2005, 629, noot H.-D. BOSLY; zie
dienaangaande ook, C. DE VALKENEER, "Vers une survie précaire des méthodes particulières de
recherche?", J.T. 2005, 317-320; N. GALAND, "Les méthodes particulières de recherche : de la loi du 6
janvier 2003 à l'arrêt de la Cour d'arbitrage du 21 décembre 2004", Questions d'actualité de droit
pénal et de procédure pénale, Brussel, Bruylant, 2005, 227-259; H. BERKMOES, "L'arrêt de la Cour
d'arbitrage relatif à la loi du 6 janvier 2003 concernant les méthodes particulières de recherche",
Vigiles 2005, 12-19.
5 Gedr.st. Kamer, gew.z. 2005-2006, 2055/001, p. 54. Zie hierover, F. SCHUERMANS en H. BERKMOES,
"De BOM-Reparatiewet van 27 december 2005: het klein onderhoud, de reparatie en de revisie van
de bijzondere en enige andere opsporingsmethoden", T.Strafr. 2006, 68-72.
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inbeschuldigingstelling, op de regelmatigheid van de bijzondere opsporingsmethoden
observatie en infiltratie.
Tijdens het gerechtelijk onderzoek kan de kamer van inbeschuldigingstelling eveneens
de controle uitoefenen op de bijzondere opsporingsmethoden, doch alleen op een
voorlopige wijze (art. 235quater Sv.).
Ten slotte kan het bodemgerecht de kamer van inbeschuldigingstelling belasten met de
wettigheidscontrole op de in het dossier aangewende observatie- en infiltratiemethoden
wanneer aldaar concrete gegevens werden voorgelegd die pas aan het licht zijn gekomen
nà de controle, op grond van artikel 235ter (artt. 189ter en 335bis Sv.)6.
Hier rijst de vraag welke weerslag de rechtspleging ondervindt van het gemis aan
verplichte controle bij het afsluiten van het opsporingsonderzoek of het gerechtelijk
onderzoek, welke bij artikel 235ter van het Wetboek van Strafvordering is opgelegd. Met
andere woorden, betreft het hier een substantieel vormvereiste en kan dit eventueel
worden goedgemaakt?
De invoering van een verplicht onderzoek van de regelmatigheid van de bijzondere
opsporingsmethoden heeft tot doel om te beantwoorden aan de vereisten van een eerlijke
behandeling van de zaak zoals deze blijken uit de rechtspraak van het Europees Hof voor
de Rechten van de Mens.
Het Europees Hof erkent dat het in sommige gevallen noodzakelijk kan zijn om
bepaalde gegevens voor de beklaagde geheim te houden, teneinde de fundamentele
rechten van andere personen of een behartenswaardig algemeen belang te vrijwaren, maar
de inmenging in de rechten van de verdediging kan echter enkel worden verantwoord
indien zij strikt evenredig is met het belang van de te bereiken doelstellingen en indien zij
wordt gecompenseerd door een procedure die een onafhankelijke en onpartijdige rechter
in staat stelt de wettigheid van de procedure te onderzoeken7.
Het Hof heeft geoordeeld dat de controle die bij artikel 235ter van het Wetboek van
Strafvordering is bepaald, in overeenstemming is met artikel 6 van het Verdrag tot
Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, dat alleen
vereist dat op enig ogenblik in de loop van de rechtspleging een onafhankelijke en
onpartijdige rechter mede aan de hand van het vertrouwelijk dossier, de wettigheid van de
observatie of de infiltratie onderzoekt8.
Het Grondwettelijk Hof zegt hetzelfde wanneer het in zijn arresten van 21 december
2004 en 19 juli 2007 oordeelt dat afbreuk wordt gedaan aan de vereisten van een eerlijk
proces, wanneer het vertrouwelijk dossier niet door een onafhankelijke en onpartijdige
rechter kan worden gecontroleerd9.
Men kan dus zonder aarzelen besluiten dat de controle op de regelmatigheid van de
bijzondere opsporingsmethoden door de kamer van inbeschuldigingstelling een
substantieel vormvereiste is dat het gebrek aan tegenspraak qua inhoud van het
6 De memorie van toelichting haalt het voorbeeld aan van een getuige "die de thesis van de
verdediging dat er geprovoceerd werd in het kader van een uitgevoerde infiltratie kracht kan bijzetten
en die pas in laatste instantie, wanneer de zaak reeds hangende is voor de bodemrechter, voor het
eerst van zich laat horen" (Gedr.st. Kamer 2005-2006, nr. 51-2055/1, p. 47).
7 Hof Mensenrechten, arresten EDWARDS en LEWIS t/ VERENIGD KONINKRIJK van 22 juli 2003 en 27 okt.
2004; Gedr.st. Kamer, gew.z. 2005-2006, 2055/001, p. 51-52. Zie dienaangaande, M.A. BEERNAERT,
"Les méthodes particulières de recherche et autres méthodes d'enquête: de l'arrêt de la Cour
d'arbitrage à la loi du 27 décembre 2005", in “Les méthodes particulières de recherche - Bilan et
critiques des lois du 6 janvier 2003 et du 27 décembre 2005”, Dossier de la Revue de droit pénal et
de criminologie, p. 26, nr. 14, 2007.
8 Cass., 24 jan. 2006, A.C. 2006, nr. 52, T.Strafr. 2006, 92.
9 Arbitragehof, 21 dec. 2004, arrest nr. 202/2004, § B.9.2; Grondwettelijk Hof, 19 juli 2007, arrest
nr. 105/2007, § B.12.1
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vertrouwelijk dossier, goedmaakt, en poogt aan de vereisten van een eerlijk proces te
beantwoorden.
In dit stadium dient de volgende vraag te worden gesteld: kan, wanneer de verplichte
controle op de regelmatigheid van de in een dossier aangewende bijzondere
opsporingsmethoden niet bij het afsluiten van het opsporingsonderzoek of van het
gerechtelijk onderzoek werd verricht, zoals de wet vereist, dat verzuim worden
goedgemaakt?
Mocht het Hof oordelen dat het verzuim van dat substantieel vormvereiste niet kan
worden goedgemaakt, zoals de kamer van inbeschuldigingstelling in haar arrest van 15
februari 2008 heeft beslist, kan het bodemgerecht daaruit volgens mij alleen de
eindconclusie trekken dat het zich niet kan beperken tot de verwijdering van de stukken
met betrekking tot de bijzondere opsporingsmethode, maar moet oordelen dat dit verzuim
de rechtspleging onherroepelijk aantast.
Het toezicht op de inhoud van het vertrouwelijk dossier heeft immers niet alleen tot
doel een onregelmatigheid, een nietigheid of een verzuim te vinden, van invloed op een
onderzoekshandeling of de bewijsverkrijging, maar ook om een grond van nietontvankelijkheid of van verval van de strafvordering aan het licht te brengen10.
In zoverre het vertrouwelijk dossier gegevens zou kunnen bevatten die de
ontvankelijkheid van de vervolgingen kunnen aantasten (bijvoorbeeld, uitlokking of een
omstandigheid die op definitieve wijze het eerlijke karakter van het proces in het gedrang
zou brengen) en die dus bepalend zijn voor de uitkomst van de rechtspleging11, belet het
gemis aan toezicht op de inhoud van het vertrouwelijk dossier door een onafhankelijke en
onpartijdige rechter, dat het doel wordt bereikt van artikel 6 E.V.R.M., i.e. de eerlijke
behandeling van de zaak.
Een tweede mogelijkheid bestaat erin te oordelen dat de akte van aanhangigmaking van
de zaak bij het bodemgerecht (rechtstreekse dagvaarding of beschikking tot verwijzing),
bij gebrek aan een verplichte controle op de bijzondere opsporingsmethoden die in het
dossier worden aangewend, onregelmatig is. In de wet of in de parlementaire
voorbereiding vind ik evenwel geen enkel gegeven dat mij toestaat te besluiten dat de
zaak wegens dat verzuim op onregelmatige wijze aanhangig gemaakt is bij het
bodemgerecht. Indien men deze oplossing volgt, zou het Hof, in het kader van de aan dat
Hof voorgelegde procedure van regeling van rechtsgebied, niet alleen het arrest van 31
januari 2008 van de correctionele kamer van het Hof van Beroep te Bergen moeten
vernietigen, maar eveneens de beschikking tot verwijzing van de raadkamer van 28
september 2007.
Een derde mogelijkheid, die mijn voorkeur wegdraagt, kan eveneens worden
overwogen, nl. een controle door de kamer van inbeschuldigingstelling op verzoek van
het vonnisgerecht, naar het voorbeeld van de controle die bij de artikelen 189ter en 335bis
van het Wetboek van Strafvordering is bepaald.
De verplichte controle op de bijzondere opsporingsmethoden bij het afsluiten van het
opsporingsonderzoek of het gerechtelijk onderzoek, ligt weliswaar in de lijn van de wil
van de wetgever dat, vooraleer de zaak bij het bodemgerecht aanhangig wordt gemaakt,
de nietigheden ervan kunnen worden gezuiverd, zoals dat reeds geregeld is bij artikel
235bis van het Wetboek van Strafvordering, doch laatstgenoemde bepaling ontneemt het
bodemgerecht daarom niet alle controlebevoegdheid dienaangaande. Het onderzoek dat
bij artikel 235bis is bepaald, is immers niet van toepassing in het geval dat de zaak bij het
bodemgerecht aanhangig wordt gemaakt na een opsporingsonderzoek, en de zuivering
van de nietigheden in de loop of bij het afsluiten van het gerechtelijk onderzoek is niet
10 Gedr.st. Kamer, gew.z. 2005-2006, 2055/001, p. 61.
11 M.-A. BEERNAERT, o.c., 32.
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verplicht en automatisch12. Het bodemgerecht kan aldus kennis dienen te nemen van
onregelmatigheden of nietigheidsgronden die niet aan de kamer van
inbeschuldigingstelling waren voorgelegd, of zelfs van gronden van niet-ontvankelijkheid
die later zijn ontstaan en van de middelen die verband houden met de beoordeling van het
bewijs.
In dat geval belet volgens mij niets dat er nog een controle op de regelmatigheid van de
bijzondere opsporingsmethoden gebeurt in het stadium van het vonnis, zoals dat overigens
voorzien is in de artikelen 189ter en 335bis van het Wetboek van Strafvordering. Aldus
wordt tegemoetgekomen aan het vereiste van controle op het vertrouwelijk dossier door
een onafhankelijk en onpartijdig rechter en kan de verdediging voordeel halen uit deze
controle, welke inherent is aan het recht op een eerlijke behandeling van de zaak13.
Bovendien kan de rechtspleging zonder nadelige vertraging doorgang vinden.
Aldus meen ik dat de correctionele kamer van het Hof van Beroep te Bergen, in zijn
arrest van 31 januari 2008, terecht geoordeeld heeft dat, hoewel artikel 189ter van het
Wetboek van Strafvordering enkel in de controle op de bijzondere opsporingsmethoden
voorziet wanneer er concrete gegevens opduiken die voor het bodemgerecht pas aan het
licht zijn gekomen nadat de kamer van inbeschuldigingstelling, krachtens artikel 235ter
van hetzelfde wetboek, de controle reeds heeft uitgevoerd, het de mogelijkheid niet
uitsluit om een dergelijke controle te verrichten in het geval dat niet gebeurd is vooraleer
de zaak bij haar aanhangig werd gemaakt.
Ik besluit bijgevolg tot regeling van rechtsgebied en tot de vernietiging van het arrest
van de kamer van inbeschuldigingstelling van het Hof van Beroep te Bergen van 15
februari 2008 en tot verwijzing van de zaak naar de kamer van inbeschuldigingstelling
van het Hof van Beroep te Bergen, anders samengesteld.
ARREST (vertaling)

(A.R. P.08.0319.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
In een verzoekschrift waarvan een eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht, verzoekt de eiser om regeling van rechtsgebied ingevolge een arrest van de vierde correctionele kamer van het Hof van Beroep te Bergen van 31
januari 2008 en een arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling van het
voormelde hof van beroep van 15 februari 2008.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft een schriftelijke conclusie
neergelegd.
Op de terechtzitting van 19 maart 2008 heeft afdelingsvoorzitter Jean de Codt
verslag uitgebracht en heeft de voormelde advocaat-generaal geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
1. Het arrest van de correctionele kamer van het hof van beroep van 31 januari
12 Het nazicht van de regelmatigheid van de rechtspleging is alleen verplicht wanneer de kamer van
inbeschuldigingstelling daar door één van de partijen om wordt verzocht en wanneer de zaak
regelmatig bij haar aanhangig is gemaakt (Cass., 3 dec. 2003, Rev.dr.pén.crim. 2004, 626).
13 Ook als sommigen zich de vraag stellen of het nieuwe stelsel van toezicht dat door de wet van 27
dec. 2005 wordt gecreëerd, steeds voldoende waarborgen biedt, zoals die door het Europees Hof zijn
vereist (M.-A. BEERNAERT, o.c., 32; V. LETELLIER, "Les méthodes particulières de recherche sous
l'angle de la Constitution et de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme" in “Les
méthodes particulières de recherche - Bilan et critiques des lois du 6 janvier 2003 en du 27 décembre
2005”, Dossier de la Revue de droit pénal et de criminologie, nr. 14, 2007, pp. 68 tot 76).

Nr. 192 - 19.3.08

HOF VAN CASSATIE

781

2008 doet het beroepen vonnis teniet, trekt de zaak aan zich en, op vordering van
het openbaar ministerie, belast de kamer van inbeschuldigingstelling met het onderzoek van de regelmatigheid van de bijzondere opsporingsmethoden die in het
kader van het voorbereidend onderzoek zijn toegepast.
Bij arrest van 15 februari 2008 heeft de kamer van inbeschuldigingstelling zich
onbevoegd verklaard om tot het gevraagde onderzoek over te gaan. Volgens het
arrest staat artikel 189ter van het Wetboek van Strafvordering, dat tot staving van
het verzoek is aangevoerd, de kamer van inbeschuldigingstelling niet toe om, nadat de zaak bij het vonnisgerecht aanhangig is gemaakt, een controle uit te oefenen die, met schending van artikel 235ter van het voormelde wetboek, niet vóór
de regeling van de rechtspleging was verricht.
Tegen het tussenarrest van 31 januari 2008 staat alsnog geen rechtsmiddel
open. Het arrest van 15 februari 2008 dat uitspraak doet over de bevoegdheid in
de zin van artikel 416, tweede lid van het Wetboek van Strafvordering, is in
kracht van gewijsde gegaan ten aanzien van alle partijen behalve M. R.
De tegenstrijdigheid tussen deze beslissingen doet een geschil van rechtsmacht
ontstaan dat de procesgang verhindert.
Er is bijgevolg grond tot regeling van rechtsgebied.
2. Artikel 235ter van het Wetboek van Strafvordering belast de kamer van inbeschuldigingstelling met de controle over de toepassing van de bijzondere opsporingsmethoden observatie en infiltratie. Deze controle is verplicht. Zij moet
gebeuren bij het afsluiten van het opsporingsonderzoek, vooraleer het openbaar
ministerie tot rechtstreekse dagvaarding overgaat, of op het einde van het gerechtelijk onderzoek, vooraleer het openbaar ministerie waaraan de onderzoeksrechter het dossier voor zover dit nodig is, met toepassing van artikel 127, §1, eerste
lid van het voormelde wetboek, heeft overgezonden, vordert zoals in §1, tweede
lid van datzelfde artikel wordt bedoeld.
Artikel 235ter, §5 van het Wetboek van Strafvordering bepaalt dat er verder
wordt gehandeld overeenkomstig artikel 235bis, §6. Daaruit volgt dat, wanneer
uit de controle van de bijzondere methoden een onregelmatigheid of een nietigheid bij de aanwending ervan blijkt, de stukken die het resultaat ervan vaststellen
eventueel zullen worden nietig verklaard, uit het dossier worden verwijderd en
ter griffie van de rechtbank van eerste aanleg worden neergelegd. De verwijdering van die stukken heeft ten doel de bodemrechter te beletten om kennis ervan
te nemen. Dat is de reden waarom de controle moet gebeuren vooraleer de zaak
bij hem aanhangig is gemaakt.
De artikelen 189ter en 335bis van het Wetboek van Strafvordering staan het
vonnisgerecht en de voorzitter van het hof van assisen weliswaar toe om de kamer van inbeschuldigingstelling te gelasten met de controle over de in de loop
van het onderzoek toegepaste bijzondere opsporingsmethoden. Of de zaak in een
dergelijk geval bij het onderzoeksgerecht aanhangig wordt gemaakt, hangt evenwel af van de vraag of concrete gegevens aan het licht zijn gekomen na de behoorlijk uitgevoerde controle bij de afsluiting van het vooronderzoek of van het
gerechtelijk onderzoek.
De vaststelling, door het vonnisgerecht, dat die controle niet was verricht op
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het geëigende tijdstip, is niet het nieuwe en concrete gegeven dat de verwijzing
van de zaak naar de kamer van inbeschuldigingstelling wettigt.
Een dergelijke verwijzing veronderstelt dat, voor het vonnisgerecht, gegevens
zijn ontdekt betreffende de aangewende bijzondere methoden, welke kunnen wijzen op het bestaan van een verzuim, een onregelmatigheid, een nietigheid of de
niet-ontvankelijkheid van de strafvordering en die nog niet door de kamer van
inbeschuldigingstelling gekend waren op het ogenblik waarop deze haar controle
krachtens artikel 235ter uitoefende.
Door te oordelen dat het, nadat de zaak bij het vonnisgerecht aanhangig is gemaakt, mogelijk is om op grond van artikel 189ter van het Wetboek van Strafvordering, het verzuim goed te maken van de substantiële vormvereisten die bij
artikel 235ter zijn voorgeschreven, schendt het arrest van 31 januari 2008 van de
correctionele kamer van het hof van beroep beide wettelijke bepalingen.
Dictum
Het Hof,
Beslissende tot regeling van rechtsgebied.
Vernietigt het arrest dat op 31 januari 2008 door het Hof van Beroep te Bergen, correctionele kamer, is gewezen.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde arrest.
Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Bergen, correctionele kamer, anders samengesteld.
19 maart 2008 – 2° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. de Codt, afdelingsvoorzitter – Andersluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-generaal.

Nr. 193
2° KAMER - 19 maart 2008

1º STRAFUITVOERING - STRAFUITVOERINGSRECHTBANK - VERSCHIJNING VAN DE
VEROORDEELDE - VERPLICHTING - VERTEGENWOORDIGING VAN DE VEROORDEELDE - VERZOEK TOT
UITSTEL

2º RECHT VAN VERDEDIGING — STRAFZAKEN - STRAFUITVOERINGSRECHTBANK VERSCHIJNING VAN DE VEROORDEELDE - VERPLICHTING - VERTEGENWOORDIGING VAN DE
VEROORDEELDE - VERZOEK TOT UITSTEL
1º en 2° Hoewel uit artikel 53 Wet Strafuitvoering volgt dat de veroordeelde persoonlijk
moet verschijnen voor de toekenning van alle strafuitvoeringsmodaliteiten, zonder dat hij
zich door zijn advocaat kan laten vertegenwoordigen, kan daaruit niet worden afgeleid
dat hij op de terechtzitting moet verschijnen waarop de strafuitvoeringsrechtbank over
een verzoek tot uitstel uitspraak doet1.
(E.)

1 Vgl. Cass., 7 nov. 2007, A.R. P.07.1440.F, A.C. 2007.

Nr. 193 - 19.3.08

HOF VAN CASSATIE

783

ARREST (vertaling)

(A.R. P.08.0363.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis dat op 22 februari 2008 door de
Strafuitvoeringsrechtbank te Luik is gewezen.
De eiser voert verschillende middelen aan in een memorie waarvan een eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
Afdelingsvoorzitter Frédéric Close heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Over het ambtshalve middel dat de miskenning aanvoert van het algemeen
rechtsbeginsel van de eerbiediging van het recht van verdediging:
Artikel 53 van de Wet Strafuitvoering bepaalt in zijn eerste lid dat de rechtbank tijdens de toekenningsprocedure de veroordeelde en zijn raadsman, het
openbaar ministerie en de directeur, hoort. Hoewel uit deze bepaling volgt dat de
veroordeelde persoonlijk moet verschijnen voor de toekenning van alle strafuitvoeringsmodaliteiten, zonder dat hij zich door zijn advocaat kan laten vertegenwoordigen, kan daaruit niet worden afgeleid dat hij moet verschijnen op de terechtzitting waarop de strafuitvoeringsrechtbank over een verzoek tot uitstel uitspraak doet.
Door te weigeren om een schriftelijk verzoek tot uitstel van zowel de veroordeelde als diens raadsman in aanmerking te nemen, op grond dat de laatstgenoemde zijn cliënt daarvoor niet kan vertegenwoordigen en de eerstgenoemde
heeft geweigerd om op de voormelde terechtzitting te verschijnen, miskent de
strafuitvoeringsrechtbank het algemeen rechtsbeginsel van de eerbiediging van
het recht van verdediging.
Het Hof moet niet antwoorden op de grieven van de eiser die niet tot vernietiging zonder verwijzing kunnen leiden.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde vonnis.
Laat de kosten ten laste van de Staat.
Verwijst de zaak naar de Strafuitvoeringsrechtbank te Luik, anders samengesteld.
19 maart 2008 – 2° kamer – Voorzitter: de h. de Codt, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Close – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-generaal –
Advocaat: mr. A. Faufra, Luik.
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Nr. 194
1° KAMER - 20 maart 2008

1º BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE - GEBREK AAN VOLDOENING VAN
DE BELASTING - DWANGBEVEL - AARD - GEVOLGEN
2º BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE - GEBREK AAN VOLDOENING VAN
DE BELASTING - DWANGBEVEL - RECHTSGELDIGHEID - VOORWAARDEN - TE BETEKENEN STUKKEN
3º BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE - GEBREK AAN VOLDOENING VAN
DE BELASTING - BEWIJSVOERING VAN DE FISCALE SCHULD - DWANGBEVEL - DOOR HET BESTUUR
NADERHAND AANGEVOERDE NIEUWE ELEMENTEN - GEVOLG
4º BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE - GEBREK AAN VOLDOENING VAN
DE BELASTING - DWANGBEVEL - BESTUURSHANDELING - MOTIVERING - DRAAGWIJDTE
1º

Een dwangbevel inzake belasting over de toegevoegde waarde is een
bestuurshandeling waarop de Wet Motivering Bestuurshandelingen van toepassing is
zodat het bestuur de juridische en feitelijke overwegingen moet vermelden die ten
grondslag liggen aan de belastingschuld waarvoor het dwangbevel werd uitgevaardigd;
als taxatietitel, waarin de belastingschuld geconcretiseerd wordt, dient het dwangbevel
het belastbaar feit, het bedrag en de hoedanigheid van de schuldenaar duidelijk te
maken1.

2º Het is noodzakelijk dat het proces-verbaal, als bijlage waarnaar het dwangbevel verwijst,
mee betekend wordt om de belastingplichtige in de mogelijkheid te stellen zich
rekenschap te geven van het voorwerp en de oorzaak van de vordering van de
administratie; geen enkele wettelijke bepaling voorziet evenwel dat de stukken waarnaar
in het proces-verbaal wordt verwezen, mee moeten betekend worden met het
dwangbevel2.
3º De wet motivering bestuurshandelingen, noch enige andere wettelijke bepaling staan
eraan in de weg dat het bestuur na het opstellen van een dwangbevel met betrekking tot
een bepaalde belastingschuld, nieuwe juridische argumenten en feitelijke gegevens
aanvoert ter ondersteuning van hetgeen in het dwangbevel reeds is vastgesteld en
vermeld met betrekking tot diezelfde belastingschuld3.
4º De motivering van het dwangbevel moet "afdoende" zijn, hetgeen impliceert dat de
beslissing voldoende door de motivering moet worden gedragen; de feitelijke gegevens
van het administratief onderzoek waaruit blijkt op welke wijze het bestuur in kennis werd
gesteld van het belastbaar feit en zodus over welke bewijsmiddelen het beschikt,
behoren niet tot het gebied van de motivering van het dwangbevel, maar tot de
bewijsvoering van de fiscale schuld4. (Art. 85, §1, eerste lid W.B.T.W.; Art. 3 Wet 29 juli
1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandeling)
(V. T. BELGISCHE STAAT - Minister van Financiën)

Conclusie van de heer advocaat-generaal D. Thijs:
1. Onderhavige betwisting betreft de motivering van het dwangbevel van 17 oktober
1996 waarbij de B.T.W.- administratie B.T.W. navorderde op de meeromzet die eiseres
als frituuruitbaatster had gerealiseerd op aankopen die door haar leverancier niet op haar
naam maar op naam van “particulier” werden gefactureerd.
Het proces-verbaal van 15 oktober 1996 dat met het dwangbevel mee werd betekend,
1 Zie de conclusie van het O.M.
2 Ibid.
3 Ibid.
4 Ibid.
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neemt de feitelijke vaststellingen over vervat in een proces-verbaal van 5 april 1996,
welke vaststellingen gedaan werden bij de leverancier van eiseres, die blijkens dat procesverbaal aankopen door B.T.W.-belastingplichtigen niet op hun naam maar op “particulier”
factureerde. Dit proces-verbaal van 5 april 1996 werd niet mee betekend met het
dwangbevel.
Het bestreden arrest oordeelt dat het dwangbevel op basis van het proces-verbaal van
15 oktober 1996 op afdoende en uitvoerige wijze zowel de juridische als de feitelijke
overwegingen weergeeft die er ten grondslag aan liggen.
2. In het enig middel tot cassatie voert eiseres aan dat het bestreden arrest door in die
zin te oordelen de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de
uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen (hierna: Wet Motivering
Bestuurshandelingen) schendt.
Eiseres argumenteert ter zake dat het proces-verbaal van 15 oktober 1996 dat mee
betekend werd met het dwangbevel niet kan worden aangevuld met andere
bewijselementen (voorziening, p. 6, laatste alinea), en dat het proces-verbaal van 5 april
1996 een onderdeel is van de motivering van het dwangbevel zodat het eveneens diende
mee te worden betekend wat in casu niet gebeurde (voorziening, p. 6, derdelaatste alinea,
en p. 7, vierdelaatste alinea).
3. Inzake B.T.W. is het dwangbevel een bestuurshandeling waarop de Wet Motivering
bestuurshandelingen van toepassing is, zodat het bestuur de juridische en feitelijke
overwegingen moet vermelden die ten grondslag liggen aan de belastingschuld waarvoor
het dwangbevel werd uitgevaardigd (cfr. Cass. 12 januari 2OO5, A.R. nr. C.O3.O354.N,
www.cass.be).
Ik kan voorts verwijzen naar de principes uiteengezet in mijn gepubliceerde conclusie
voor dat arrest.
De motivering moet tevens ‘afdoende’ zijn (cfr. de artt. 2 en 3 Wet Motivering
Bestuurshandelingen).
Zulks impliceert dat de beslissing voldoende door de motivering moet worden gedragen
(Cass. 11 september 2OO3, A.R. nr. C.O1.O114.N, www.cass.be; Cass. 3 februari 2OOO,
A.C. 2OOO, nr. 89).
Ter zake kan tevens verwezen worden naar het antwoord op de parlementaire vraag van
senator de Clippele van 11 mei 2OO1, waarin o.m. het volgende wordt gesteld: “Inzake
B.T.W. geldt als algemene regel dat de motieven in de akte zelf worden uiteengezet,
vermits de motivering in beginsel deel uitmaakt van de eigenlijke beslissing. Bijgevolg is
het dwangbevel steeds in rechte en in feite gemotiveerd, waardoor wordt beantwoord aan
de vereisten van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de
bestuurshandelingen. Bovendien vormt het proces-verbaal één geheel met het dwangbevel
en vult het aan, zodat de belastingplichtige de gegrondheid van zijn schuldvordering kan
verifiëren.” (Vraag nr. 1283, DE CLIPPELE van 11 mei 2OO1, Vr. en Antw. Senaat 2OO12OO2, nr. 2-44, 2277-2279).
Het is noodzakelijk dat het proces-verbaal, als bijlage waarnaar het dwangbevel
verwijst, mee betekend wordt om de belastingplichtige in de mogelijkheid te stellen zich
rekeningschap te geven van het voorwerp en de oorzaak van de vordering van de
administratie.
Geen enkele wettelijke bepaling voorziet evenwel dat de stukken waarnaar in het
proces-verbaal wordt verwezen, mee moeten betekend worden met het dwangbevel (Cass.
17 september 1998, F.J.F., nr. 2OO1/28).
4. Uw Hof oordeelde tevens dat een afdoende uitdrukkelijke motivering van een
bestuurshandeling evenredigheid vereist tussen het gewicht en de motivering van de
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beslissing (Cass. 15 februari 1999, A.C. 1999, nr. 88).
De omvang van de motivering moet aldus aangepast zijn aan het belang van de
beslissing
(P.
VAN
ORSHOVEN,
“Uitdrukkelijke
motivering
van
fiscale
bestuurshandelingen”, Fisc. Koerier 1991, 91/5O9 en 51O).
5. De formele motiveringsplicht is er in essentie op gericht de bestuurde een zodanig
inzicht te verschaffen in de motieven van de bestuurshandeling dat hij in staat is met
kennis van zaken te oordelen of het zin heeft zich tegen de beslissing te verzetten (G.
DEBERSAQUES, “De sanctie verbonden aan het verzuim van een afdoende formele
motivering in de zin van de uitdrukkelijke motiveringswet: enkele kanttekeningen”,
T.B.P. 1994, 644).
Met deze verplichting wenste de wetgever inderdaad het fundamenteel recht van de
burger om de gronden te kennen van een beslissing die hem aanbelangt, te verstevigen. Zo
wordt de formele motiveringsplicht beschouwd als een uitvloeisel van het fundamentele
recht van de burger op informatie in zijn betrekkingen met het bestuur (G. V AN
HAEGHENBORGH, “De invordering van de inkomstenbelastingen en de wet motivering
bestuurshandelingen”, in E. DIRIX en P. TAELMAN (Eds.), Fiscaal Executierecht, Intersentia,
2OO3, 349, nr. 4).
6. Zoals verweerster voorhoudt in haar memorie van antwoord varieert wat een
afdoende motivering is bijgevolg van geval tot geval en moet in concreto worden
beoordeeld, rekening houdend met de omstandigheden van de zaak, zoals het belang van
de beslissing voor de bestuurde, de aard van de betrokken bevoegdheid en de reeds door
de bestuurde gekende gegevens van het dossier (I. OPDEBEEK en A. COOLSAET, Formele
motivering van bestuurshandelingen, die Keure, Brugge, 1999, 144, nr. 18O; Memorie
van antwoord, p. 6, voorlaatste alinea).
Wat dit laatste element betreft, kan men inderdaad moeilijk aannemen dat het
fundamentele recht van de burger op informatie in zijn betrekkingen met het bestuur in
het gedrang wordt gebracht in gevallen waarin die burger voorafgaandelijk aan de
bestuurshandeling kennis heeft genomen van de gegevens van het administratief dossier
die tot de bestuurshandeling hebben geleid.
7. Uit de vaste rechtspraak van Uw Hof blijkt dat het in eerste instantie aan de
feitenrechter toekomt om te oordelen of de motivering al dan niet afdoende is, met dien
verstande dat hij daarbij het wettelijk begrip van de motiveringsplicht van de overheid
niet mag schenden (Cass. 11 september 2OO3, A.R. C.O1.O144.N, www.cass.be; Cass.
14 april 2OO3, A.R. S.OO.O116.N, www.cass.be, en Cass. 3 februari 2OOO, A.C. 2OOO,
nr. 28O).
Het dwangbevel moet overeenkomstig de termen van twee recente arresten van Uw Hof
de fiscale schuld “concretiseren”, hetgeen impliceert dat het belastbaar feit, het bedrag en
de hoedanigheid van schuldenaar duidelijk wordt gemaakt (Cass. 9 maart 2OO6, A.R. nrs.
C.O3.OO74.N en C.O4.O153.N, www.cass.be).
8. De feitelijke gegevens van het administratief onderzoek waaruit blijkt op welke
wijze het bestuur in kennis werd gesteld van het belastbaar feit en zo dus over welke
bewijsmiddelen het beschikt, behoren niet tot het gebied van de motivering van het
dwangbevel, zijnde de juridische en feitelijke overwegingen die ten grondslag liggen aan
de belastingschuld, maar tot de bewijsvoering van de fiscale schuld.
Het vereiste dat de motivering van het dwangbevel “afdoende” moet zijn, kan immers
geen afbreuk doen aan de rechten van de partijen met betrekking tot het te leveren bewijs
van de aangevoerde feiten (H. VANDEBERGH, De geschillenprocedure inzake BTW,
Bibliotheek Fiscaal Recht Larcier, Larcier, Gent, 2OO5, nr. 24 e.v.).
Het dwangbevel kan, in geval van verzet, steeds aangevuld worden met stukken die het
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bestuur als bewijsmiddel van de fiscale schuld aanvoert zonder dat de juridische
grondslag van de vordering daarbij mag worden gewijzigd. Zelfs in de loop van een
rechtsgeding mag de fiscus in dat verband binnen de perken van het geding aanvullende
processen-verbaal opstellen en deze ter kennis brengen van de belastingplichtige (cfr.
Cass. 7 juni 1983, R.W. 1983-84, 1342, met noot A. VANDEPLAS; Cass. 9 oktober 1984,
F.J.F., nr. 85/65; H. VANDEBERGH, o.c., nr. 46).
In een arrest van 1 december 2OO5 bevestigde Uw Hof in dit verband dat de Wet
Motivering Bestuurshandelingen, noch enige andere wettelijke bepaling eraan in de weg
staan dat na het opstellen van een proces-verbaal en een dwangbevel met betrekking tot
een bepaalde belastingschuld, het bestuur nieuwe juridische argumenten en feitelijke
gegevens aanvoert voor zover die argumenten en gegevens worden aangevoerd ter
ondersteuning van hetgeen in het proces-verbaal en het dwangbevel reeds is vastgesteld
en vermeld met betrekking tot diezelfde belastingschuld. Uit dit arrest blijkt dat het
dwangbevel niet alle stavende feitelijke gegevens moet bevatten van hetgeen in het
dwangbevel is vastgesteld (Cass. 1 december 2OO5, www.cass.be; T.F.R 2OO6/76).
9. Het middel faalt naar recht waar het er enerzijds van uitgaat dat de stukken waarnaar
in het proces-verbaal wordt verwezen mee moeten betekend worden met het dwangbevel,
en anderzijds dat het proces-verbaal niet kan aangevuld worden met andere
bewijselementen.
1O. Ten overvloede weze opgemerkt dat Uw Hof er ook kan van uitgaan dat het middel
feitelijke grondslag mist nu het in wezen geen rekening houdt met het feitelijk gegeven
dat de vaststellingen vervat in het proces-verbaal van 5 april 1996 door het bestuur
werden overgenomen in het proces-verbaal van 15 oktober 1996 dat met het litigieus
dwangbevel aan eiseres werd betekend.
Besluit: Verwerping.
ARREST

(A.R. F.07.0016.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 8 november 2005 gewezen
door het Hof van Beroep te Gent.
Raadsheer Eric Dirix 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
1. Inzake belasting over de toegevoegde waarde is het dwangbevel een bestuurshandeling waarop de wet motivering bestuurshandelingen van toepassing
is, zodat het bestuur de juridische en feitelijke overwegingen moet vermelden die
ten grondslag liggen aan de belastingschuld waarvoor het dwangbevel werd uitgevaardigd.
2. De motivering moet "afdoende" zijn. Zulks impliceert dat de beslissing voldoende door de motivering moet worden gedragen.
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3. In het raam van de belasting over de toegevoegde waarde is het dwangbevel
enerzijds een taxatietitel waarin de belastingschuld geconcretiseerd wordt bij gebrek aan spontane en onvoorwaardelijke betaling van de verschuldigde belasting
en anderzijds een akte die geldt als uitvoerbare titel met het oog op de invordering van die belastingschuld.
Dat het dwangbevel de belastingschuld concretiseert, impliceert dat het belastbare feit, het bedrag en de hoedanigheid van de schuldenaar duidelijk worden gemaakt.
4. De feitelijke gegevens van het administratief onderzoek waaruit blijkt op
welke wijze het bestuur in kennis werd gesteld van het belastbare feit en zodus
over welke bewijsmiddelen het beschikt, behoren niet tot het gebied van de motivering van het dwangbevel, zijnde de juridische en feitelijke overwegingen die
ten grondslag liggen aan de belastingschuld, maar tot de bewijsvoering van de
fiscale schuld. De wet motivering bestuurshandelingen noch enige andere wettelijke bepaling staan eraan in de weg dat na het opstellen van een dwangbevel met
betrekking tot een bepaalde belastingschuld, het bestuur nieuwe juridische argumenten en feitelijke gegevens aanvoert. Die argumenten en gegevens kunnen
worden aangevoerd ter ondersteuning van hetgeen in het dwangbevel reeds is
vastgesteld en vermeld met betrekking tot diezelfde belastingschuld.
5. Het is noodzakelijk dat het proces-verbaal, als bijlage waarnaar het dwangbevel verwijst, mee betekend wordt om de belastingplichtige in de mogelijkheid
te stellen zich rekenschap te geven van het voorwerp en de oorzaak van de vordering van de administratie. Geen enkele wettelijke bepaling voorziet evenwel
dat de stukken waarnaar in het proces-verbaal wordt verwezen, mee moeten betekend worden met het dwangbevel.
6. Het middel dat ervan uitgaat dat het dwangbevel van 17 oktober 1996 onvoldoende gemotiveerd is doordat het proces-verbaal van 5 april 1996, waarnaar
het bij het dwangbevel gevoegde proces-verbaal van 15 oktober 1996 verwijst,
niet aan het dwangbevel werd gehecht en dat ervan uitgaat dat het proces-verbaal
van 15 oktober 1996 niet kan worden aangevuld met andere bewijselementen,
kan, in zoverre het de schending van de artikelen 2 en 3 van de wet motivering
bestuurshandelingen aanvoert, niet worden aangenomen.
7. In zoverre het middel de schending van artikel 59 van het BTW-Wetboek
aanvoert, is het niet ontvankelijk wegens onduidelijkheid vermits het niet preciseert hoe en waardoor het arrest deze bepaling schendt.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.
20 maart 2008 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever:
de h. Dirix – Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal – Advocaat: mr.
A. Delafonteyne, Gent.
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Nr. 195
1° KAMER - 20 maart 2008

1º PAULIAANSE RECHTSVORDERING - SCHULDEISER - SCHULDVORDERING - TIJDSTIP ONTSTAAN - VASTSTELLING - VEREISTEN
2º INKOMSTENBELASTINGEN — ALLERLEI - FISCALE MISDRIJVEN - DADERS OF
MEDEPLICHTIGEN - STRAFRECHTELIJKE VEROORDELING - BURGERRECHTELIJK GEVOLG - BETALING
VAN DE ONTDOKEN BELASTING - HOOFDELIJKE GEHOUDENHEID - GRONDSLAG - PAULIAANSE
VORDERING - ANTERIORITEITSVEREISTE - GEVOLG
1º Een van de voorwaarden voor de pauliaanse vordering is dat de schuldvordering van de
schuldeiser bestaat op het ogenblik dat de aangevochten handeling wordt gesteld; het is
daartoe voldoende dat de grondslag van de schuldvordering bestaat op het ogenblik van
de aangevochten handeling, zonder dat is vereist dat die schuldvordering op dat ogenblik
opeisbaar is, vaststaand is of door de rechter erkend1. (Art. 1167, eerste lid B.W.)
2º De grondslag van de hoofdelijke gehoudenheid tot betaling van de ontdoken belasting
als wettelijk gevolg van de strafrechtelijke veroordeling van daders of medeplichtigen van
fiscale misdrijven, berust in het plegen van deze misdrijven, zodat het tijdstip waarop ze
werden gepleegd in aanmerking dient te worden genomen voor de beoordeling van de
anterioriteitsvereiste gesteld voor de door het bestuur ingestelde pauliaanse vordering2.
(Art. 458 W.I.B. 1992; Art. 1167, eerste lid B.W.)
(BELGISCHE STAAT - Minister van Financiën T. O. e.a.)

Conclusie van de heer advocaat-generaal D. Thijs:
1. Eerste verweerder was betrokken in een fraudezaak, waarbij, in de schoot van een
B.V.B.A., in de periode van 7 februari 1988 tot 4 maart 1993, valse facturen waren
geboekt. Op 14 april 1993 werd hij in dat verband in het kader van een strafonderzoek
voor het eerst verhoord door de Gerechtelijke Politie bij het Parket te Antwerpen.
Enkele maanden na dat verhoor verkochten eerste verweerder en tweede verweerster,
bij notariële akte verleden op 26 juli 1993, hun gezinswoning aan hun dochter en
schoonzoon (derde en vierde verweerders).
Bij vonnis van 14 oktober 1994 van de Correctionele Rechtbank te Antwerpen werd
eerste verweerder strafrechtelijk veroordeeld wegens inbreuken op de artikelen 449 t.e.m.
452 van het W.I.B. (1992) met zijn hoofdelijke aansprakelijkheid tot gevolg voor de
ontdoken vennootschapsbelasting conform artikel 458 van dat wetboek.
In februari 1995 werden als gevolg van deze fraude supplementaire aanslagen
gevestigd in de vennootschapsbelasting lastens de BVBA die evenwel bij vonnis van 17
maart 1995 failliet werd verklaard.
Bij dagvaardingen van 2 en 8 mei 1995 stelde eiser daarop een pauliaanse vordering in
lastens verweerders die strekte tot nietigverklaring van voormelde notariële verkoop
welke volgens eiser was ingegeven met de bedoeling om de woning aan de aanspraken
van eiser te onttrekken.
In graad van beroep bevestigde het Hof van beroep te Antwerpen het vonnis van de
eerste rechter die oordeelde dat de pauliaanse vordering van eiser niet kon worden
ingewilligd nu aan de anterioriteitsvereiste niet was voldaan omdat de strafrechtelijke
veroordeling van eerste verweerder, die zijn hoofdelijkheid tot gevolg had, pas was
tussengekomen nadat de woning was verkocht.
1 Zie de conclusie van het O.M.
2 Ibid.
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2. In het eerste middel tot cassatie voert eiser aan dat het bestreden niet wettig heeft
kunnen oordelen dat in casu niet aan de anterioriteitsvereiste was voldaan en bijgevolg
zijn pauliaanse vordering niet wettig ongegrond heeft kunnen verklaren op grond dat zijn
schuldvordering niet anterieur was aan de gewraakte notariële verkoop.
3. De anterioriteitsvereiste vormt één van de vier toepassingsvoorwaarden van de
pauliaanse vordering, naast de vereiste van de benadeling van de schuldeiser, het bedrog
van de schuldenaar en de medeplichtigheid van een derde aan dat bedrog.
De anterioriteitsvereiste impliceert dat een pauliaanse vordering slechts kan worden
ingesteld door een schuldeiser wiens schuldvordering in beginsel ontstaan is voor de
bestreden handeling.
Volgens de vigerende rechtspraak en rechtsleer is aan deze voorwaarde evenwel reeds
voldaan van zodra het principe of de oorzaak van de schuldvordering is ontstaan voor de
bestreden handeling die met bedrieglijke benadeling van de rechten van de schuldeiser is
verricht (Cass. 5 januari 2006, C.O4.O6O7.N, www.cass.be; Antwerpen 15 februari 1989,
Pas. 1989, II, 209; Brussel 6 december 1967, Pas. 1968, II, 114; H. DE PAGE, Traité, Deel
III, Brussel, 1967, 238, nr. 226; A. VAN OEVELEN, “Kroniek van het verbintenissenrecht
(1993-2004), R.W. 2004-2005, 1661, nr. 43; K. VAN RAEMDONCK, “ De draagwijdte van de
anterioriteitsvereiste als een van de toepassingsvoorwaarden van de Pauliaanse
vordering”, R.W. 1998-99, 1179, nr. 5; C. VERBRUGGEN, “L’antériorité de la créance du
demandeur dans l’action paulienne: du nouveau à l’occasion de l’action intentée contre
une caution”, T.B.H. 1998, 537, nr. 7).
In die optiek oordeelde Uw Hof reeds dat het niet vereist is dat het bedrag van de
schuldvordering op het tijdstip van de bestreden handeling reeds is bepaald of dat de
schuldvordering op dat tijdstip reeds werd vastgesteld in een rechterlijke beslissing (Cass.
5 januari 2OO5, C.O4.O6O7.N, www.cass.be; Cass. 19 maart 1998, A.C. 1998, nr. 156).
Het volstaat m.a.w. dat het beginsel of de oorzaak van de schuldvordering bestond op
het ogenblik dat de nadelige handeling door de schuldenaar werd gesteld, ook al wordt dat
beginsel pas later verder uitgewerkt en zelfs al ondergaat de aard van de schuld nadien
nog een verandering (Cass. 3 oktober 1985, A.C. 1985-86, nr. 62).
De schuldvordering moet niet vaststaand of opeisbaar zijn op het ogenblik dat de
gewraakte handeling wordt gesteld, maar wel op het ogenblik dat de Pauliaanse vordering
wordt ingesteld (R. KRUITHOF, H. BOCKEN, F. DE LY en B. DE TEMMERMAN, “Overzicht van
rechtspraak (1981-1992) – Verbintenissen”, T.P.R. 1994, 689, nr. 363; K. VAN
RAEMDONCK, o.c., 1179, nr. 5).
4. Volgens het bestreden arrest was eerste verweerder slechts schuldenaar geworden
van eiser door en ingevolge zijn strafrechtelijke veroordeling die krachtens de wet (art.
458 W.I.B. 1992) tot gevolg had hij hoofdelijk gehouden is tot betaling van de ontdoken
belastingen. Het strafrechtelijk vonnis was volgens het hof van beroep bijgevolg
‘constitutief’ voor het ontstaan van de schuld en vormde de ‘titel’ op grond waarvan
eerste verweerder als schuldenaar kon worden beschouwd van de ontdoken belasting. In
zoverre de schuldvordering van eiser slechts door de strafrechtelijke veroordeling van 14
oktober 1994 was ontstaan, was deze schuldvordering volgens de appelrechters bijgevolg
posterieur aan de gewraakte verkoop van 26 juli 1993.
5. De appelrechters kunnen worden bijgetreden waar zij stellen dat de schuldvordering
van eiser op eerste verweerder formeel is ontstaan op het tijdstip van de correctionele
veroordeling die wettelijk de hoofdelijke gehoudenheid van eerste verweerder voor de
betaling van de ontdoken vennootschapsbelasting voor gevolg had.
Voor de beoordeling van de anterioriteitsvereiste inzake de pauliaanse vordering moet
volgens de hoger vermelde principes evenwel tevens worden nagegaan op welk ogenblik
de oorzaak van de schuldvordering van eiser op eerste verweerder te situeren valt.

Nr. 195 - 20.3.08

HOF VAN CASSATIE

791

De fiscale inbreuken waarvoor eerste verweerder werd vervolgd zijn m.i. de oorzaak
van eisers schuldvordering. De strafrechtelijke inbreuken kunnen beschouwd worden als
de initiële oorzaak van de gehoudenheid van de schuldenaar in de zin waarop DE PAGE de
oorzaak of titel van de schuldvordering opvat (H DE PAGE, o.c., nr. 226).
Het tijdstip van het schadeverwekkende misdrijf, dat erop was gericht belastingen te
ontduiken, is bijgevolg bepalend voor de beoordeling van de anterioriteitsvereiste.
Zoals hoger reeds werd gesteld, kan het feit dat het exacte bedrag van de
schuldvordering van eiser nog niet vaststond op het ogenblik van de gewraakte verkoop,
noch de omstandigheid dat de hoofdelijkheid pas later zou worden vastgesteld in een
rechterlijke beslissing, daaraan geen afbreuk doen.
Eiser verwijst in dit verband terecht naar de zaak (C.O4.O6O7.N) die aanleiding gaf tot
het cassatiearrest van 5 januari 2006, waarin beslist werd dat de hoofdelijke
aansprakelijkheid van de bestuurder van een vennootschap voor de betaling van het
passief van de in faling gestelde vennootschap – zijnde een hoofdelijkheid die krachtens
artikel 63ter van de Vennootschapswet het gevolg is van een veroordeling wegens
bestuursfouten – zijn oorzaak vindt in die bestuursfouten zelf en niet in het veroordelend
vonnis. Het in die zaak aangevochten arrest kon volgens Uw Hof wettig beslissen dat de
verweerders aan de anterioriteitsvoorwaarde voldeden door te stellen dat de oorzaak van
de schuldvordering is gelegen in de bestuursfouten die eiser gemaakt heeft als bestuurder
van de gefailleerde vennootschap ofschoon hij slechts na de gewraakte schenking en
verkoop bij vonnis van 7 juni 1993 hoofdelijk aansprakelijk werd gesteld voor het passief
van de faling.
Deze rechtspraak is m.i. ook toepasbaar op onderhavige zaak.
Deze interpretatie van de anterioriteitsvoorwaarde lijkt mij ook het best in
overeenstemming te brengen met het doel van artikel 458 W.I.B. 1992 dat er in bestaat
daders of medeplichtigen van fiscale misdrijven hoofdelijk aansprakelijk te stellen voor
de betaling van de door die misdrijven ontdoken belasting. In de interpretatie van het
bestreden arrest, krijgt de dader of mededader van fiscale misdrijven die aan de
ontduiking ten grondslag liggen, ruimschoots de mogelijkheid om hangende het
strafonderzoek zijn vermogen te onttrekken aan de schuldeiser van de ontdoken belasting.
Aldus wordt artikel 458 W.I.B. 1992 voor een groot stuk uitgehold.
Zulks is des te meer het geval omdat de administratie, hangende de strafprocedure, de
door een vennootschap ontdoken belasting niet als verdoken inkomsten kan belasten in
hoofde van haar bestuurders die de fraude als ‘mededaders’ hebben gepleegd, en dus
zichzelf geen titel kan verschaffen (Antwerpen 15 december 1998, F.J.F. nr. 99/96; L.
HUYBRECHTS, “Fiscaal strafrecht”, in A.P.R. 2002, E. Story-Scientia, p. 93, nr. 179).
Het bestreden arrest heeft derhalve in het kader van de beoordeling van de
anterioriteitsvoorwaarde van de door eiser ingestelde pauliaanse vordering niet wettig
kunnen oordelen dat de schuldvordering van eiser op eerste verweerder is ontstaan door
diens strafrechtelijke veroordeling van 14 oktober 1994, zonder na te gaan op welk tijdstip
de fiscale inbreuken werden gepleegd die als oorzaak van die schuldvordering in
aanmerking te nemen waren.
Besluit: vernietiging.
ARREST

(A.R. F.07.0027.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 30 juni 2006 gewezen door
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het Hof van Beroep te Antwerpen.
Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert in zijn verzoekschrift twee middelen aan.
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 458 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen 1992 (WIB 1992), vóór zijn
wijziging bij koninklijk besluit van 20 december 1996;
- de artikelen 1134, 1135 en 1167 van het Burgerlijk Wetboek;
Aangevochten beslissingen
Het bestreden vonnis (lees: arrest) verklaart het hoger beroep van de eiser ongegrond en
bevestigt het vonnis van de eerste rechter dat de pauliaanse vordering van de eiser ongegrond verklaarde omdat aan één van de vier vereisten gesteld voor deze vordering niet
was voldaan:
"- De eerste rechter heeft terecht beslist dat de anterioriteitsvoorwaarde niet was vervuld.
- De pauliaanse vordering veronderstelt immers het bestaan van een relatie schuldeiserschuldenaar en de anterioriteitsvereiste betekent dat de hoedanigheid van schuldeiser moet
bestaan op het ogenblik dat de gewraakte handeling word gesteld;
- In onderhavig geschil moest (de eiser) derhalve ten tijde van de aangevochten verkoop van 26 juli 1993 jegens (de eerste verweerder) de hoedanigheid van schuldeiser hebben.
(De eiser) was op 26 juli 1993 weliswaar een schuldeiser niet echter van (de eerste verweerder) maar wel van de BVBA BPC ten name van wie de (supplementaire) aanslagen
in de vennootschapsbelasting werden gevestigd.
(De eerste verweerder) bediende/feitelijk zaakvoerder van deze vennootschap, is slechts
schuldenaar geworden van (de eiser) door en ingevolge zijn strafrechtelijke veroordeling
die krachtens de wetartikel 458 WIB (1992) - tot gevolg heeft dat hij hoofdelijk gehouden
is tot betaling van de ontdoken belastingen.
De titel op grond waarvan (de eiser) schuldeiser is geworden van (de eerste verweerder)
is voormelde wet en de wet verwijst naar het ogenblik van de strafrechtelijke veroordeling
als tijdstip waarop de strafrechtelijk veroordeelde schuldenaar wordt van de belastingen in
kwestie; het strafrechtelijk vonnis is immers constitutief.
Dat de belastingschuld van de vennootschap reeds bestond voor de realisatie van de
verkoop is wel juist maar geeft enkel aan dat (de eiser) een schuldvordering bezat op de
vennootschap, niet op (de eerste verweerder).
Als hoofdelijk gehouden schuldenaar kan hij weliswaar aangesproken worden op grond
van de uitvoerbaar verklaarde kohieren bestaande tegen de vennootschap doch het is
slechts deze hoofdelijke gehoudenheid die een door de wet aan zijn veroordeling verbonden sanctie is, die hem de hoedanigheid van schuldenaar jegens (de eiser) geeft.
- Zonder deze strafrechtelijke veroordeling met de eraan verbonden sanctie ontstond
tussen (de eerste verweerder) en (de eiser) geen relatie schuldenaar-schuldeiser; in die zin
stelt (de eiser) onterecht dat het tijdstip der strafrechtelijke veroordeling zonder belang is
en dat de 'hoofdelijke gehoudenheid is ontstaan door de gepleegde fraude' terwijl deze gehoudenheid net het gevolg is van een strafrechtelijke veroordeling zoals blijkt uit de dui-

Nr. 195 - 20.3.08

HOF VAN CASSATIE

793

delijke termen van artikel 458 WIB (1992) dat bepaalt:
- 'personen die als daders of als medeplichtigen van misdrijven bedoeld in de artikelen
449 tot 452 werden veroordeeld, zijn hoofdelijk gehouden tot betaling van de ontdoken
belasting'.
- De schuldvordering van (de eiser) jegens (de eerste verweerder)is slechts ontstaan na
en door de veroordeling van 14 oktober 1994 en is dus posterieur aan de gewraakte handeling.
Wat de uitzondering op de anterioriteitsvereiste betreft, oordeelde de eerste rechter terecht dat niet was bewezen dat (de eerste verweerder) bij de verkoop van de onroerende
goederen - het betrof de sedert generaties lange ouderlijke woning van de familie O. - gehandeld heeft met een uitgesproken frauduleus inzicht jegens de fiscus nu uit het strafdossier is gebleken dat hij ook wilde tegemoet komen aan de wens van zijn dochter (de vierde
verweerder), deze woning aan te kopen".
Grieven
1. Overeenkomstig artikel 1167 van het Burgerlijk Wetboek kunnen schuldeisers in hun
eigen naam opkomen tegen de handelingen die hun schuldenaar heeft verricht met bedrieglijke benadeling van hun rechten.
Een pauliaanse vordering kan slechts worden ingesteld door een schuldeiser wiens
schuldvordering ontstaan is voor de bestreden handeling.
Het is niet vereist dat het bedrag van deze schuldvordering op het tijdstip van de bestreden handeling reeds is bepaald of dat de schuldvordering toen reeds werd vastgesteld in
een rechterlijke beslissing.
Het volstaat dat het principe van de schuld of de oorzaak van de gehoudenheid van de
schuldenaar vaststaat op het ogenblik dat de nadelige handeling door de schuldenaar
wordt gesteld, ook al is er op dat ogenblik nog geen sprake van een opeisbare schuldvordering en zelfs al kan de aard van deze schuld nadien nog een verandering ondergaan.
2. Overeenkomstig artikel 458 WIB (1992) zijn personen die als daders of als medeplichtigen van misdrijven bedoeld in de artikelen 449 tot 452 WIB (1992) werden veroordeeld, hoofdelijk gehouden tot betaling van de ontdoken belasting.
De hoofdelijke gehoudenheid die voortvloeit uit de toepassing van artikel 458 WIB
(1992) vindt zijn oorzaak in de strafbare feiten die werden gepleegd en niet in de strafrechtelijke veroordeling zelf die uit hoofde van deze feiten krachtens de wet wordt uitgesproken welke veroordeling, slechts een declaratief karakter heeft.
De hoofdelijkheid die krachtens artikel 458 WIB (1992) wordt uitgesproken als gevolg
van een strafrechtelijke veroordeling wegens belastingfraude vindt m.a.w. zijn rechtstreekse grondslag in de feiten van belastingontduiking.
In zoverre het beginsel van de hoofdelijke gehoudenheid voor de ontdoken belastingen
moet worden vastgeknoopt aan het ogenblik waarop de strafbare feiten werden gepleegd,
verwerft eiser vanaf dat tijdstip de hoedanigheid van schuldeiser jegens de dader of medeplichtige die zich schuldig hebben gemaakt aan de fraude.
3. In casu had de strafbare belastingfraude betrekking op feiten gepleegd in de periode
van 7 februari 1988 tot en met 4 maart 1993 (hierover bestond tussen partijen geen betwisting) zodat de hoofdelijke gehoudenheid van de eerste verweerder voor de belastingschuld van de vennootschap teruggaat tot die periode.
In zoverre de schuldvordering van de eiser aldus dateerde van voor de litigieuze notariële verkoop op 26 juli 1994 (het arrest stelt vast dat de belastingschuld van de vennootschap reeds bestond voor de realisatie van de verkoop: p. 6, voorlaatste alinea) beschikte
eiser derhalve over een "anterieure" schuldvordering waarop hij zich kon beroepen in het
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kader van zijn pauliaanse vordering tegen de bedrieglijke verkoop.
4. Het bestreden arrest oordeelde evenwel dat de eerste verweerder slechts schuldenaar
geworden is van de eiser door en ingevolge zijn strafrechtelijke veroordeling die krachtens de wet (artikel 458 WIB (1992)) tot gevolg had dat hij hoofdelijk gehouden is tot betaling van de ontdoken belastingen. Dit strafrechtelijk vonnis van 14 oktober 1994 was
volgens het hof van beroep "constitutief" voor het ontstaan van de schuld en vormde de
"titel" op grond waarvan de eerste verweerder als schuldenaar kon worden beschouwd van
de ontdoken belasting. Voor deze strafrechtelijke veroordeling met de eraan verbonden
sanctie was er volgens het arrest geen relatie schuldenaar-schuldeiser tot stand gekomen
tussen de eerste verweerder en de eiser.
5. Hieruit volgt dat het bestreden arrest niet wettig, met bevestiging van de beslissing
van de eerste rechter, heeft aangenomen dat de schuldvordering van de eiser jegens de
eerste verweerder slechts is ontstaan na en door zijn strafrechtelijke veroordeling van 14
oktober 1994 en bijgevolg niet wettig de pauliaanse vordering van de eiser ongegrond
heeft kunnen verklaren op grond dat zijn schuldvordering niet anterieur was aan de gewraakte notariële verkoop van 26 juli 1993 (schending van de artikelen 458 WIB (1992)
en 1134, 1135 en 1167 van het Burgerlijk Wetboek).
(...)

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
1. Krachtens artikel 1167, eerste lid van het Burgerlijk Wetboek, kunnen de
schuldeisers in eigen naam opkomen tegen de handelingen die hun schuldenaar
verricht heeft met bedrieglijke benadeling van hun rechten.
2. Een van de voorwaarden voor deze vordering is dat de schuldvordering van
de schuldeiser bestaat op het ogenblik dat de aangevochten handeling wordt gesteld.
Het is daartoe voldoende dat de grondslag van de schuldvordering bestaat op
het ogenblik van de aangevochten handeling, zonder dat is vereist dat die schuldvordering op dat ogenblik opeisbaar is, vaststaand is of door de rechter erkend.
3. Personen die als daders of medeplichtigen van misdrijven bedoeld in de artikelen 449 tot 452 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992) werden
veroordeeld, zijn op grond van artikel 458 van hetzelfde wetboek, hoofdelijk gehouden tot betaling van de ontdoken belasting.
4. Hoewel deze hoofdelijke gehoudenheid tot betaling van de ontdoken belasting het wettelijke gevolg is van de strafrechtelijke veroordeling van de dader of
medeplichtige, berust de grondslag van de gehoudenheid in het plegen van de
hiervoor bedoelde fiscale misdrijven die tot de strafrechtelijke veroordeling hebben geleid.
5. De appelrechters oordelen dat de schuldvordering van de eiser jegens de
eerste verweerder slechts is ontstaan ten gevolge van de strafrechtelijke veroordeling van de eerste verweerder op 14 oktober 1994 en dus op een later tijdstip
dan waarop de gewraakte handeling werd gesteld, zonder het tijdstip van de fiscale inbreuken in aanmerking te nemen.
6. De appelrechters verantwoorden hun beslissing aldus niet naar recht.
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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 hieromtrent over aan de feitenrechter.
Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.
20 maart 2008 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever:
de h. Dirix – Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal – Advocaten:
mrs. De Bruyn en Wouters.

Nr. 196
1° KAMER - 21 maart 2008

1º CASSATIEMIDDELEN — BURGERLIJKE ZAKEN — NIEUW MIDDEL - BEGRIP
- ONTVANKELIJKHEID
2º RECHTBANKEN — BURGERLIJKE ZAKEN — ALGEMEEN BUITENCONTRACTUELE AANSPRAKELIJKHEID - SCHADEVERGOEDING DIE OVEREENSTEMT MET HET
HOOFDBEDRAG VAN DE FACTUUR, VERMEERDERD MET DE COMPENSATOIRE INTEREST BESCHIKKINGSBEGINSEL
3º RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE) - BESCHIKKINGSBEGINSEL BUITENCONTRACTUELE AANSPRAKELIJKHEID - SCHADEVERGOEDING DIE OVEREENSTEMT MET HET
HOOFDBEDRAG VAN DE FACTUUR, VERMEERDERD MET DE COMPENSATOIRE INTEREST
1º Het middel dat gegrond is op een wettelijke bepaling die noch van openbare orde noch
dwingend is, dat niet aan de feitenrechter is voorgelegd, waarvan deze evenmin op eigen
initiatief heeft kennisgenomen en dat hij niet diende toe te passen, is nieuw en derhalve
niet ontvankelijk1.
2º

en 3° De rechter miskent het beschikkingsbeginsel niet, wanneer hij de
buitencontractuele aansprakelijkheid in aanmerking neemt en beslist om de schade te
vergoeden door een schadevergoeding toe te kennen die overeenstemt met het
hoofdbedrag van de factuur, vermeerderd met de compensatoire interest, aangezien,
enerzijds, de compensatoire interest integraal deel uitmaakt van de schadevergoeding
die toegekend wordt tot herstel van de schade, en, anderzijds, de eiser niet betoogt dat
de toekenning van die interest hierop zou neerkomen dat de schade geraamd wordt op
een bedrag dat hoger ligt dan de gevorderde som. (Art. 1138, 2° Ger.W.;
Beschikkingsbeginsel)
(O.C.M.W. SCHAARBEEK T. CENTRE HOSPITALIER JEAN TITECA v.z.w.)

ARREST (vertaling)

1 Cass., 14 okt. 2004, A.R. C.03.0454.F, nr. 483.
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(A.R. C.06.0599.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, dat op 22 februari 2006 in laatste aanleg is gewezen door de vrederechter van het eerste kanton Schaarbeek.
Raadsheer Albert Fettweis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert de volgende twee middelen aan:
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepaling
- het artikel 807 van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissing
Het bestreden vonnis verklaart de rechtsvordering van de verweerder ontvankelijk en
grotendeels gegrond en veroordeelt de eiser om hem een bedrag van 288,47 euro te betalen, vermeerderd met de compensatoire interest tegen de wettelijke rentevoet met ingang
van 30 juni 2000, alsook de gerechtelijke interest en de kosten, voor de verweerder begroot op een bedrag van 201,20 euro, op de volgende gronden:
"(...) het moet worden vastgesteld dat de (eiser), wiens tussenkomst te dezen te gepasten tijde, op 24 mei 2000, is gevraagd door de (verweerder), geen enkele inspanning heeft
gedaan om de door de heer K.M. veroorzaakte hospitalisatiekosten te betalen;
(...) het feit dat de opneming van de betrokkene bij (de verweerder) is opgelegd bij
ambtelijke beslissing van de procureur des Konings op grond van de wet van 26 juni
1990, had de bijzondere aandacht van de (eiser) moeten trekken;
(...) het doel van de rechterlijke beslissingen tot bescherming van de geesteszieken kan
immers niet bereikt worden bij gebrek aan geldmiddelen voor de instellingen die dergelijke personen moeten opvangen;
(...) de (eiser) heeft jammer genoeg geen enkel initiatief genomen om (de verweerder)
terug te betalen en verklaart alleen dat hij dit niet hoefde te doen, terwijl hij erover moet
waken dat de onvermogende psychiatrische patiënten een menswaardig leven kunnen leiden;
(...) elk O.C.M.W. van het Koninkrijk moet het beginsel en de omvang van zijn tussenkomsten beoordelen volgens elk concreet geval dat hem wordt voorgelegd, onder voorbehoud van de rechtsmiddelen die ingesteld kunnen worden bij de arbeidsgerechten of bij de
administratieve gerechten;
(...) hoewel de hoven en de rechtbanken die over burgerlijke zaken uitspraak doen, in
beginsel onbevoegd zijn om zich uit te spreken over de opportuniteit van de beslissingen
van een openbaar bestuur, kunnen zij niettemin de wettigheid van die beslissingen onderzoeken;
(...) de (eiser) heeft te dezen niets ondernomen;
(...) de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek leggen niet alleen aan privépersonen maar ook aan de overheid een zorgvuldigheidsplicht op (Cass., 26 april 1963,
Pas., I, p. 905, rechtspraak die sindsdien vaak is hernomen door het Hof van Cassatie);
(...) een normaal zorgvuldig O.C.M.W. had de ontvangst moeten melden van de aanvraag tot tussenkomst, had binnen vijf dagen uitspraak moeten doen over zijn bevoegdheid, en had, in het algemeen, moeten ijveren om de voor de patiënt onontbeerlijke behandeling terug te betalen (zie Arbrb. Brussel, 15de kamer, op. cit.);
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(...) de (eiser) heeft zich in dit geval schuldig gemaakt aan nalatigheid en is bijgevolg
aansprakelijk op grond van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek;
(...) de (eiser) is de hem bij wet opgelegde opdracht immers niet nagekomen of heeft
zich, op zijn minst, niet gedragen zoals elk redelijk en voorzichtig O.C.M.W. zich in die
omstandigheden had moeten gedragen;
(...) dergelijk gedrag vormt een fout die aanleiding geeft tot vergoeding van de schade;
(...) de daaruit voortvloeiende schade stemt overeen met de noodzakelijke tussenkomst
in de hospitalisatiekosten van de heer K.M.;
(...) de (verweerder) heeft intussen ook geen enkele mogelijkheid meer om de betaling
van zijn facturen te verkrijgen;
(...) het bijzonder hulpfonds dat de Staat had opgericht om aan de onvermogende patiënten de nodige verzorging te verstrekken, is daarenboven opgeheven;
(...) de geneeskundige verstrekkingen en kosten van de (verweerder) zijn door de houding van (de eiser) volstrekt oninvorderbaar geworden;
(...) bijgevolg vordert (de verweerder) terecht de betaling ervan ten laste van de (eiser)
als schadevergoeding, voor zijn verlies;
(...) aangezien de rechtsvordering gegrond is op de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek, moet de (eiser) veroordeeld worden in de compensatoire interest tegen
de wettelijke rentevoet, te rekenen van de uitgiftedatum van de litigieuze factuur;
(...) er moet dus uitspraak worden gedaan overeenkomstig het hierna bepaalde dictum".
Grieven
Volgens artikel 807 van het Gerechtelijk Wetboek, kan een vordering die voor de rechter aanhangig is, uitgebreid of gewijzigd worden, indien de nieuwe, op tegenspraak genomen conclusies berusten op een feit of akte in de dagvaarding aangevoerd, zelfs indien
hun juridische omschrijving verschillend is.
Hoewel, met andere woorden, het voorwerp van de vordering uitgebreid of gewijzigd
kan worden onder de bij artikel 807 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalde voorwaarden,
geldt dit niet voor de oorzaak van de vordering, met name het geheel van de feiten en handelingen waarop de vordering gegrond is.
De oorzaak wordt door de eisende partij dan weer bepaald in de dagvaarding en kan
achteraf niet meer door de rechter ambtshalve of zelfs niet door de eisende partij zelf nog
worden gewijzigd of uitgebreid.
Elke wijziging of uitbreiding van het voorwerp van de vordering moet dus gegrond zijn
op feiten of handelingen die in de dagvaarding worden aangevoerd.
De verweerster vorderde in haar dagvaarding evenwel alleen de betaling van de factuur
van de verzorging, op grond van de volgende motivering:: "(...) de (eiser) is (de verweerder) nog steeds een bedrag van 399,04 euro verschuldigd, dat als volgt is samengesteld:
- factuur nr. 720863 van 30 juni 2000 288,47 euro
- verhoging volgens overeenkomst
(15 pct. - minimum 50 euro) 50,00 euro
- interest volgens overeenkomst (1 pct. per maand)
60,57 euro
399,04 euro
(...) (de verweerder) heeft de heer K.M. opgenomen en hem dringende medische verzorging verstrekt met toepassing van de wet van 26 juni 1990 betreffende de bescherming
van de persoon van de geesteszieke, op grond van een door de procureur des Konings te
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Brussel genomen beschikking tot opneming ter observatie of ter uitvoering van een vonnis
van de bevoegde vrederechter:
(...) de (eiser) moet beschouwd worden als een steunverlenend centrum, overeenkomstig artikel 3 van de wet van 2 april 1965;
(...) de (eiser) betaalt de factuur (van de verweerder) evenwel niet;
(...) alle pogingen om de betaling van die factuur in der minne te regelen, zijn tevergeefs gebleken".
De dagvaarding vermeldt met andere woorden alleen de niet-betaling van de factuur,
zonder te verwijzen naar een foutief gedrag van de eiser, dat, zowel volgens de conclusie
van de verweerder als volgens het bestreden vonnis, niet met die niet-betaling samenvalt,
aangezien de conclusie van de verweerder erop wijst dat "de (eiser) een fout begaat door
niet de noodzakelijke initiatieven te nemen om de door de (verweerder) gemaakte kosten
van de dringende medische hulp ten laste te nemen.
Dit geldt des te meer, daar de (eiser) geenszins gereageerd heeft op de brief van 24 mei
2000 van de (verweerder) aan de (eiser), waarin hij hem laat weten dat de heer K. (bij de
verweerder) ten laste (van de eiser) was opgenomen.
De (eiser) heeft het verzoek van de (verweerder) van 11 februari 2002 niet beantwoord
binnen de bij artikel 71 van de wet van 8 juli 1976 bepaalde termijn.
Hoewel de (eiser) redelijkerwijze niet kan betwisten dat hij dit verzoek had moeten inwilligen, heeft hij verzuimd zijn wettelijke verplichtingen na te komen.
Krachtens artikel 57, §2 van de wet van 8 juli 1976, moet hij desalniettemin dringende
medische hulp verstrekken, aangezien de staat van behoeftigheid van de (heer K.) niet betwist kan worden.
De weigering om gevolg te geven aan een vordering tot tenlasteneming, schendt de
wettelijke bepalingen van de O.C.M.W.-wetgeving en berokkent de (verweerder) uiteraard schade, aangezien zijn facturen onbetaald zijn gebleven.
De wettelijke hulp die bedoeld wordt in de (voormelde) artikelen (van de) wet van 8
juli 1976, is immers geen keuzemogelijkheid die aan het oordeel van de O.C.M.W.'s overgelaten wordt, maar een wettelijke verplichting.
De O.C.M.W.'s moeten de hospitalisatiekosten ten laste nemen wanneer de nood aan
maatschappelijke hulp is aangetoond en de kosten onmiskenbaar betrekking hebben op
een fundamentele behoefte, namelijk de gezondheid.
In die omstandigheden moet de (eiser) uiteraard die schade vergoeden, die geraamd kan
worden op het bedrag van de litigieuze factuur".
Bijgevolg berust de uitbreiding van de vordering, die de verweerder in zijn conclusie
verwoordt, op een wijziging van de oorzaak, wat in strijd is met artikel 807 van het Gerechtelijk Wetboek, zodat het bestreden vonnis, dat die aldus gewijzigde vordering toewijst en de eiser veroordeelt om aan de verweerder de hoofdsom van 288,47 euro te betalen, met name de betaling van het bedrag van de litigieuze factuur, en dit als schadevergoeding ter compensatie van zijn verlies, artikel 807 van het Gerechtelijk Wetboek
schendt.
Het Hof van Cassatie erkent weliswaar ook dat een vordering in rechte kan worden uitgebreid of gewijzigd bij conclusie, indien de feiten waarop die conclusie berust dezelfde
zijn als die welke in de dagvaarding worden vermeld, ook al had de eiser daaruit toen
geen gevolg afgeleid nopens de gegrondheid van zijn vordering (Cass., 18 februari 2000,
C.99.0066.F). Toch moet het in elk geval om dezelfde feiten gaan als die welke vermeld
worden in de dagvaarding:
"(...) uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat de eerste verweer-
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ster een vordering heeft ingesteld tot herziening van de aan eiseres toegekende voorlopige
vergoeding door in de dagvaarding de raming van de waarde van het goed waarvan zij de
onteigening vorderde, te betwisten;
(...) de eerste verweerster voerde, na in een nieuwe, voor het hof van beroep op tegenspraak genomen conclusie, te hebben betoogd dat sterke concentraties van zware metalen
waren aangetroffen in de bodem van de onteigende grond, enerzijds aan dat door die verontreiniging de waarde van dat goed verminderd was tot de symbolische frank, en stelde
anderzijds een nieuwe vordering in waarbij zij eiseres aansprakelijk stelde teneinde haar
te doen veroordelen tot betaling van de kosten voor de sanering van de grond;
(...) het arrest verklaart die vordering ontvankelijk op grond dat 'zij gebaseerd is op het
feit van de onteigening waarmee zij nauw verbonden is, met dien verstande dat de vordering te dezen alleen verantwoord kan zijn aan de zijde van de onteigenende overheid';
(...) het arrest, nu het aldus uitspraak doet, ofschoon de nieuwe vordering van de eerste
verweerster niet gegrond is op een feit of akte, in de dagvaarding aangevoerd, schendt artikel 807 van het Gerechtelijk Wetboek (Cass., 19 april 2002, C.01.0097.F)".
Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 1138, 2° van het Gerechtelijk Wetboek;
- algemeen rechtsbeginsel, beschikkingsbeginsel genaamd.
Aangevochten beslissing
De vrederechter van het eerste kanton Schaarbeek heeft de rechtsvordering van de verweerder bij vonnis van 22 februari 2006 ontvankelijk en grotendeels gegrond verklaard,
en hij heeft de eiser veroordeeld om aan de verweerder een bedrag van 288,47 euro te betalen, te vermeerderen met de compensatoire interest tegen de wettelijke rentevoet vanaf
30 juni 2000, en in de gerechtelijke interest en de kosten, waarbij de overige eisen van de
verweerder verworpen worden.
Grieven
Volgens artikel 1138, 2° van het Gerechtelijk Wetboek en krachtens het algemeen
rechtsbeginsel, beschikkingsbeginsel genaamd, kan de rechter geen uitspraak doen over
niet gevorderde zaken en niet meer toekennen dan wat gevorderd werd.
In zijn gedinginleidende dagvaarding vorderde de verweerder de veroordeling van de
eiser tot betaling van een bedrag van 399,04 euro, vermeerderd met de gerechtelijke interest en de kosten, met inbegrip van de rechtplegingsvergoeding.
In de slotsom van zijn conclusie vorderde de verweerder de veroordeling van de eiser
tot betaling van een bedrag van 399,04 euro, vermeerderd met de gerechtelijke interest en
de kosten, met inbegrip van de rechtplegingsvergoeding.
Het bestreden vonnis veroordeelt echter de eiser te dezen tot betaling van de gerechtelijke interest en de kosten, overeenkomstig dat wat de verweerder gevorderd had, maar
ook tot betaling van de compensatoire interest tegen de wettelijke rentevoet vanaf 30 juni
2000, op de hoofdsom van 288,47 euro.
De verweerder vorderde nochtans niet de veroordeling van de eiser tot betaling van de
compensatoire interest tegen de wettelijke rentevoet vanaf die datum van 30 juni 2000.
Hieruit volgt dat het bestreden vonnis, dat de eiser veroordeelt tot betaling van de compensatoire interest tegen de wettelijke rentevoet vanaf 30 juni 2000, op een hoofdsom van
288,47 euro, aan de verweerder meer heeft toegekend dan wat hij gevorderd had, en aldus
artikel 1138, 2° van het Gerechtelijk Wetboek schendt, en het algemeen rechtsbeginsel,
beschikkingsbeginsel genaamd, miskent.
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III. BESLISING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
Het door de verweerder aan het middel opgeworpen middel van niet-ontvankelijkheid: het middel is nieuw:
Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt niet dat de eiser
voor de bodemrechter aangevoerd heeft dat de door de verweerder in zijn conclusie geformuleerde uitbreiding van de vordering strijdig was met artikel 807
van het Gerechtelijk Wetboek.
Het middel, dat gegrond is op een wettelijke bepaling die noch van openbare
orde noch van dwingend recht is, dat niet aan de bodemrechter is voorgelegd en
waarover deze evenmin op eigen initiatief heeft beslist en die hij niet hoefde toe
te passen, is nieuw.
Het middel van niet-ontvankelijkheid is gegrond.
Tweede middel
In zijn conclusie heeft de verweerder, inzonderheid op grond van artikel 1382
van het Burgerlijk Wetboek, de veroordeling van de eiser gevorderd tot betaling
van een totaalbedrag van 399,04 euro, waarvan 288,47 euro voor het hoofdbedrag van de factuur.
Het bestreden vonnis, dat de eiser buitencontractueel aansprakelijk verklaart,
beslist om aan de verweerder, tot vergoeding van zijn schade, een schadevergoeding toe te kennen die overeenstemt met het hoofdbedrag van de factuur, vermeerderd met de compensatoire interest.
Enerzijds maakt de compensatoire interest integraal deel uit van de schadevergoeding die toegekend wordt tot herstel van de door de fout veroorzaakte schade.
Anderzijds betoogt de eiser niet dat de toekenning van die interest vanaf 30
juni 2000 hierop zou neerkomen dat de schade geraamd wordt op een bedrag dat
hoger ligt dan de gevorderde 399,04 euro.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt de eiser in de kosten.
21 maart 2008 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Fettweis – Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Wouters en Gérard.
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Nr. 197
3° KAMER - 31 maart 2008

1º CASSATIEMIDDELEN — BURGERLIJKE ZAKEN — VEREISTE
VERMELDINGEN - OPGEHEVEN WETSBEPALING
2º STEDENBOUW — RUIMTELIJKE ORDENING. PLAN VAN AANLEG PLANSCHADE - SCHADEVERGOEDING - BEREKENING - VERWERVINGSWAARDE - AKTE DELING DRAAGWIJDTE
3º STEDENBOUW — RUIMTELIJKE ORDENING. PLAN VAN AANLEG PLANSCHADE - RECHT OP SCHADEVERGOEDING - VERSCHULDIGDE RENTE - TIJDSTIP
1º Een middel dat schending aanvoert van een wetsartikel dat werd opgeheven, maar
nadien terug van kracht wordt, verwijst naar de inmiddels opnieuw van kracht zijnde
bepaling1. (Art. 1080 Ger.W.)
2º De akte deling tussen onverdeelde eigenaars is declaratief van aard en niet
eigendomsoverdragend, zodat de appelrechters die voor het bepalen van de waarde van
het goed op het ogenblik van de verwerving, de datum van de akte deling in aanmerking
nemen, hun beslissing niet naar recht verantwoorden2. (Art. 35, tweede lid Decr.
betreffende de ruimtelijke ordening gecoördineerd op 22 okt. 1996, zoals gewijzigd bij
decr. 19 dec. 1998; Artt. 577-2, §8 en 883 B.W.)
3º De rente verschuldigd wegens het uitblijven van planschadevergoeding, is ten vroegste
verschuldigd vanaf het ontstaan van dit recht op schadevergoeding overeenkomstig
artikel 35, derde lid van het coördinatiedecreet van 22 oktober 1996 betreffende de
ruimtelijke ordening3. (Art. 35, derde lid Decr. betreffende de ruimtelijke ordening
gecoördineerd op 22 okt. 1996, zoals gewijzigd bij decr. 19 dec. 1998)
(VLAAMS GEWEST T. A. e.a.)

Conclusie van mevrouw de advocaat-generaal R. Mortier:
In huidig geschil staat artikel 35 van het coördinatiedecreet betreffende de ruimtelijke
ordening van 22 oktober 1996 centraal.
Dit artikel voorziet in een schadevergoeding, verschuldigd door het Vlaamse gewest, de
vereniging van gemeenten of de gemeente, wanneer het bouw- of verkavelingsverbod
volgend uit een plan dat bindende kracht heeft verkregen, een einde maakt aan het gebruik
waarvoor het goed dient of normaal bestemd is de dag voorafgaand aan de
inwerkingtreding.
Het principe van de planschadevergoeding was reeds voorzien in artikel 37 van de
stedenbouwwet van 29 maart 1962 en dit als tegenpool van de mogelijkheid tot het
opmaken van een plan van aanleg met een bouwverbod, maar hield niet in dat een
eigenaar in alle omstandigheden recht had op (volledige) schadeloosstelling.
De in de stedenbouwwet voorziene regeling kende een grondige wijziging door de wet
van 22 december 1977 houdende budgettaire voorstellen, die beoogde de budgettaire
weerslag van de planschadeverplichtingen in te perken door te sleutelen aan de
berekeningswijze van de vergoedingen. Het ontstaan van het recht op een
planschadevergoeding werd onderworpen aan een aantal voorwaarden.
De regeling die in het artikel 35 van het coördinatiedecreet van 22 oktober 1996 werd
opgenomen voorziet dat het recht op planschadevergoeding ontstaat bij overdracht van het
1 Zie conclusie O.M.
2 Ibid.
3 Ibid.
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goed, ofwel bij weigering van een bouw- of verkavelingsvergunning of bij het afleveren
van een negatief stedenbouwkundig attest.
In de rechtspraak van Uw Hof, maar bepaald de arresten van 16 april 19994, 17 maart
20005 en 21 september 20006 werd deze regel verduidelijkt in die zin dat de minderwaarde
wel ontstaat op het ogenblik waarop het plan van aanleg dat de nieuwe bestemming voorziet uitwerking krijgt, maar dat het recht op schadevergoeding slechts ontstaat vanaf het
ogenblik dat een daad gesteld wordt die de minderwaarde tot uiting brengt.
Het tweede lid van artikel 35 van het coördinatiedecreet van 22 oktober 1996 werd bij
decreet van 19 december 1998 aangevuld met bepalingen die verduidelijkten hoe de
waardevermindering van een goed diende berekend te worden.
Dit artikel werd aanvankelijk door een decreetswijziging opgeheven maar nadien
opnieuw ingevoerd en is thans nog steeds opgenomen in het decreet van 18 mei 1999
houdende de ruimtelijke ordening.
Verweerder voert in zijn memorie van antwoord aan dat het eerste onderdeel niet
ontvankelijk is omdat eiser deze herhaalde wijzigingen niet gepreciseerd opneemt in de
vermelding van geschonden bepalingen.
Het middel van niet-ontvankelijkheid kan m.i. niet aangenomen worden nu een middel
dat schending aanvoert van een wetsartikel dat inmiddels werd gewijzigd verwijst naar het
artikel zoals het gewijzigd is. Het als geschonden aangeduide wetsartikel is het artikel in
zijn laatste versie en niets verplicht eiser de wijzigingshistoriek van een wetsartikel in
extenso weer te geven wanneer duidelijk de schending van het wetsartikel in zijn laatste
versie wordt bedoeld.
Bij het ramen van de waardevermindering die voor schadeloosstelling in aanmerking
komt, dient, aldus artikel 35 van het coördinatiedecreet, uitgegaan te worden van de waarde van het goed op het ogenblik van de verwerving. Die verwerving kan gebeuren door
aankoop, inbreng, ruil, schenking, erfenis en vereist dat de gerechtigde minstens de naakte
eigendom van het onroerend goed bezit, eventueel in onverdeeldheid met anderen7.
De verwervingswaarde is de waarde van het goed op dat ogenblik. Dit kan de
“verkoopwaarde” of de “grondslagwaarde” van het onroerend goed zijn.
Indien de verwerving aanleiding heeft gegeven tot de heffing van registratierechten of
successierechten over de volle eigendom van het goed, geldt enkel het bedrag dat als
grondslag heeft gediend voor deze heffing (“grondslagwaarde”).
Bij ontstentenis van dergelijke heffing geldt als verwervingswaarde, de verkoopwaarde
van het goed in volle eigendom op de dag van de verwerving.
Zo oordeelde Uw Hof bij arrest van 3 januari 2003 dat wanneer een goed wordt verworven in een nalatenschap vooraleer enig recht op planschadevergoeding is ontstaan, de
beginwaarde van dit goed, op basis waarvan de waardevermindering die voor schadeloosstelling in aanmerking komt wordt geraamd, bepaald wordt op het ogenblik van het overlijden, op grond van het bedrag dat als grondslag heeft gediend voor de heffing van de
successierechten8.
Het eerste onderdeel van het middel gaat er terecht van uit dat de appelrechters het
begrip “volle eigendom van het goed” zoals bedoeld in het tweede lid van artikel 35 van
het stedenbouwdecreet hebben miskend door te oordelen dat
4 Cass., 16 april 1999, A.R. C.97.0134.N; A.C. 1999, nr. 215.
5 Cass., 17 maart 2000, A.R. C.98.0406.N, A.C. 2000, nr. 185.
6 Cass., 21 september 2000, A.R. C.96.0429.N, A.C.2000, nr. 485.
7 F. DE PRETER, Planschade en planbaten, Handboek ruimtelijke ordening en stedenbouw, Die Keure, 2004, 490.
8 Cass., 3 januari 2003, A.R. C.01.0349.N; A.C. 2003, nr.7.
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“De aankoop van de gronden in 1963 niet als basis heeft gediend voor de heffing van
de registratie- en successierechten voor de volle eigendom van de gronden nu uit de verkoopakte blijkt dat verweerders slechts eigenaar werden van één derde van de betrokken
percelen. Als verwervingswaarde dient derhalve te worden weerhouden de waarde van de
percelen als bouwgrond op datum van de akte deling, als gevolg waarvan verweerders uiteindelijk de volle eigendom dit is de eigendom over de volledige betrokken percelen verwierven.”
Dit standpunt schakelt immers het begrip “volle eigendom” zoals bedoeld in artikel 544
BW gelijk met het begrip “eigendom van het volledig onroerend goed”.
Artikel 544 BW definieert de eigendom als het recht om op de meest volstrekte wijze
van een zaak het genot te hebben en daarover te beschikken.
Dat dit recht niet noodzakelijk exclusief aan 1 persoon dient toe te behoren blijkt uit de
bepalingen met betrekking tot de mede-eigendom, waarbij, althans artikel 577 B.W. de
eigendom van de zaak onverdeeld aan verscheidene personen toebehoort waarbij de
mede-eigenaar over zijn aandeel kan beschikken en hij recht heeft op het gebruik en genot
van de gemeenschappelijke zaak, overeenkomstig haar bestemming en voor zover zulks
met het recht van de deelgenoten verenigbaar is.
Het feit dat diverse personen mede-eigenaar zijn van een onroerend goed staat er
bijgevolg niet aan in de weg dat elk van die mede-eigenaars de volle eigendom heeft over
zijn aandeel in de zaak.
Evenmin vereisen de voormelde bepalingen van het B.W. noch de bepalingen van het
stedenbouwdecreet dat een planschadevordering slechts kan ingesteld worden door de
persoon die eigenaar is van het volledig goed.
Door voor de toepassing van artikel 35, tweede lid van het stedenbouwdecreet de datum
voor het bepalen van de waarde van het onroerend goed te situeren op de datum waarop
verweerders eigenaar werden over het volledig goed hebben zij dit artikel geschonden.
Eveneens hebben zij, zoals aangevoerd wordt in het tweede onderdeel, ten onrechte
aangenomen dat verweerders op het moment van de akte deling eigenaars werden van het
volledig onroerend goed waardoor zij aan deze akte deling een eigendomsoverdragend
karakter hebben toegekend.
Uw Hof besliste bij de hogervermelde arresten van 16 april 1999 en 21 september 2000
dat recht op planschadevergoeding ontstaat ofwel bij overdracht van het goed, ofwel bij
de weigering van een bouw- of verkavelingsvergunning of nog bij het afleveren van een
negatief stedenbouwkundig attest; dat wanneer erfgenamen in onverdeeldheid bepaalde
goederen hebben die het voorwerp zijn van een plan van aanleg, de minderwaarde ontstaat
op het ogenblik dat het plan van aanleg uitwerking heeft, maar het recht op
schadevergoeding slechts ontstaat vanaf het ogenblik dat een daad wordt gesteld die de
minderwaarde tot uiting brengt; dat wanneer een mede-eigenaar van een onroerend goed
door de vereffening en verdeling van de nalatenschap dit goed in zijn kavel krijgt er geen
overdracht is in de zin van artikel 37, derde lid van de stedenbouwwet.
Een akte deling heeft dus geen eigendomsoverdragend karakter en is enkel declaratief
van aard.
Het onderdeel is bijgevolg gegrond.
Ook het tweede middel is gegrond.
Zoals vermeld ontstaat het recht op schadevergoeding niet op het ogenblik dat de
minwaarde ontstaat, namelijk op het ogenblik waarop het plan van aanleg dat de nieuwe
bestemming voorziet uitwerking krijgt, maar wel op het ogenblik dat een daad gesteld
wordt die de minderwaarde tot uiting brengt. Deze daad vormt het startfeit van de
planschadevordering en betreft de ontvankelijkheid van de vordering.
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De rente die verschuldigd is wegens het uitblijven van de planschadevergoeding kan
bijgevolg ten vroegste verschuldigd zijn vanaf het ontstaan van het recht op
schadevergoeding.
De appelrechters hebben evenwel interesten toegekend vanaf een datum die zich
situeert lang voor het ontstaan van het recht op schadevergoeding en verantwoorden in die
zin hun beslissing niet naar recht.
Conclusie: vernietiging.
ARREST

(A.R. C.07.0102.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 27 juni 2006 gewezen door
het Hof van Beroep te Antwerpen.
De zaak is bij beschikking van de eerste voorzitter van 7 maart 2008 verwezen
naar de derde kamer.
Raadsheer Beatrijs Deconinck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Ria Mortier heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert in zijn verzoekschrift twee middelen aan.
1. Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 35 van het gecoördineerd Decreet van het Vlaams Parlement van 22 oktober
1996 betreffende de ruimtelijke ordening;
- de artikelen 544, 577 bis, §§1, 2, 3, 4, 5 en 8, zoals van toepassing vóór zijn opheffing
bij wet van 30 juni 1994, 577-2, §1, 2, 3, 4, 5 en 8, 815 en 883 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissing
Bij het eindarrest van 27 juni 2006 verklaart het Hof van Beroep te Antwerpen, het tussenarrest van 27 februari 2001 verder uitwerkend, het door eiser ingestelde hoger beroep
"in de hierna bepaalde mate ongegrond" en het door de verweerders ingestelde (impliciet)
incidenteel beroep eveneens gegrond, in zoverre het bestreden vonnis de vergoedende intresten slechts vanaf 24 februari 1983 heeft toegekend, verklaart de door verweerders tegen de eiser ingestelde vordering deels gegrond, veroordeelt de eiser om aan de eerste en
tweede verweerders de som van 30.824,50 euro, te vermeerderen met de vergoedende intresten vanaf 30 september 1977, en de gerechtelijke intresten te betalen, en aan de derde
en vierde verweerders de som van 44.222,98 euro, te vermeerderen met de vergoedende
intresten vanaf 30 september 1977 en de gerechtelijke intresten en slaat de kosten in hoger
beroep tussen partijen om en wijst het anders of meergevorderde als ongegrond af. Dit arrest is gestoeld op volgende overwegingen:
"2.2.2. De waardevermindering die voor de planschadevergoeding in aanmerking komt,
dient te worden geraamd als het verschil tussen de waarde van dat goed op het ogenblik
van de verwerving, geactualiseerd tot op de dag van het ontstaan van het recht op schadevergoeding, verhoogd met de lasten en de kosten, vóór de inwerkingtreding van het ruimtelijk uitvoeringsplan en de waarde van dat goed op het ogenblik van het ontstaan van het
recht op schadevergoeding na de inwerkingtreding van dat ruimtelijk uitvoeringsplan.
Als waarde van het goed op het ogenblik van verwerving wordt in aanmerking geno-
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men, het bedrag dat als grondslag heeft gediend voor de heffing van de registratie- of successierechten over de volle eigendom van het goed, of, bij ontstentenis van zulke heffing,
de verkoopwaarde van het goed in volle eigendom op de dag van de verwerving.
De waarde van het goed op het ogenblik van de verwerving wordt geactualiseerd door
ze te vermenigvuldigen met het indexcijfer van de consumptieprijzen van de kalendermaand voorafgaand aan die waarin de schadevergoeding is vastgesteld en het zo bekomen
getal te delen door het gemiddelde indexcijfer van de consumptieprijzen van het jaar van
verwerving door de vergoedingsgerechtigde, in voorkomend geval, omgerekend op dezelfde basis als eerstgenoemd indexcijfer. De aldus bekomen waarde wordt verhoogd met
de kosten van verwerving en met de uitgaven die door de vergoedingsgerechtigde zijn gedragen met het oog op de realisatie van de bestemming van het goed op de dag voorafgaand aan de inwerkingtreding van het plan.
Het hof (van beroep) heeft in het tussenarrest reeds definitief geoordeeld dat de waarde
die het goed had op het ogenblik van de afgifte van het negatief stedenbouwkundig attest,
in casu het stedenbouwkundig attest nummer 1 van 24 februari 1983, als restwaarde dient
te worden aangenomen.
2.2.3. De aankoop van de gronden in 1963 heeft niet als basis gediend voor de heffing
van de registratie- en successierechten voor de volle eigendom van de gronden. Zoals
blijkt uit de verkoopakte van 13 maart 1963 werden (de verweerders) slechts eigenaar van
één derde van de betrokken percelen. De verkoopakte stelde immers dat de kopers een
recht verworven op het goed 'kopende ieder voor één/derde paart'.
Als verwervingswaarde dient derhalve te worden weerhouden de waarde van de percelen als bouwgrond op datum van de akte van deling verleden voor notaris W.M., met
standplaats te..., op 14 april 1975, als gevolg waarvan (de verweerders) uiteindelijk de
volle eigendom dit is de eigendom over de volledige betrokken percelen verwierven.
Gezien de akte van deling enkel aanleiding heeft gegeven tot de heffing van registratierechten op een deel van de overdracht van de kwestieuze percelen, dient de verkoopwaarde van het goed in volle eigendom op de verwerving in acht te worden genomen.
Voor het bepalen van de waarde als bouwgrond heeft de gerechtskundige hierbij terecht
een onderscheid gemaakt tussen twee zones, hetzij een eerste zone tussen de rooilijn en de
+/- 50m lijn en de daarachterliggende zone. Hij heeft hierbij rekening gehouden met de
relevante vergelijkings- en/of afleidingspunten uit de periode 1975-1977 (blz. 6 van het
deskundigenverslag), de ligging, de uitrusting, de vorm en de bereikbaarheid. Op grond
van deze gegevens dienen de gronden in de eerste woonzone te worden geraamd op een
bedrag van 11,16 euro (450 BEF)/m2 in de eerste woonzone en van 4,96 euro (200
BEF/m2 in de tweede woonzone.
De aan de eerste en tweede (verweerders) toekomende planschadevergoeding dient derhalve als volgt te worden geraamd:
- 1766m2 x 11,16 euro (450 BEF) /m2 = 19.700,10 euro (794.700 BEF)
- 2104m2 x 4,96 euro (200 BEF) /m2 = 10.431,36 euro (420.800 BEF)
- totaal = 30.131,46 euro (1.215.500 BEF)
Deze vergoeding dient evenwel beperkt te worden tot een oppervlakte van 2504m2, nu
volgens het gewestplan van Turnhout, goedgekeurd bij koninklijk besluit van 30 september 1977, een oppervlakte van 1306m2 nog steeds in woonzone gelegen is.
De datum van het negatief stedenbouwkundig attest van 24 februari 1983 dient als uitgangspunt te worden genomen bij de berekening van de planschade.
Het indexcijfer der consumptieprijzen voor de kalendermaand voorafgaand aan deze
datum was januari 1983 en bedroeg 238,45 (basis 1971).
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Het gemiddelde indexcijfer van de consumptieprijzen van het jaar van verwerving door
de vergoedingsgerechtigden bedroeg 143,31 (indexcijfer januari 1975: 136,59; indexcijfer
december 1975: 150,03) en niet 109,84 zoals foutief weerhouden door de gerechtsdeskundige.
De geactualiseerde waarde van de eigendom van de eerste en tweede (verweerders) bedraagt alsdan in 1975: 30.131,46 euro (1.215.500 BEF) x 238,45: 143,31 = 50.135,00
euro (2.022.441 BEF).
Dit bedrag dient te worden verhoogd met de kosten van verwerving (registratierechten,
ereloon, notaris, meetkosten, enz.), waarvan moet worden aangenomen dat zij daadwerkelijk werden gemaakt doch die, bij gebrek aan voorhanden zijnde objectief controleerbare
gegevens, kunnen geraamd worden op 16 pct., d.i. 8.021,60 euro.
De planschadevergoeding dient dan uiteindelijk te worden bepaald op tachtig percent
van het totaal bedrag van 58.156,60 euro, hetzij 46.525,28 euro, herleid tot de oppervlakte, die na het gewestplan van Turnhout in natuurgebied gelegen is, hetzij x 2564: 3870 =
30.824,50 euro.
2.2.5. De aan de derde en vierde (verweerders) toekomende planschadevergoeding
dient op grond van dezelfde beginselen als volgt te worden geraamd:
- 1079m2 x 11,16 euro (450 BEF)/m2 = 12.036, 47 euro (485.550 BEF)
- 3349m2 x 4,96 euro (200 BEF)/m2 = 16.603, 91 euro (669.800 BEF)
- totaal = 28.640,38 euro (1.155.350 BEF)
De geactualiseede waarde van de eigendom van de derde en vierde (verweerders) bedraagt in 1975: 28.640,38 euro (1.155.350 BEF) x 238,45: 143,31 = 47.654,03 euro
(1.922.359 BEF).
Dit bedrag dient te worden verhoogd met de kosten van verwerving (registratierechten,
ereloon, notaris, meetkosten, enz..), waarvan moet worden aangenomen dat zij daadwerkelijk werden gemaakt doch die, bij gebrek aan voorhanden zijnde objectief controleerbare gegevens, kunnen geraamd worden op 16 pct., d. i. 7.624,65 euro.
De planschadevergoeding dient dan uiteindelijk te worden bepaald op tachtig percent
van het totaal bedrag van 55.278,72 euro, hetzij 44.222,98 euro".
Grief
Luidens artikel 35, tweede lid van het gecoördineerde decreet betreffende de ruimtelijke ordening dient de waardevermindering die voor schadeloosstelling in aanmerking komt
te worden geraamd als het verschil tussen eensdeels de waarde van dat goed op het ogenblik van de verwerving, geactualiseerd tot op de dag van het ontstaan van het recht op
schadevergoeding en verhoogd met de lasten en kosten, vóór de inwerkingtreding van het
plan en anderdeels de waarde van het goed op het ogenblik van het ontstaan van het recht
op schadevergoeding na de inwerkingtreding van dat plan.
Eerste onderdeel
Blijkens het tweede lid van voornoemd artikel 35 wordt als waarde van het goed op het
ogenblik van verwerving in aanmerking genomen, het bedrag dat als grondslag heeft gediend voor de heffing van registratie- of successierechten over de volle eigendom van het
goed, of, bij ontstentenis van zulke heffing, de verkoopwaarde van het goed in volle eigendom op de dag van de verwerving.
Het begrip "volle eigendom" van het goed, waarvan sprake in voornoemde bepaling,
verwijst naar het begrip eigendom, zoals bedoeld in artikel 544 van het Burgerlijk Wetboek, zijnde het recht om op de meest volstrekte wijze van een zaak het genot te hebben
en daarover te beschikken.
Voornoemd artikel verwijst m.a.w. naar de waarde van het onroerend goed bepaald in
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functie van alle componenten die het eigendomsrecht over een onroerend goed samenstellen, zijnde het recht om van een goed het genot te hebben, er de vruchten van te plukken
en erover te beschikken.
Anders dan het hof van beroep aanneemt veronderstelt deze bepaling geenszins dat degene die aanspraak maakt op de planschadevergoeding het volledige goed in eigendom
zou hebben verworven, noch dat er ter bepaling van de verwervingswaarde van dat goed
slechts rekening zou kunnen gehouden worden met het bedrag dat diende ter heffing van
de registratierechten betaald op het tijdstip waarop de eiser in planschadevergoeding de
eigendom over het volledige goed verwierf.
Is de betrokkene slechts mede-eigenaar van het goed, dan zal hij slechts aanspraak kunnen maken op een fractie van de planschadevergoeding, bepaald in overeenstemming met
zijn aandeel in het onroerend goed.
Heeft de eiser in planschadevergoeding de eigendom van het volledige goed op verschillende tijdstippen verworven, dan zal desgevallend ter bepaling van de waarde van het
goed rekening moeten worden gehouden met de bedragen die naar aanleiding van de opeenvolgende verwervingen van de overeenstemmende delen in het onroerend goed als
grondslag voor de heffing van het registratierecht hebben gediend.
De omstandigheid dat de registratierechten, betaald naar aanleiding van een bepaalde
akte, slechts zouden slaan op "een deel van de overdracht van de goederen", waarvoor een
planschadevergoeding wordt gevorderd, verhindert dan ook geenszins dat het bedrag dat
als grondslag voor de heffing van die registratierechten heeft gediend, zoals voorgeschreven door het decreet, in aanmerking wordt genomen ter bepaling van de waarde van het
overeenstemmende deel van die onroerende goederen, waarop die rechten werden geheven en waarvoor er planschadevergoeding wordt gevorderd, ook al betreft het niet het volledige goed.
Evenmin verhindert de omstandigheid dat de eiser in planschadevergoeding eerst op
een later tijdstip de eigendom over het volledige goed heeft verworven, dat er rekening
wordt gehouden met het bedrag dat eerder reeds naar aanleiding van de verwerving van de
eigendom van een deel van het kwestieuze perceel gediend heeft tot heffing van registratierechten op dat deel van het onroerend goed.
Te dezen blijkt uit de vaststellingen van het bestreden arrest enerzijds dat verweerders
in 1963 de gronden aankochten, "ieder voor één/derde paart", waaruit volgde dat de verweerders gezamenlijk op dat ogenblik eigenaar werden van twee derden van de betrokken
percelen, anderzijds dat verweerders de eigendom over de volledige betrokken percelen
verwierven ingevolge de akte van deling, verleden voor notaris W.M. op 14 april 1975,
reden waarom het hof van beroep aanneemt dat de waarde van de percelen als bouwgrond
op laatstgenoemd tijdstip moet worden weerhouden.
Uit de door het hof van beroep gedane vaststellingen blijkt aldus zeer duidelijk dat verweerders reeds in 1963 ten dele eigenaar van de goederen werden en dat er in 1975 alleszins op een deel van de verworven goederen rechten werden betaald.
Besluit
Waar het hof van beroep oordeelt dat het bedrag dat gediend heeft ter bepaling van de
heffing van de registratierechten slechts in aanmerking komt ter bepaling van de verwervingswaarde van het onroerend goed op het ogenblik waarop de eiser in planschadevergoeding de volledige eigendom over dat goed heeft verworven, en dit ongeacht de omstandigheid dat deze persoon voordien reeds een deel in mede-eigendom bezat, en aldus
oordeelt dat het begrip "volle eigendom" van het goed in artikel 35, tweede lid van het decreet ruimtelijke ordening verwijst naar de goederen waarvan de eiser volledig eigenaar
is, doet het uitspraak in miskenning van het begrip "volle eigendom", zoals bedoeld in artikel 35, tweede lid van het gecoördineerde decreet op de ruimtelijke ordening (schending

808

HOF VAN CASSATIE

31.3.08 - Nr. 197

van artikelen 35, tweede lid van het gecoördineerd Decreet van het Vlaams Parlement van
22 oktober 1996 betreffende de ruimtelijke ordening en voor zoveel als nodig 544 van het
Burgerlijk Wetboek). Bovendien vermocht het hof van beroep aldus niet wettig te beslissen dat het bedrag dat tot heffing van registratierechten heeft gediend enkel kan worden
weerhouden wanneer blijkt dat dit recht werd geheven op de waarde van het volledige
goed (schending van artikel 35, tweede lid van het gecoördineerd Decreet van het Vlaams
Parlement van 22 oktober 1996 betreffende de ruimtelijke ordening en voor zoveel als nodig 544 van het Burgerlijk Wetboek).
Tweede onderdeel
Onverdeeldheid verwijst naar het naast elkaar bestaan, in dezelfde zaak, van rechten
van dezelfde aard die toebehoren aan verschillende personen, zij het ten belope van een
bepaalde breukdeel, zoals volgt uit artikelen 577-2, §§1,2, 3, 4 en 5, evenals 577 bis, §§1,
2, 3, 4 en 5, zoals van toepassing vóór zijn opheffing bij wet van 30 juni 1994, van het
Burgerlijk Wetboek.
Overeenkomstig artikel 815 van het Burgerlijk Wetboek kan weliswaar niemand genoodzaakt worden in onverdeeldheid te blijven; de verdeling kan te allen tijde worden gevorderd, niettegenstaande enige hiermee strijdige verbodsbepaling of overeenkomst.
De verdeling bestaat meer bepaald in een bewerking, waarbij de onverdeelde rechten
van elke deelgenoot op de volledige actieve massa worden omgevormd in een privatief
recht op de hem toebedeelde goederen.
Blijkens artikel 577-2, §8 van het Burgerlijk Wetboek (voorheen artikel 577 bis, §8) is
de verdeling van de gemeenschappelijke zaak onderworpen aan regels, die bepaald zijn in
de titel Erfenissen.
Uit artikel 883 van het Burgerlijk Wetboek volgt dat in geval van verdeling iedere
mede-eigenaar wordt geacht alleen en onmiddellijk te zijn opgevolgd in alle goederen die
hem werden toebedeeld bij de akte van deling en nooit de eigendom van de andere goederen van de nalatenschap te hebben gehad.
De verdeling is declaratief van aard. Anders gezegd, de verdeling heeft geen eigendomsoverdragend, doch een eigendomsaanwijzend karakter.
Bovendien maakt zij met terugwerkende kracht een einde aan de onverdeeldheid bestaande tussen de verschillende mede-eigenaars met betrekking tot de rechten die zij in de
kwestieuze goederen bezaten.
Besluit
Waar een akte van deling, te dezen de akte van 14 april 1975, uit kracht van wet inhoudt dat de vroegere mede-eigenaars met terugwerkende kracht, dit is vanaf het tijdstip
waarop de onverdeeldheid is ontstaan, geacht worden de exclusieve en privatieve eigendom van de hen toebedeelde goederen te hebben bezeten, kon het hof van beroep, dat zelf
vaststelt dat de verweerders destijds als kopers in de bij deze akte verdeelde onroerende
goederen onverdeelde rechten hadden verworven, met name bij akte van 13 maart 1963,
"ieder voor één/derde paart", en dat de akte van deling van 14 april 1975 enkel aanleiding
gaf tot de heffing van registratierechten op een deel van de overdracht, niet wettig beslissen dat de verweerders de kwestieuze percelen, althans in hun totaliteit, eerst op 14 april
1975 hadden verworven, aldus uitspraak doende in miskenning van de rechten die zij als
mede-eigenaar reeds voorheen bezaten (schending van de artikelen 544, 577 bis, §§1, 2, 3,
4 en 5, zoals van toepassing vóór zijn opheffing bij wet van 30 juni 1994 en 577-2, §§1, 2,
3, 4 en 5 van het Burgerlijk Wetboek) en van de declaratieve werking van de akte van verdeling (schending van artikelen 577 bis, §§8, zoals van toepassing vóór zijn opheffing bij
wet van 30 juni 1994, 577-2, §8, 815 en 883 van het Burgerlijk Wetboek) en kon het derhalve ook niet wettig beslissen dat met betrekking tot de totaliteit van de goederen als ver-
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wervingswaarde de waarde van de goederen op het ogenblik van de akte van deling van
14 april 1975 in acht diende te worden genomen (schending van artikel 35, tweede lid van
het gecoördineerd Decreet van het Vlaams Parlement van 22 oktober 1996 betreffende de
ruimtelijke ordening).
Derde onderdeel
Uit artikel 35, tweede lid van het gecoördineerde decreet betreffende de ruimtelijke ordening volgt dat de waardevermindering die voor schadeloosstelling in aanmerking komt
dient te worden geraamd als het verschil tussen eensdeels de waarde van dat goed op het
ogenblik van de verwerving, geactualiseerd tot op de dag van het ontstaan van het recht
op schadevergoeding en verhoogd met de lasten en kosten, vóór de inwerkingtreding van
het plan en anderdeels de waarde van het goed op het ogenblik van het ontstaan van het
recht op schadevergoeding na de inwerkingtreding van dat plan.
De planschadevergoeding wordt aldus bepaald door de waarde te bepalen op het ogenblik van verwerving en op het ogenblik van het ontstaan van het recht van vergoeding,
met dien verstande dat laatstgenoemd bedrag, de restwaarde genoemd, in mindering op
eerstgenoemd bedrag dient te worden gebracht.
Te dezen stelt het hof van beroep op pagina 15 van het bestreden arrest uitdrukkelijk
vast dat het in zijn tussenarrest reeds definitief geoordeeld heeft dat de waarde die het
goed had op het ogenblik van de afgifte van het negatief stedenbouwkundig attest, in casu
het stedenbouwkundig attest nummer 1 van 24 februari 1983, als restwaarde dient te worden aangenomen.
Indien het hof van beroep vervolgens de waarde van het goed bepaalt op datum van
verwerving, met name in 1975, en dat bedrag actualiseert volgens de formule bepaald in
het decreet, na het te hebben verhoogd met de kosten van verwerving, en ten slotte hiervan slechts 80 pct. weerhoudt, volgt uit de gedane vaststellingen van het bestreden arrest
weliswaar niet dat er ook rekening werd gehouden met de restwaarde van het goed op datum van het ontstaan van het recht.
Besluit
Het hof van beroep dat de vergoeding waarop verweerders aanspraak maakten bepaalt
op respectievelijk 30.824,50 euro en 44.222,98 euro, zonder dat de restwaarde in mindering werd gebracht op de verwervingswaarde verantwoordt zijn beslissing niet naar recht
(schending van artikel 35, tweede lid van het gecoördineerd Decreet van het Vlaams Parlement van 22 oktober 1996 betreffende de ruimtelijke ordening).
2. Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 37, eerste en derde lid van de wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van
de ruimtelijke ordening en van de stedenbouw;
- artikel 35 van het gecoördineerd Decreet van het Vlaams Parlement van 22 oktober
1996 betreffende de ruimtelijke ordening;
- de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 19 en 28 van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissing
Bij het bestreden eindarrest van 27 juni 2006 verklaart het Hof van Beroep te Antwerpen, het tussenarrest van 27 februari 2001 verder uitwerkend, het door de eiser ingestelde
hoger beroep "in de hierna bepaalde mate ongegrond" en het door de verweerders ingestelde (impliciet) incidenteel beroep eveneens gegrond, in zoverre het bestreden vonnis de
vergoedende intresten slechts vanaf 24 februari 1983 heeft toegekend, en veroordeelt de
eiser om aan de eerste en tweede verweerders de som van 30.824,50 euro, te vermeerde-
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ren met de vergoedende intresten vanaf 30 september 1977, en de gerechtelijke intresten
te betalen, en aan de derde en vierde verweerders de som van 44.222,98 euro, te vermeerderen met de vergoedende intresten vanaf 30 september 1977 en de gerechtelijke intresten. Deze beslissing is gestoeld op volgende overwegingen:
"Het Gewestplan Turnhout, goedgekeurd bij koninklijk besluit van 30 september 1977,
is het schadeverwekkend feit, vanaf wanneer vergoedende intresten aan de wettelijke rentevoet dienen te worden toegekend.
Het bestreden vonnis dient dan ook te worden gewijzigd in zoverre het de vergoedende
intresten slechts vanaf 24 februari 1983 toekent en (de verweerders) deze intresten in hun
syntheseconclusie na expertise neergelegd op 30 januari 2006 (vorderen) vanaf 30 september 1977. Het (impliciet) incidenteel beroep dient in deze mate te worden toegewezen.
De compensatoire intrest strekt tot vergoeding van de schade die de benadeelde lijdt ten
gevolge van de vertraging waarmee de aansprakelijke derde de schade heeft vergoed. In
zoverre die vertraging te wijten is aan de schuld of de nalatigheid van de benadeelde,
heeft deze niet het recht de vergoeding ervan te vorderen, ook al heeft de aansprakelijke
derde ten gevolge van die vertraging geen schade geleden (...).
Uit het enkel feit dat een procedure meer dan 20 jaar aansleept kan niet worden afgeleid
noch besloten dat de oorspronkelijke eisende partijen een fout hebben begaan of nalatig
zijn geweest bij het in staat stellen van de zaak. (De eiser) blijft in gebreke in concreto een
fout of nalatigheid in hoofde van (de verweerders) te bewijzen.
Er bestaat dan ook geen aanleiding om de rentevoet van de vergoedende intresten en/of
de duur ervan in de tijd te beperken".
Grief
Vergoedende intresten zijn intresten die ertoe strekken de schade, volgend uit de vertraging in de uitkering van de schadevergoeding, te vergoeden.
Deze intresten kunnen dan ook in geen geval worden toegekend voor periodes die aan
het ontstaan van de schade voorafgaan.
Bovendien kan er slechts sprake zijn van vertraging in de uitkering van de schadevergoeding voor zover het recht op vergoeding reeds is ontstaan.
Overeenkomstig artikel 37, eerste lid van de wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van de stedenbouw, thans artikel 35, eerste lid van het
Decreet op de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996, is schadevergoeding verschuldigd wanneer het bouw- of verkavelingsverbod, volgend uit een plan van
aanleg dat bindende kracht heeft gekregen, een einde maakt aan het gebruik waarvoor een
goed dient of normaal bestemd is de dag voorafgaand aan de inwerkingtreding.
Uit artikel 37, derde lid van voornoemde wet, thans artikel 35, vierde lid van voornoemd decreet, volgt dat het recht op planschadevergoeding ontstaat, ofwel bij overdracht
van het goed, ofwel bij de weigering van een bouw- of verkavelingsvergunning of nog bij
het afleveren van een negatief stedenbouwkundig attest.
Uit deze bepalingen volgt dat, zelfs zo de minderwaarde vaststaat op datum van de inwerkingtreding van een bindend plan van aanleg, het recht op vergoeding wegens planschade als dusdanig slechts ontstaat nadat één van voornoemde gebeurtenissen zich met
betrekking tot het perceel, waarop het bouwverbod slaat, heeft verwezenlijkt.
Het is slechts vanaf dat ogenblik dat de overheid, in casu het Vlaams Gewest, gehouden
zal zijn tot betaling van een vergoeding.
De intresten, verschuldigd wegens het uitblijven van vergoeding, kunnen dan ook ten
vroegste verschuldigd zijn vanaf het ogenblik waarop dat recht is ontstaan.
Te dezen blijkt uit de door het hof van beroep gedane vaststellingen dat het recht op
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vergoeding eerst op 24 februari 1983, datum van afgifte van een negatief stedenbouwkundig attest, is ontstaan. Het Vlaams Gewest kon dan ook ten vroegste vanaf voornoemd
tijdstip tot betaling van een vergoeding worden aangesproken.
Bovendien werd in het tussenarrest van 27 februari 2001, zoals overigens door het bestreden arrest zelf herhaald sub. 1. Retroacten, expliciet de vordering, gestoeld op artikel
1382 van het Burgerlijk Wetboek, verjaard verklaard, derwijze dat het hof van beroep niet
meer vermocht verweerders op die basis vergoedende intresten toe te kennen zonder aldus
andermaal uitspraak te doen over een rechtspunt waarover het reeds zijn rechtsmacht had
uitgeput.
Besluit
Waar het hof van beroep in het bestreden arrest op de vergoeding, toegekend ingevolge
het bouwverbod, rustend op de aan verweerders toebehorende percelen, vergoedende intresten toekent vanaf 30 september 1977, zijnde de datum waarop het gewestplan Turnhout, waaruit het bouwverbod volgde, werd goedgekeurd bij koninklijk besluit van 30
september 1977, daar waar het negatief stedenbouwkundig attest eerst werd afgeleverd op
24 februari 1983 en het recht op vergoeding derhalve eerst op dat tijdstip is ontstaan, verantwoordt het zijn beslissing desbetreffend niet naar recht (schending van de artikelen 37,
eerste en derde lid van de wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke
ordening en van de stedenbouw, en 35, eerste en vierde lid van het gecoördineerd Decreet
van het Vlaams Parlement van 22 oktober 1996 betreffende de ruimtelijke ordening, en
voor zoveel als nodig 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek). Waar het bovendien ter
zake toepassing blijkt te maken van artikel 1383 van het Burgerlijk Wetboek, daar waar
de vordering gestoeld op die bepaling, bij het tussenarrest van 27 februari 2001 reeds op
definitieve wijze werd afgewezen, doet het hof van beroep uitspraak over een rechtspunt
waarover het zijn rechtsmacht bij voormeld tussenarrest reeds had uitgeput (schending
van de artikelen 19 en 28 van het Gerechtelijk Wetboek).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
Grond van niet-ontvankelijkheid van het middel
1. De verweerders werpen op dat het middel niet-ontvankelijk is omdat het artikel 35 van het gecoördineerde decreet van het Vlaams Parlement van 22 oktober 1996 betreffende de ruimtelijke ordening als geschonden aanwijst, terwijl dit
artikel werd opgeheven bij artikel 171, eerste lid van het decreet van het Vlaams
Parlement van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening
en vervolgens op impliciete wijze opnieuw van kracht werd ingevolge artikel 38
van het decreet van 26 april 2000 houdende wijziging van het voormeld decreet
van 18 mei 1999 en van het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996.
2. Een middel dat schending aanvoert van een wetsartikel dat werd opgeheven,
maar nadien terug van kracht wordt, verwijst naar de inmiddels opnieuw van
kracht zijnde bepaling.
De grond van niet-ontvankelijkheid kan niet worden aangenomen.
Middel zelf
Tweede onderdeel
3. Krachtens artikel 35, tweede lid van het gecoördineerd decreet van 22 okto-
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ber 1996, dient, inzake planschadevergoeding, de waardevermindering die voor
schadeloosstelling in aanmerking komt, te worden geraamd als het verschil tussen eensdeels de waarde van dat goed op het ogenblik van de verwerving, geactualiseerd tot op de dag van het ontstaan van het recht op schadevergoeding en
verhoogd met de lasten en kosten, voor de inwerkingtreding van het plan en anderdeels de waarde van dat goed op het ogenblik van het ontstaan van het recht
op schadevergoeding na de inwerkingtreding van het plan. Enkel de waardevermindering voortvloeiend uit dat plan kan in aanmerking komen voor schadevergoeding.
4. Krachtens artikel 577-2, §8 van het Burgerlijk Wetboek, is de verdeling van
de gemeenschappelijke zaak onderworpen aan de regels die bepaald zijn in de titel Erfenissen.
Krachtens artikel 883 van het Burgerlijk Wetboek, wordt iedere mede-erfgenaam geacht alleen en onmiddellijk te zijn opgevolgd in alle goederen die in zijn
kavel zijn begrepen of die hem bij veiling ten deel zijn gevallen, en nooit de eigendom van de andere goederen van de nalatenschap te hebben gehad.
5. Uit de samenlezing van de voormelde artikelen volgt dat de akte deling tussen onverdeelde eigenaars declaratief van aard is en niet eigendoms-overdragend.
6. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan blijkt dat de verweerders eigenaars zijn van 2 percelen grond gelegen te Essen-Wildert aan de
Schaapsbaan, en dat zij hiervoor een planschadevergoeding vorderen waarvan de
omvang ter discussie staat.
De appelrechters stellen vast dat de partijen uiteenlopende standpunten hebben
omtrent de waarde van het goed op het ogenblik van de verwerving, hetzij de
aankoopakte van 13 maart 1965 omtrent twee derden van de onverdeelde eigendom, hetzij de akte deling van 14 april 1975.
Zij oordelen:
- de aankoop van de gronden in 1963 heeft niet als basis gediend voor de heffing van de registratie- en successierechten voor de volle eigendom van de gronden; zoals blijkt uit de verkoopakte van 13 maart 1963 werden de verweerders
slechts eigenaar van één derde van de betrokken percelen. De verkoopakte stelde
immers dat de kopers een recht (hebben) verworven op het goed "kopende ieder
voor één/derde paart";
- als verwervingswaarde dient derhalve te worden weerhouden de waarde van
de percelen als bouwgrond op datum van de akte van deling verleden voor notaris W.M. (...) op 14 april 1975, als gevolg waarvan de verweerders uiteindelijk
de "volle eigendom d.i. de eigendom over de volledige betrokken percelen" verwierven;
- gezien de akte van deling enkel aanleiding heeft gegeven tot de heffing van
registratierechten op een deel van de overdracht van de kwestieuze percelen,
dient de verkoopwaarde van het goed in volle eigendom op de verwerving in
acht te worden genomen.
7. Door aldus voor de waarde van het goed op het ogenblik van de verwerving
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de datum van de akte deling in aanmerking te nemen, verantwoorden zij hun beslissing niet naar recht.
Het onderdeel is gegrond.
Tweede middel
8. Krachtens artikel 35 van het decreet van 22 oktober 1996 betreffende de
ruimtelijke ordening, is al naar het geval schadevergoeding verschuldigd door
het Vlaamse Gewest, de vereniging van gemeenten of de gemeente, wanneer het
bouw- of verkavelingsverbod volgend uit een plan dat bindende kracht heeft verkregen, een einde maakt aan het gebruik waarvoor een goed dient of normaal bestemd is de dag voorafgaand aan de inwerkingtreding.
Krachtens het derde lid van voormeld artikel, ontstaat het recht op schadevergoeding ofwel bij de overdracht van het goed ofwel bij de weigering van een
bouw- of verkavelingsvergunning of nog bij het afleveren van een negatief stedenbouwkundig attest.
9. Hieruit volgt dat de rente verschuldigd wegens het uitblijven van de vergoeding ten vroegste verschuldigd is vanaf het ontstaan van voormeld recht op schadevergoeding, onder meer bij het afleveren van een negatief stedenbouwkundig
attest.
10. De appelrechters stellen vast dat het toepasselijke gewestplan vastgesteld
werd bij koninklijk besluit van 30 september 1977 en dat op 24 februari 1983
een negatief stedenbouwkundig attest werd afgeleverd aan de verweerders.
Zij oordelen:
- het beroepen vonnis dient hervormd in zoverre het de vergoedende interesten
slechts vanaf 24 februari 1983 toekent;
- de verweerders vorderen de interesten na expertise vanaf 30 september 1977;
- dit impliciet incidenteel beroep dient te worden ingewilligd.
11. Door aldus te oordelen verantwoorden zij hun beslissing niet naar recht.
Het middel is gegrond.
Overige grieven
12. De overige grieven kunnen niet tot ruimere cassatie leiden.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uitspraak doet over het bedrag
van de planschadevergoeding, de intrest en de kosten.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigd arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van beroep te Brussel.
31 maart 2008 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:
mevr. Deconinck – Gelijkluidende conclusie van mevr. Mortier, advocaat-generaal – Ad-
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vocaten: mrs. Geinger en van Ommeslaghe.

Nr. 198
3° KAMER - 31 maart 2008

1º MILIEURECHT - WET BETREFFENDE DE BESCHERMING VAN HET LEEFMILIEU - TE
BESCHERMEN LEEFMILIEU - GOEDE RUIMTELIJKE ORDENING - DRAAGWIJDTE
2º STEDENBOUW — ALLERLEI - DECREET HOUDENDE DE ORGANISATIE VAN DE
RUIMTELIJKE ORDENING - WET BETREFFENDE DE BESCHERMING VAN HET LEEFMILIEU - DEFINITIE
3º MILIEURECHT - BESCHERMING VAN HET LEEFMILIEU - STAKINGSVORDERING - BEVOEGDHEID
VAN DE STAKINGSRECHTER - AFBRAAK VAN ONVERGUNDE BOUWWERKEN - TOEPASSING
1º en 2° Het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening
dient beschouwd te worden als een "wet betreffende de bescherming van het leefmilieu"
in de zin van artikel 1 van de wet van 12 januari 1993 nu uit het doel van die wet om niet
alleen de aantasting van de natuur te voorkomen, maar ook een leefbare omgeving te
verzekeren aan de bevolking, volgt dat een goede ordening van de ruimte deel uitmaakt
van het te beschermen leefmilieu in de zin van die wet1. (Art. 1 Wet 12 jan. 1993
betreffende een vorderingsrecht inzake bescherming van het leefmilieu; Decr. Vl. R. 18
mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening)
3º De rechter die oordeelt dat de voorzitter als stakingsrechter in milieuzaken slechts kan
optreden teneinde maatregelen te nemen ter preventie van de uitvoering of ter
voorkoming van schade aan het leefmilieu en de mogelijkheid van afbraak van de in strijd
met de bouwvergunning opgetrokken panden zonder meer uitsluit, verantwoordt zijn
beslissing niet naar recht nu artikel 1, tweede lid van de wet van 12 januari 1993 niet
verhindert dat de rechter zou bevelen dat uitgevoerde werken ongedaan worden
gemaakt als een dergelijk bevel nodig is om verdere schade aan het leefmilieu te
voorkomen2. (Art. 1, tweede lid Wet 12 jan. 1993 betreffende een vorderingsrecht inzake
bescherming van het leefmilieu)
(GEMEENTE ZOERSEL T. V. e.a.)

Conclusie van mevrouw de advocaat-generaal R. Mortier:
Het tweede onderdeel komt mij gegrond voor.
De appelrechters stellen dat de vordering betrekking heeft op handelingen die een
inbreuk uitmaken op het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de
ruimtelijke ordening en oordelen de vordering gebaseerd op die wetgeving ongegrond
omdat deze wetgeving niet als een milieuwet in de zin van de wet van 12 januari 1993 kan
beschouwd worden.
Het begrip “leefmilieu” uit de milieustakingswet en de regelgeving die daarop betrekking heeft, werd door de wetgever niet gedefinieerd, omdat de betekenis van het begrip
evolueert3.
Uw Hof besliste bij arrest van 8 november 19964 dat uit het doel van de wet van 12 januari 1993 volgt dat een goede ordening van de ruimte deel uitmaakt van het te bescher1 Zie conclusie O.M.
2 Ibid.
3 Memorie van Toelichting; Gedr. St. Senaat 1990-1991, nr. 1232/1.
4 Cass., 8 november 1996, A.R. C.95.0206.N, A.C.1996, nr.426.
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men leefmilieu in de zin van die wet. De bescherming van het leefmilieu verwijst immers
niet alleen naar de natuurbescherming.
De wet van 12 januari 1993 heeft naast het voorkomen van aantastingen aan de natuur
ook tot doel om de leefbaarheid van een bevolking te verzekeren, zodat ook de goede
ruimtelijke ordening deel uitmaakt van het leefmilieu dat door deze wet wordt beschermd5.
Ook het vierde onderdeel lijkt mij gegrond.
De appelrechters nemen aan dat de stakingsrechter enkel maatregelen kan nemen ter
preventie van de uitvoering of ter voorkoming van schade aan het leefmilieu, maar hierin
niet begrepen is de bevoegdheid om de afbraak te bevelen van de in strijd met een
bouwvergunning opgetrokken pand gezien de staking veeleer een administratieve
maatregel is die getroffen wordt in afwachting van een beslissing ten gronde.
In het reeds geciteerd arrest van 8 november 1996 oordeelde uw Hof op het vijfde
cassatiemiddel dat inhield dat de stakingsrechter niet de bevoegdheid heeft om het herstel
te bevelen van reeds aangerichte schade, dat nu krachtens de wet van 12 januari 1993 de
rechter de staking kan bevelen van handelingen waarvan de uitvoering reeds is begonnen
of maatregelen kan opleggen ter preventie van de uitvoering ervan of ter voorkoming van
schade aan het leefmilieu, die bepaling niet verhindert dat de rechter zou bevelen dat de
gedane werken ongedaan worden gemaakt als dergelijk bevel nodig is om verdere schade
aan het leefmilieu te voorkomen.
De overweging van de rechter dat “de loutere stopzetting van onwettig uitgevoerde
werken op zichzelf soms niet volstaat om een einde te stellen aan de voor het leefmilieu
schadelijke inbreuk” en “het te dezen nodig is de schade aan het milieu weg te nemen
door een effectief herstel in natura” werden door Uw Hof niet als een schending van
artikel 1 van de wet van 12 januari 1993 beschouwd.
De afbraak van de onvergunde bouwwerken, wordt aldus het Hof, gerechtvaardigd door
het feit dat alleen op die wijze verdere schade aan het leefmilieu kan voorkomen worden.
Waar uit de parlementaire voorbereidende werken blijkt dat de wet er voornamelijk op
gericht is om doorgaans kortstondige schadeverwekkende handelingen te doen stopzetten
en de voorzitter van de rechtbank de bevoegdheid te geven hiertoe maatregelen te nemen,
blijkt niet expliciet op welke wijze of aan de hand van welke concrete maatregelen de
voorzitter deze doelstelling dient te bereiken.
Dat de te nemen maatregel in een specifiek geval kan bestaan in het doen afbreken of
verwijderen van onvergunde constructies is dus theoretisch mogelijk.
Dat dergelijke maatregel binnen de bevoegdheid van de stakingsrechter ligt indien dit
nodig is om verdere schade aan het leefmilieu te voorkomen werd trouwens bevestigd bij
arrest van 14 februari 20026 van uw Hof. Het louter feit dat een constructie onvergund
werd opgericht volstaat in dit geval niet. Immers zou in dat geval via het middel van de
stakingsvordering de reglementering betreffende het formuleren van herstelvorderingen
zoals bepaald in de artikelen 149 en volgende van het DRO omzeild worden.
Het middel dat ervan uitgaat dat de appelrechters ten onrechte, in algemene termen,
hebben geoordeeld dat de stakingsrechter niet de mogelijkheid heeft om de afbraak te
bevelen van in strijd met een bouwvergunning opgetrokken panden, is gegrond.
Conclusie: vernietiging.
5 Zie ter zake: A. C ARETTE, “Stedenbouwwetgeving als deel van de milieuregelgeving en herstel in de
vorige toestand door afbraak van reeds uitgevoerde werken onder gelding van de milieustakingswet
van 12 januari 1993”, R.W. 1997-1998, 496 e.v.
6 Cass., 14 februari 2002, A.R. C.99.0459.N, A.C. 2002, nr. 106.
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ARREST

(A.R. C.07.0157.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 30 november 2005 gewezen
door het Hof van Beroep te Antwerpen.
De zaak is bij beschikking van de eerste voorzitter van 7 maart 2008 verwezen
naar de derde kamer.
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;
- de artikelen 584, eerste lid, 587, eerste lid, 5°, 587, tweede lid, 602, eerste lid, 2°,
1039, eerste lid van het Gerechtelijk Wetboek;
- de artikelen 1 en 3 van de wet van 12 januari 1993 betreffende een vorderingsrecht inzake bescherming van het leefmilieu (hierna "wet van 12 januari 1993");
- de artikelen 4, 99, §1, eerste lid, 146, eerste lid, 149, §1, 151 en 160, eerste lid van het
decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening (hierna
"Stedenbouwdecreet 1999"), genoemd artikel 149, §1, in zijn versies van toepassing zowel vóór als na de wijziging bij decreet van 4 juni 2003 houdende wijziging van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening, wat het handhavingsbeleid betreft;
- het algemeen rechtsbeginsel dat de eerbiediging van het recht van verdediging voorschrijft.
Bestreden beslissing
Het bestreden arrest verklaart het hoger beroep van de verweerders gegrond en het incidenteel hoger beroep van de eiseres ongegrond, hervormt het bestreden vonnis, verklaart
de vordering van de eiseres tegen de verweerders ongegrond, en verwijst de eiseres in de
kosten van beide aanleggen, op volgende gronden:
"1.
De oorspronkelijke vordering gaat uit van (de eiseres) en strekt ertoe (de verweerders)
te veroordelen tot het herstel in de oorspronkelijk staat, binnen de zes maanden, aan het
adres van (de verweerders):
op perceel sectie I nr. 362a door:
- afbraak van de betonnen verharding;
- verwijdering van het aangevoerde steenpuin;
- herstel van het landbouwkarakter door heraanvoer van zwarte grond;
- afbraak van de zonder toelating opgerichte garage (5,2 x 11, 6m) en bergplaats voor
hooi en stro (29,7 x 12m);
- afbraak van een aanvankelijk als bergplaats omschreven gebouw bij een bestaande
paardenfokkerij (25 x 40m), maar laatst omschreven als een hangar (50 x 31, 3m);
op perceel sectie I nr. 363h door:
- afbraak van de uitbreiding van de voorziene stal naar 11 x 6m in plaats van 11 x 4m
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en van een U-vormig gebouw van 10,5 x 11 m;
op perceel sectie I nr. 3631 door:
- afbraak van twee gebouwen voorzien van 10,9 en 3,5m x 8m;
en dit tegen verbeurte van een dwangsom van 1.000,00 euro per begonnen dag dat bovengenoemde inrichtingen en werken niet geheel zijn afgebroken en het puin en het afbreekmateriaal niet geheel is verwijderd van de percelen;
en (de verweerders) op te leggen de controle door (de eiseres) te dulden, zonodig met
bijstand van de arm der wet en een gerechtsdeurwaarder.
2.
De eerste rechter verklaart de vordering ontvankelijk en grotendeels gegrond zoals gevorderd met uitzondering van het recht op controle.
De eerste rechter oordeelde dat (de eiseres) bepaalde voorwaarden stipuleerde waaraan
door (de verweerders) geen gevolg werd gegeven, dat (de eiseres) steeds op haar standpunt gebleven is en er geen machtsmisbruik noch enige schending van het gelijkheidsbeginsel door (de verweerders) aangetoond wordt.
3.
Het hoger beroep strekt tot de vernietiging van deze beschikking.
(De verweerders) laten als grieven gelden:
- het huidig gedoogbeleid van de regering is gericht op regularisatie;
- het machtsmisbruik van (de eiseres) door op 3 januari 2000 aan te kondigen dat een
wijziging in de bestemming naar een dierenkliniek wel mogelijk is;
- het gelijkheidsbeginsel daar wel een vergunning verleend werd voor een gelijkaardige
dierenkliniek te Mol;
- de dwangsom is buiten alle proportie.
(De eiseres) streeft de bevestiging na van de bestreden beschikking en stelt incidenteel
beroep in wat betreft het dulden door (de verweerders) van een controle op hun perceel,
alles op kosten van (de verweerders) te vergoeden mits eenvoudige betekening van de facturen van alle uitgestelde kosten via de gerechtsdeurwaarder.
Beoordeling
4.
Aan de hand van de uiteenzetting der partijen en de neergelegde stukken overweegt het
(hof van beroep) als volgt:
(De eiseres) steunt haar vordering initieel op de wet van 12 januari 1993 en, voor zover
nodig, op artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek.
Overeenkomstig de wet van 12 januari 1993 (B.S. 19 februari 1993) betreffende een
Vorderingsrecht inzake bescherming van het Leefmilieu (verder: Wet Vorderingsrecht
Leefmilieu) kan de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg de staking bevelen van
handelingen die een kennelijke inbreuk of minstens een ernstige dreiging vormen voor
een inbreuk op het `recht op het milieu'. Het artikel 587 van het Gerechtelijk Wetboek
geeft hem uitdrukkelijk deze bevoegdheid.
Artikel 1 van de Wet Vorderingsrecht Leefmilieu bepaalt dat:
'Onverminderd de bevoegdheid van andere rechtscolleges op basis van andere wetsbepalingen, stelt de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg, op verzoek van de procureur des Konings, van een administratieve overheid of van een rechtspersoon zoals omschreven in artikel 2, het bestaan vast van een zelfs onder het strafrecht vallende handeling, die een kennelijke inbreuk is of een ernstige dreiging vormt voor een inbreuk op één
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of meer bepalingen van wetten, decreten, ordonnanties, verordeningen of besluiten betreffende de bescherming van het leefmilieu.
Hij kan de staking bevelen van handelingen waarvan de uitvoering reeds is begonnen of
maatregelen opleggen ter preventie van de uitvoering ervan of ter voorkoming van schade
aan het leefmilieu. Voor elk debat over de grond van de zaak moet een verzoeningspoging
plaatshebben.
De voorzitter kan aan de overtreder een termijn toestaan om aan de opgelegde maatregelen te voldoen'.
(...)
De vordering gesteund op de Wet Vorderingsrecht Leefmilieu die strekt tot de vaststelling van een bouwinbreuk door (de verweerders), tot de staking van de handeling, tot het
verbod om verder te werken en tot het opleggen van een dwangsom, kan onder meer uitgaan van een administratieve overheid.
Uit de ruime begripsomschrijving van elke administratieve overheid wordt afgeleid dat
iedere overheid wiens beslissing voorwerp kan uitmaken van een vernietigingsberoep, de
vordering kan instellen.
(De eiseres), vertegenwoordigd door het College van burgemeester en schepenen, is zo
een administratieve overheid in de zin van artikel 1 van bovengenoemde Wet en heeft dus
de hoedanigheid om een stakingsvordering in te stellen telkens als er een kennelijke overtreding wordt begaan en of er een ernstige dreiging bestaat voor een schending van het
milieurecht.
(...)
De aanvraag voor het bouwen op het perceel en voor een uitbatingvergunning van een
paardenfokkerij voor 20 rijpaarden is reeds meermaals ongunstig geadviseerd geworden,
evenals de regularisatie aanvraag die door de Bestendige Deputatie van de provincie Antwerpen op 7 mei 1997 en door de Minister op 27 januari 1998 geweigerd werd.
In reactie deden (de verweerders) een aanvraag tot bestemmingswijziging die door de
gemeente op 3 januari 2000 gunstig onthaald werd, mits de bestaande gebouwen afgebroken worden met uitzondering van de ruimte nodig voor het inrichten van een dierenartspraktijk en voor zover die vooraan zou worden ingeplant.
Op 10 mei 2001 en op 25 augustus 2002 wordt door de architect S. C. voor (de verweerders) een aanvraag tot stedenbouwkundig attest nr. 2 met het oog op de regularisatie
en de verbouwing van de bestaande loods ingediend, die echter telkens door de gemeente
negatief geadviseerd werden vermits niet in overeenstemming met de gemaakte afspraken.
In zitting van het schepencollege van 8 september 2002 werd alsdan de beslissing genomen te dagvaarden in herstel en staking met het doel een einde te maken aan de stedenbouwinbreuken en afbraak en herstel te zien bevelen met oplegging van een dwangsom.
Als stakingsrechter in milieuzaken kan door de voorzitter maar opgetreden worden ten
einde maatregelen te nemen ter preventie van de uitvoering of ter voorkoming van schade
aan het leefmilieu. De mogelijkheid om de afbraak te bevelen van de in strijd met de
bouwvergunning opgetrokken panden is hem evenwel niet toegekend. De staking is veeleer een administratieve maatregel die getroffen wordt in afwachting van een beslissing ten
gronde over de regelmatigheid van de stilgelegde werken en handelingen.
Het voorwerp van de vordering is de afbraak te bevelen van wederrechtelijk opgetrokken gebouwen in overtreding met het Decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie
ruimtelijke ordening (verder: DORO) (B.S. 8 juni 1999). Voor zover deze inbreuken op
het decreet DORO zelf geen overtreding uitmaken van de milieureglementering, dient de
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vordering van de gemeente Zoersel ongegrond te worden verklaard.
Een vordering tot staking in aangelegenheden van ruimtelijke ordening en stedenbouw
kan enkel indien de aangevochten overtreding van het decreet DORO ook een kennelijke
inbreuk is of een ernstige dreiging vormt op een bepaling van wetten, decreten, ordonnanties, verordeningen of besluiten inzake de bescherming van het leefmilieu.
Wat de vordering betreft tot de afbraak van gebouwen en verharding, de verwijdering
van steenpuin en het herstel van het landbouwkarakter kan niet worden gesproken van een
inbreuk op de milieuwetgeving, zodat de stakingsvordering eigenlijk neerkomt op een stedenbouwkundige herstelvordering, die op een geëigende wijze kan en moet worden ingesteld.
In het geval van herstelmaatregelen voorziet artikel 151 van het decreet van 18 mei
1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening, voor zover het openbaar ministerie de ingestelde strafvordering conform artikel 149, §1, de strafzaak geseponeerd
heeft, in een mogelijkheid voor het college van burgemeester en schepen om voor de burgerlijke rechtbank een herstelmaatregel te vorderen. Verder vereist artikel 160, 1ste lid,
DORO dat het exploot tot inleiding van het geding eerst ingeschreven wordt op de kant
van de overschrijving van de titel van verkrijging.
De kortgeding rechter is bovendien niet bevoegd om schadevergoeding toe te kennen
op grond van artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek. Deze grond wordt trouwens niet
verder uitgewerkt door (de eiseres) in hoger beroep, zodat dan ook op dit middel niet verder dient ingegaan te worden" (arrest pp. 2-8).
Grieven
Eerste onderdeel
De rechter die zijn beslissing grondt op een middel dat door de partijen niet is aangevoerd, zonder hun de gelegenheid te geven daarover verweer te voeren, miskent het recht
van verdediging.
De verweerster betwistte voor de appelrechters in conclusie de door de eiseres, op basis
van de wet van 12 januari 1993, gevorderde afbraak en herstel, alsook de beslissing van
de eerste rechter waarbij eiseres' vordering werd ingewilligd, op grond van het verweer
- dat de gebouwen door de overheid al jaren worden gedoogd sinds 1983 en dat de vordering in afbraak thans na 20 jaar niet in evenredigheid is met de reeds lang gedogen
overtredingen;
- dat de eiseres machtsmisbruik pleegt door de gevraagde wijziging van de bestemming
naar een dierenartsenpraktijk aan zulke voorwaarden te onderwerpen dat ze eigenlijk een
dierenkliniek weigert op haar grondgebied;
- dat de eiseres het gelijkheidsbeginsel miskent nu de gemeente Mol in gelijkaardige
omstandigheden wel een vergunning toekende aan een veearts voor een paardenkliniek
bestaande uit een aantal stallingen, onderzoeksruimte en gesloten hal, en dat de eiseres
dan ook haar voorwaarden dient te wijzigen zodat een paardenkliniek op haar grondgebied kan uitgebaat worden;
- dat de gevorderde dwangsom volledig buiten proportie is (arrest p. 3, sub 3; appelverzoekschrift verweerders, pp. 2-6, sub I tot IV; beroepsbesluiten verweerders pp. 2-7, sub I
tot IV; "hernemende en aanvullende" beroepsbesluiten verweerders, pp. 4-8, sub 11.1 rot
II.4).
Naast het voornoemde verweer betwistten de verweerders geenszins de gegrondheid
van eiseres' vordering, en betwistten zij inzonderheid geenszins dat de door de eiseres
aangevoerde inbreuken ter staving van haar vordering tot afbraak, verwijdering en herstel,
als inbreuken op wetsbepalingen betreffende de bescherming van het milieu dienden te
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worden beschouwd in de zin van artikel 1, lid 1 van de wet van 12 januari 1993.
Door derhalve te oordelen dat wat betreft eiseres' vordering tot afbraak, verwijdering en
herstel, op de percelen sectie I, nrs. 362a, 363h en 3631, zoals omschreven in het arrest (p.
2 en 3, sub 1) en hier uitdrukkelijk hernomen, "niet (kan) worden gesproken van een inbreuk op de milieuwetgeving", grondt het bestreden arrest zijn beslissing tot afwijzing van
eiseres' vordering op een middel dat door de verweerders niet is aangevoerd, zonder de eiseres de gelegenheid te geven daarover verweer te voeren, zodat het eiseres' recht van verdediging miskent (schending van het algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging).
Voor zover er zou dienen te worden aangenomen dat de redengeving van het bestreden
arrest toelaat aan te nemen dat het eiseres' vordering niet, of minstens niet alleen verwerpt
om reden dat het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening niet kan worden beschouwd als wetgeving betreffende de bescherming van het
leefmilieu, in de zin van artikel 1, lid 1 van de wet van 12 januari 1993, maar wel, of minstens ook, om reden dat de aangevoerde inbreuken op het Stedenbouwdecreet 1999 geen
"kennelijke" inbreuken zijn, in de zin van artikel 1, lid 1 van de wet van 12 januari 1993,
op het Stedenbouwdecreet 1999, quod non, miskent het bestreden arrest eveneens eiseres'
recht van verdediging.
Naast het hiervoor toegelichte verweer betwistten de verweerders geenszins de gegrondheid van eiseres' vordering, en betwistten zij derhalve ook geenszins dat de door de
eiseres aangevoerde inbreuken ter staving van haar vordering tot afbraak, verwijdering en
herstel, als "kennelijke" inbreuken op wetsbepalingen betreffende de bescherming van het
milieu dienden te worden beschouwd in de zin van artikel 1, lid 1 van de wet van 12 januari 1993.
In zoverre het bestreden arrest eiseres' vordering afwijst of minstens ook afwijst, op
grond van het ambtshalve opgeworpen middel dat geen "kennelijke" inbreuk voorhanden
is, quod non, zonder de eiseres in de gelegenheid terzake verweer te voeren, miskent het
derhalve eveneens het algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging.
Tweede onderdeel
1. Luidens artikel 1, eerste lid van de wet van 12 januari 1993, stelt de voorzitter van de
rechtbank van eerste aanleg het bestaan vast van een zelfs onder het strafrecht vallende
handeling, die een kennelijke inbreuk is of een ernstige dreiging vormt voor een inbreuk
op één of meer bepalingen van wetten, decreten, ordonnanties, verordeningen of besluiten
betreffende de bescherming van het leefmilieu.
Uit het doel van de wet van 12 januari 1993 niet alleen de aantasting van de natuur te
voorkomen maar ook een leefbare omgeving te verzekeren aan de bevolking, volgt dat
een goede ordening van de ruimte deel uitmaakt van het te beschermen leefmilieu in de
zin van die wet.
Krachtens artikel 4 van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de
ruimtelijke ordening, is de ruimtelijke ordening gericht op een duurzame ruimtelijke ontwikkeling, waarbij de ruimte beheerd wordt ten behoeve van de huidige generatie, zonder
dat de behoeften van de toekomstige generaties in het gedrang gebracht worden, worden
daarbij de ruimtelijke behoeften van de verschillende maatschappelijke activiteiten gelijktijdig tegen elkaar afgewogen, wordt er rekening gehouden met de ruimtelijke draagkracht, de gevolgen voor het leefmilieu en de culturele, economische, esthetische en sociale gevolgen, en wordt op deze manier gestreefd naar ruimtelijke kwaliteit.
De bepalingen van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening, en inzonderheid het voorschrift van artikel 99, §1, eerste lid van dit decreet
dat een vergunningsplicht oplegt voor het bouwen, op een grond één of meer vaste inrichtingen plaatsen, een bestaande vaste inrichting of bestaand bouwwerk afbreken, herbou-
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wen, verbouwen of uitbreiden, en het voorschrift van artikel 146, eerste lid van hetzelfde
decreet dat werken zonder voorafgaande vergunning of in strijd met de vergunning strafbaar stelt, beogen beide een goede ordening van de ruimte, en maken derhalve deel uit
van het te beschermen leefmilieu in de zin van artikel 1, lid 1 van de wet van 12 januari
1993.
2. Te dezen blijkt uit de vaststellingen van het bestreden arrest dat de eiseres aan de
verweerders inbreuken verweet op de wetgeving inzake ruimtelijke ordening, met name
inbreuken op het Stedenbouwdecreet van 18 mei 1999 wegens wederrechtelijk, zonder
vergunning, opgetrokken gebouwen.
Door te oordelen dat voor wat betreft eiseres' vordering tot afbraak, verwijdering en
herstel, op de percelen sectie I, nrs. 362a, 363h en 363I, zoals omschreven in het arrest (p.
2 en 3, sub 1) en hier uitdrukkelijk hernomen, en gesteund op de wet van 12 januari 1993,
"niet (kan) worden gesproken van een inbreuk op de milieuwetgeving" in de zin van artikel 1, lid 1 van de wet van 12 januari 1993, en aldus het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening, en inzonderheid de vergunningsplicht opgelegd door artikel 99, §1, eerste lid van dit decreet en gesanctioneerd bij artikel 146, eerste
lid van hetzelfde decreet, niet te beschouwen als een decreet of een bepaling van een decreet "betreffende de bescherming van het leefmilieu" in de zin van artikel 1, lid 1 van de
wet van 12 januari 1993, schendt het bestreden arrest artikel 1, eerste lid van de wet van
12 januari 1993, en de artikelen 4, 99, §1, eerste lid, en 146, eerste lid van het decreet van
18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening, kon het dienvolgens
niet wettig eiseres' vordering tot afbraak, verwijdering en herstel, afwijzen (schending van
dezelfde bepalingen), en kon het evenmin wettig oordelen dat de stakingsvordering neerkomt op een stedenbouwkundige herstelvordering (schending van dezelfde wetsbepalingen alsook artikel 149, §1, in zijn versies van toepassing zowel vóór als na de wijziging
bij decreet van 4 juni 2003, en de artikelen 151 en 160, eerste lid van het Stedenbouwdecreet van 1999).
Derde onderdeel
Voor zover er zou dienen te worden aangenomen dat de redengeving van het arrest toelaat aan te nemen dat de afwijzing van eiseres' vordering tot afbraak, verwijdering en herstel, om reden dat "niet kan worden gesproken van een inbreuk op milieuwetgeving", niet
betekent dat het Stedenbouwdecreet geen wetgeving zou zijn betreffende de bescherming
van het leefmilieu in de zin van artikel 1, eerste lid van de wet van 12 januari 1993, maar
wel dat te dezen geen "kennelijke" inbreuk of "ernstige dreiging" van "kennelijk" inbreuk
voorhanden is, in de zin van dezelfde wetsbepaling, is de beslissing niet regelmatig met
redenen omkleed.
Het bestreden arrest neemt in deze lezing aan dat er te dezen een inbreuk is op het Stedenbouwdecreet van 1999 wegens wederrechtelijk opgetrokken gebouwen of sluit minstens niet uit dat er een inbreuk op het Stedenbouwdecreet van 1999 voorhanden is en legt
niet nader uit hoe en waardoor die inbreuk niet "kennelijk" is of hoe en waardoor er geen
"ernstige dreiging" op een "kennelijke" inbreuk voorhanden zou zijn. Door aldus na te laten de redenen van zijn beslissing aan te geven is het hof van beroep aan zijn motiveringsverplichting tekort gekomen en is het bestreden arrest derhalve niet regelmatig gemotiveerd (schending van artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet). Minstens stelt het hof
van beroep aldus het Hof in de onmogelijkheid om zijn wettigheidstoezicht op de beslissing uit te oefenen (schending van het artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet).
Vierde onderdeel
Voor zover er zou dienen te worden aangenomen dat de redengeving van het bestreden
arrest toelaat aan te nemen dat het de op de wet van 12 januari 1993 gesteunde vordering
van de eiseres tot afbraak, verwijdering en herstel, niet, of minstens niet alleen verwerpt
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om reden dat "niet kan worden gesproken van een inbreuk op milieuwetgeving", doch (tevens) op de overwegingen "(dat) als stakingsrechter in milieuzaken door de voorzitter
maar (kan) opgetreden worden ten einde maatregelen te nemen ter preventie van de uitvoering of ter voorkoming van schade aan het leefmilieu (en) de mogelijkheid om de afbraak te bevelen van de in strijd met de bouwvergunning opgetrokken panden hem evenwel niet (is) toegekend (en) de staking veeleer een administratieve maatregel (is) die getroffen wordt in afwachting van een beslissing ten gronde over de regelmatigheid van de
stilgelegde werken en handelingen", quod non, is de beslissing tot afwijzing van eiseres'
vordering evenmin naar recht verantwoord.
Naar luid van artikel 1, tweede lid van de wet van 12 januari 1993 kan de rechter de
staking bevelen van handelingen waarvan de uitvoering reeds is begonnen of maatregelen
opleggen ter preventie van de uitvoering ervan of ter voorkoming van schade aan het leefmilieu.
Die bepaling verhindert niet dat de rechter zou bevelen dat uitgevoerde werken ongedaan worden gemaakt als een dergelijk bevel nodig is om verdere schade aan het leefmilieu te voorkomen.
Het bestreden arrest kon dienvolgens niet wettig zondermeer oordelen dat "de mogelijkheid om de afbraak te bevelen van de in strijd met de bouwvergunning opgetrokken
panden", niet aan de voorzitter is toegekend (schending van artikel 1, tweede lid van de
wet van 12 januari 1993).
In zoverre het bestreden arrest zondermeer oordeelt dat de stakingsrechter niet de mogelijkheid heeft om de afbraak te bevelen van in strijd met een bouwvergunning opgetrokken panden, miskent het derhalve artikel 1, tweede lid van de wet van 12 januari 1993, en
kon het dienvolgens niet wettig eisers vordering op die grond verwerpen (schending van
dezelfde wetsbepaling).
Bovendien doet de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg, krachtens artikel 587,
eerste lid, 5° van het Gerechtelijk Wetboek, uitspraak over de vorderingen ingesteld overeenkomstig de wet van 12 januari 1993. Luidens artikel 587, tweede lid van het Gerechtelijk Wetboek worden, behoudens andersluidende wetsbepalingen, de vorderingen bedoeld
in het eerste lid ingesteld en behandeld naar de vormen van het kortgeding. Artikel 3, eerste lid van de wet van 12 januari 1993 bepaalt dat de vordering wordt ingesteld en behandeld zoals in kort geding overeenkomstig de artikelen 1035 tot 1038, 1040 en 1041 van
het Gerechtelijk Wetboek.
Voor de inleiding en de behandeling van de vordering in staking in milieuzaken op
grond van de wet van 12 januari 1993 geldt derhalve de rechtspleging van het kort geding.
De door de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg op grond van de wet van 12
januari 1993 genomen beschikking, en het door het hof van beroep, oordelend krachtens
artikel 602, eerste lid, 2° van het Gerechtelijk Wetboek, over het hoger beroep tegen deze
uitspraken in eerste aanleg gewezen door de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg, zijn echter geen beslissingen "in kort geding", die overeenkomstig de voorschriften
van de artikelen 584, eerste lid van het Gerechtelijk Wetboek, en artikel 1039, eerste lid
van hetzelfde wetboek "bij voorraad" zijn genomen en "geen nadeel (toebrengen) aan de
zaak zelf".
Ze zijn wel beslissingen waarbij de voorzitter, en het hof van beroep in graad van beroep, zich ten gronde dienen uit te spreken over de rechten van partijen, wat bovendien
bevestigd wordt door artikel 3, vijfde en zesde lid van de wet van 12 januari 1993, naar
luid waarvan de stakingsrechter in milieuzaken over de vordering uitspraak doet niettegenstaande enige strafvervolging uitgeoefend wegens dezelfde feiten, en de uitspraak over
de strafvordering die betrekking heeft op feiten waartegen een vordering tot staking is ingesteld, wordt uitgesteld totdat inzake de vordering tot staking een beslissing is gewezen
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die in kracht van gewijsde is gegaan.
Het bestreden arrest kon dienvolgens niet wettig oordelen dat "de staking veeleer een
administratieve maatregel (is) die getroffen wordt in afwachting van een beslissing ten
gronde over de regelmatigheid van de stilgelegde werken en handelingen" (schending van
de artikelen 584, eerste lid, 587, eerste lid, 5°, 587, tweede lid, 602, eerste lid, 2°, 1039,
eerste lid van het Gerechtelijk Wetboek, artikel 3, eerste, vijfde en zesde lid van de wet
van 12 januari 1993).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Tweede onderdeel
1. Krachtens artikel 1, eerste lid van de wet van 12 januari 1993 betreffende
een vorderingsrecht inzake bescherming van het leefmilieu, stelt de voorzitter
van de rechtbank van eerste aanleg het bestaan vast van een zelfs onder het strafrecht vallende handeling, die een kennelijke inbreuk is of een ernstige dreiging
vormt voor een inbreuk op één of meer bepalingen van wetten, ordonnanties,
verordeningen of besluiten betreffende de bescherming van het leefmilieu.
2. Uit het doel van die wet om niet alleen de aantasting van de natuur te voorkomen, maar ook een leefbare omgeving te verzekeren aan de bevolking, volgt
dat een goede ordening van de ruimte deel uitmaakt van het te beschermen leefmilieu in de zin van die wet.
Het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening dient aldus beschouwd te worden als een "wet betreffende de bescherming
van het leefmilieu" in de zin van artikel 1 van de wet van 12 januari 1993 betreffende een vorderingsrecht inzake bescherming van het leefmilieu.
3. Na vastgesteld te hebben dat de vordering beoogt de afbraak te bevelen van
wederrechtelijk opgetrokken gebouwen in overtreding met voormeld decreet van
18 mei 1999, oordelen de appelrechters:
- voor zover de inbreuken op het decreet zelf geen overtreding uitmaken van
de milieureglementering, dient de vordering van de eiseres ongegrond te worden
verklaard;
- een vordering tot staking in aangelegenheden van ruimtelijke ordening en
stedenbouw kan enkel indien de aangevochten overtreding van het decreet ook
een kennelijke inbreuk is of een ernstige dreiging vormt op een bepaling inzake
de bescherming van het leefmilieu;
- wat de vordering betreft tot afbraak van gebouwen en verharding, de verwijdering van steenpuin en het herstel van het landbouwkarakter, kan niet worden
gesproken van een inbreuk op de milieuwetgeving.
Door aldus op grond van die redenen zonder meer de inbreuken inzake ruimtelijke ordening en stedenbouw uit het toepassingsveld van de wet van 2 januari
1993 uit te sluiten schenden de appelrechters de in het onderdeel aangehaalde
wetsbepaling.
Het onderdeel is gegrond.
Vierde onderdeel
4. Krachtens artikel 1, tweede lid van voormelde wet van 12 januari 1993, kan
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de rechter de staking bevelen van handelingen waarvan de uitvoering reeds is begonnen of maatregelen opleggen ter preventie van de uitvoering ervan of ter
voorkoming van schade aan het leefmilieu.
Die bepaling verhindert niet dat de rechter zou bevelen dat uitgevoerde werken
ongedaan worden gemaakt als een dergelijk bevel nodig is om verdere schade
aan het leefmilieu te voorkomen.
5. De appelrechters die oordelen dat de voorzitter als stakingsrechter in milieuzaken slechts kan optreden teneinde maatregelen te nemen ter preventie van de
uitvoering of ter voorkoming van schade aan het leefmilieu en de mogelijkheid
van afbraak van de in strijd met de bouwvergunning opgetrokken panden zonder
meer uitsluiten, verantwoorden hun beslissing niet naar recht.
Het onderdeel is gegrond.
Overige grieven
6. De overige grieven kunnen niet tot ruimere cassatie leiden.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre dit het hoger beroep ontvankelijk verklaart.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Gent.
31 maart 2008 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:
mevr. Deconinck – Gelijkluidende conclusie van mevr. Mortier, advocaat-generaal – Advocaat: mr. Geinger.

