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Nr. 264
3° KAMER - 5 mei 2008

HOGER BEROEP — BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN SOCIALE
ZAKEN INBEGREPEN) — PRINCIPAAL BEROEP. VORM. TERMIJN.
ONSPLITSBAAR GESCHIL - ROEKELOOS OF TERGEND PRINCIPAAL HOGER BEROEP GELDBOETE - RECHTER
De rechter die het principaal hoger beroep verwerpt, verkrijgt hiermee noch de
hoedanigheid van partij in de zaak noch een persoonlijk en rechtstreeks belang bij die
zaak, die hem beletten om uitspraak te doen over het roekeloos of tergend karakter van
dat hoger beroep en over de geldboete die kan worden opgelegd wanneer deze
verantwoord is1. (Art. 1072bis Ger.W.)
(AXA BELGIUM nv T. B. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.05.0223.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen de vonnissen, op 8 juni en 29 september
2004 in hoger beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel.
De zaak is bij beschikking van de eerste voorzitter van 4 april 2008 verwezen
naar de derde kamer.
Raadsheer Daniel Plas heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert de volgende twee middelen aan:
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- het algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk de rechtstreeks toepasselijke internationale verdragsregels voorrang hebben op de interne rechtsregels, zoals dit met name is
vastgelegd in de artikelen 1, 6, 19, 41, 46, 50 en 60 van het Verdrag tot bescherming van
de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 1950, en in de artikelen 2 en 14 van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten
en politieke rechten, ondertekend te New York op 19 december 1966;
- artikel 6.1 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 1950 en goedgekeurd bij de wet
van 13 mei 1955;
- artikel 14, §1, van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New York op 19 december 1966 en goedgekeurd bij de wet van 15
mei 1981;
- het algemeen rechtsbeginsel betreffende de onpartijdigheid van de rechter, zoals het
met name kan worden afgeleid uit de artikelen 292, 293, 297, 304, 648, 649, 828, 8°, en
831 van het Gerechtelijk Wetboek en bovendien schending, voor zover nodig, van de
1 Zie concl. O.M. in Pas. 2008, nr. 264.
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laatstgenoemde bepalingen;
- het algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk niemand in een zelfde zaak rechter en
partij mag zijn, zoals het met name kan worden afgeleid uit de artikelen 292, 293, 297,
304, 648, 649, 828, 8°, en 831 van het Gerechtelijk Wetboek en bovendien schending,
voor zover nodig, van de laatstgenoemde bepalingen;
- artikel 1072bis, tweede en vierde lid, van het Gerechtelijk Wetboek, ingevoegd bij de
wet van 3 augustus 1992.
Aangevochten beslissing
Het bestreden vonnis van 8 juni 2004 beveelt de heropening van het debat, teneinde de
eiseres in staat te stellen tegenspraak te voeren over de gronden van haar hoger beroep,
gelet op artikel 1072bis van het Gerechtelijk Wetboek, op de volgende redenen:
"De burgerlijke geldboete van artikel 1072bis strekt tot herstel van de schade die is toegebracht aan de rechtsbedeling in het algemeen;
Zij kan worden uitgesproken wanneer de appellant door het instellen van zijn hoger beroep, niet ernaar streeft een zaak te verdedigen die hij rechtmatig juist en gegrond acht,
maar het gerecht voor kwaadwillige doeleinden misbruikt en de rollen van de rechters in
hoger beroep derhalve nodeloos belast".
Het bestreden vonnis van 29 september 2004 veroordeelt de eiseres tot een geldboete
van 250 euro, op de volgende gronden:
"Artikel 1072bis van het Gerechtelijk Wetboek strekt ertoe de schade te herstellen die
aan de rechtsbedeling is toegebracht door het klaarblijkelijk misbruik van het beroep op
de appelrechter;
Het bestreden vonnis was te dezen goed gemotiveerd en liet er geen twijfel over bestaan, noch dat de wenselijke analyse van de feiten gepast was, noch betreffende de
rechtsregels die hierop van toepassing waren;
(De eiseres) heeft in hoger beroep geen enkel nieuw gegeven aangevoerd;
Op basis van een grondig onderzoek van de beslissing van de eerste rechter had elke redelijkerwijs voorzichtige rechtzoekende kunnen inzien dat een derde die de zaak op grond
van het aan de eerste rechter voorgelegde dossier op een objectieve en onpartijdige wijze
had moeten beoordelen, de beroepen beslissing alleen kon bevestigen;
(De eiseres) heeft bijgevolg misbruik gemaakt van haar recht om hoger beroep in te
stellen;
(De eiseres) voert tevergeefs aan dat zij te dezen geen misbruik van haar recht van hoger beroep heeft gemaakt, in zoverre de partijen (verweersters sub 1 en 2) geen vordering
tot schadevergoeding wegens tergend of roekeloos hoger beroep hebben ingesteld;
De specifieke straf die in dit artikel bepaald wordt, hangt niet af van enige vordering tot
schadevergoeding wegens tergend of roekeloos hoger beroep die (de eerste verweerder)
zou kunnen instellen;
Dergelijke vordering strekt ertoe de schade te vergoeden die (de eerste verweerder)
door het onrechtmatige hoger beroep heeft geleden".
Grieven
Eerste onderdeel
Artikel 6 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, alsook artikel 14 van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten
en politieke rechten waarborgen eenieder, en met name in geschillen over burgerlijke
rechten en verplichtingen, het recht op een behandeling van zijn zaak door een onafhankelijke en onpartijdige rechterlijke instantie.
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Het algemeen rechtsbeginsel van de onpartijdigheid van de rechter en het daaruit voortvloeiende algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk niemand in een zelfde zaak rechter en
partij mag zijn, alsook de artikelen 292, 293, 297, 304, 648, 649, 828, 8°, en 831 van het
Gerechtelijk Wetboek, waarborgen hetzelfde recht.
Die verdragsbepalingen, algemene rechtsbeginselen en wettelijke regels impliceren dat
de rechter die uitspraak moet doen over het geschil over burgerlijke rechten en verplichtingen, niet rechtstreeks en persoonlijk bij de zaak betrokken is. Zij verbieden met name
dat een rechter kennisneemt van een geschil over de schade die aan het gerecht berokkend
werd door het instellen van een hoger beroep, wanneer hij zelf uitspraak heeft gedaan
over de gegrondheid van dit rechtsmiddel, en zij verhinderen derhalve dat artikel 1072bis
van het Gerechtelijk Wetboek in die zin uitgelegd en toegepast kan worden dat het niet
verbiedt dat de geldboete waarin die wetsbepaling voorziet in geval van tergend of roekeloos hoger beroep ten aanzien van het gerecht, opgelegd mag worden door de rechter die
vooraf uitspraak heeft gedaan over de gegrondheid van dat hoger beroep.
De bestreden vonnissen die ten dele door dezelfde magistraten zijn uitgesproken, overwegen dat de burgerlijke geldboete, bepaald in artikel 1072bis van het Gerechtelijk Wetboek, strekt tot vergoeding van de aan de rechtsbedeling toegebrachte schade. Het tweede
bestreden vonnis dat beslist om de eiseres te veroordelen tot betaling van een geldboete
van 250 euro, ter vergoeding van de aan het gerecht toegebrachte schade, terwijl de magistraten van de zetel van de rechtbank, als leden van de rechterlijke macht, vooraf in het
eerste bestreden vonnis uitspraak hebben gedaan over de gegrondheid van het hoger beroep en aldus persoonlijk de taken hebben verricht die volgens hen de schade hebben veroorzaakt, schendt aldus een grondregel van de rechterlijke organisatie, te weten de regel
volgens welke niemand tegelijk rechter en partij mag zijn. Het schendt bijgevolg de verdragsbepalingen, de algemene rechtsbeginselen en de wettelijke bepalingen die in het
middel bedoeld worden en waarin deze regel is vastgelegd. Door te beslissen dat dezelfde
rechters achtereenvolgens uitspraak kunnen doen over het hoger beroep en over de geldboete, schenden de twee bestreden vonnissen, of op zijn minst het tweede bestreden vonnis, daarenboven artikel 1072bis van het Gerechtelijk Wetboek, in zoverre ze hiervan een
foute uitlegging geven.
Tweede onderdeel
Dezelfde verdragsbepalingen, algemene rechtsbeginselen en wettelijke bepalingen verbieden de rechter in een zaak op te treden indien blijkt dat hij zich, in de vroegere uitoefening van zijn opdracht, reeds over de punten in feite en in rechte waarover hij uitspraak
moet doen, een mening heeft gevormd die niet verenigbaar is met de vereiste onpartijdigheid waarvan hij blijk moet geven.
Te dezen heeft de rechtbank van eerste aanleg, in het tweede beroepen vonnis, beslist
om de eiseres te veroordelen tot betaling van een geldboete van 250 euro wegens onrechtmatig hoger beroep, terwijl dezelfde rechtbank, die gedeeltelijk uit dezelfde rechters was
samengesteld, in het eerste bestreden vonnis vooraf had beslist om, enerzijds, het hoofdberoep van de eiseres te verwerpen en, anderzijds, het debat te heropenen "teneinde de eiseres in staat te stellen tegenspraak te voeren over de gegrondheid van haar hoger beroep,
gelet op artikel 1072bis van het Gerechtelijk Wetboek", na met name te hebben geoordeeld dat "de burgerlijke geldboete, bepaald in artikel 1072bis (...) kan worden uitgesproken wanneer de appellant, door het instellen van zijn hoger beroep, er niet naar streeft een
zaak te verdedigen die hij rechtmatig juist en gegrond acht, maar het gerecht voor kwaadwillige doeleinden misbruikt en de rollen van de rechters in hoger beroep derhalve nodeloos belast".
Zo is het tweede bestreden vonnis, op zijn minst gedeeltelijk, gewezen door rechters die
zich daarvóór reeds een mening hadden gevormd over de toepassing van artikel 1072bis
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op deze zaak. Het miskent aldus de regel van de onpartijdigheid van de rechter. Het
schendt bijgevolg de verdragsbepalingen, algemene rechtsbeginselen en wettelijke bepalingen die in het middel bedoeld worden en waarin die regel is vastgelegd.
(...)

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
(...)
Eerste middel
Eerste onderdeel
De rechter die het hoofdberoep verwerpt en de heropening van het debat beveelt om te oordelen of er grond bestaat om de appellant te veroordelen tot de in
artikel 1072bis van het Gerechtelijk Wetboek bedoelde geldboete, verkrijgt hiermee noch de hoedanigheid van partij in de zaak noch een persoonlijk en rechtstreeks belang bij die zaak, die hem beletten om overeenkomstig de voormelde
bepaling uitspraak te doen over het roekeloos of tergend karakter van dat hoger
beroep.
Het onderdeel dat uitgaat van het tegendeel, faalt naar recht.
Tweede onderdeel
Noch uit de beslissing op grond waarvan het bestreden vonnis van 8 juni 2004
het hoofdberoep verwerpt noch uit de redenen op grond waarvan dat vonnis de
heropening van het debat beveelt, blijkt dat de appelrechters zich reeds een mening hadden gevormd over de toepassing van de in artikel 1072bis van het Gerechtelijk Wetboek bepaalde geldboete.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
(...)
Dictum
Het Hof
Verwerpt het cassatieberoep en de vorderingen tot bindendverklaring van het
arrest.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.
5 mei 2008 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Storck, voorzitter – Verslaggever: de h. Plas
– Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, procureur-generaal – Advocaten: mrs. Mahieu, Oosterbosch en De Bruyn.

Nr. 265
3° KAMER - 5 mei 2008

1º HUWELIJKSVERMOGENSSTELSELS — ALLERLEI - WETSCONFLICT - WETTELIJK
STELSEL - EERSTE ECHTELIJKE WOONPLAATS
2º WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN — WERKING IN DE
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TIJD EN IN DE RUIMTE - WERKING IN DE RUIMTE - HUWELIJKSVERMOGENSSTELSELS WETSCONFLICT - WETTELIJK STELSEL - EERSTE ECHTELIJKE WOONPLAATS
1º en 2° Het wettelijk huwelijksvermogensstelsel waaraan de zonder contract gehuwde
echtgenoten onderworpen zijn, is zo nauw met de instelling van het huwelijk verbonden
dat dit stelsel geacht moet worden de staat van de personen te betreffen; wanneer de
echtgenoten bij de voltrekking van hun huwelijk een verschillende nationaliteit hebben,
wordt dat stelsel bijgevolg, in de regel, geregeld door de wet van de eerste echtelijke
woonplaats, omdat dit huwelijksvermogensstelsel, enerzijds, aan de echtgenoten
opgelegd wordt door de wet die op hen van toepassing is, en, anderzijds, niet kan
worden bepaald door een vermeende gezamenlijke wil van de echtgenoten1. (Art. 3,
derde lid B.W.)
(O. T. B.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.06.0288.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 15 december 2005 gewezen
door het Hof van Beroep te Brussel.
De zaak is bij beschikking van 7 april 2008 van de eerste voorzitter verwezen
naar de derde kamer.
Raadsheer Sylviane Velu heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert een middel aan:
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 3, derde lid, voor de opheffing ervan bij artikel 139 van de wet van 16 juli
2004 houdende het Wetboek van internationaal privaatrecht, 1390 en 1398 tot 1450 van
het Burgerlijk Wetboek;
- de wet van 30 april 1958 betreffende de wederzijdse rechten en plichten van de echtgenoten;
- de wet van 14 juli 1976 betreffende de wederzijdse rechten en verplichtingen van
echtgenoten en de huwelijksvermogensstelsels;
- de artikelen 10 en 11 van de Grondwet;
- de artikelen 8 en 14 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en
de fundamentele vrijheden;
- algemeen rechtsbeginsel dat de gelijkheid tussen de echtgenoten oplegt, zoals het in
die bepalingen is vastgelegd.
Aangevochten beslissingen
Het arrest stelt vast dat beide partijen op 5 september 1981, datum van hun huwelijk,
een verschillende nationaliteit hadden, dat de eiseres Marokkaanse was en achteraf de
1 Zie Cass., 10 april 1980, A.C. 1979-80, nr. 506, met concl. adv.-gen. VELU in Bull. en Pas. 1980, I,
968, inz. pp. 981 en 982; art. 3, derde lid B.W., vóór de opheffing ervan bij de W. 16 juli 2004. Het
O.M. concludeerde tot gedeeltelijke vernietiging op grond van, respectievelijk, het eerste en het derde
onderdeel. Bovenstaand arrest van het Hof vernietigt gedeeltelijk het bestreden arrest, maar alleen op
grond van het eerste onderdeel.
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Belgische nationaliteit heeft verkregen, terwijl de verweerder een Algerijn is en dat zij
geen enkel huwelijkscontract hebben gesloten, en beslist vervolgens dat het huwelijksvermogensstelsel dat van scheiding van goederen is, op alle gronden die hier als volledig
weergeven worden beschouwd, en meer bepaald op de gronden die vermeld worden onder
de titel "E) Aanwijzing van notarissen":
"De eerste rechter heeft twee notarissen aangewezen om het huwelijksvermogensstelsel
van de partijen te vereffenen en te verdelen.
(De eiseres) vraagt om het vonnis wat dat betreft te bevestigen en verzoekt daarenboven om hieraan toe te voegen dat die notarissen bijgestaan zouden kunnen worden door
een Algerijnse notaris voor de in Algerije gelegen goederen, en met name de onroerende
goederen.
(De verweerder) beweert dat er tussen de partijen nooit een stelsel van gemeenschap
van goederen heeft bestaan, omdat zowel de Algerijnse wet ([de verweerder] is Algerijn)
als de Marokkaanse wet ([de eiseres] is Marokkaanse en heeft na haar huwelijk de Belgische nationaliteit verkregen) voorzien in een stelsel van scheiding van goederen.
Subsidiair betoogt hij, indien nodig, dat de partijen hun eerste gezamenlijke verblijfplaats in Marokko hadden (wat, gelet op de door de partijen voorgelegde stukken, onjuist
blijkt, aangezien het huwelijk bij volmacht is voltrokken in Marokko, terwijl [de verweerder] op dat ogenblik in België met zijn twee kinderen uit zijn eerste huwelijk verbleef en
[de eiseres] bij haar ouders in Marokko is blijven wonen tot zij bij haar echtgenoot in
Brussel is komen wonen) en dat het bij de Marokkaanse wet bepaalde stelsel van scheiding van goederen moet worden toegepast indien het in aanmerking genomen criterium de
plaats is waar het koppel zich het best geïntegreerd heeft (eerste gezamenlijke verblijfplaats na het huwelijk).
Gelet op de omstandigheid dat, bij ontstentenis van huwelijkscontract, zowel de nationale wet (van de verweerder) als de nationale wet van (de eiseres) op de datum van hun
huwelijk op 5 september 1981 in een stelsel van scheiding van goederen voorzagen en er
dus geen sprake is van een conflict tussen hun twee nationale wetten, moet geoordeeld
worden dat hun huwelijksvermogensstelsel dat van scheiding van goederen is (de partijen
hebben daarenboven vóór de ontwrichting van hun huwelijk nooit aangegeven dat zij het
anders wilden)".
Grieven
Eerste onderdeel
Krachtens artikel 3, derde lid, van het Burgerlijk Wetboek, vóór de opheffing ervan bij
de wet van 16 juli 2004 houdende het Wetboek van internationaal privaatrecht, wordt het
wettelijk huwelijksvermogensstelsel van buitenlandse echtgenoten die vóór de inwerkingtreding van dat wetboek in het buitenland zijn gehuwd en geen overeenkomst met betrekking tot hun goederen hebben aangegaan, in beginsel geregeld door de wet van de Staat
van de gemeenschappelijke nationaliteit van de echtgenoten.
Wanneer de echtgenoten een verschillende nationaliteit hebben, moet in de regel rekening worden gehouden met de wet van de eerste gezamenlijke verblijfplaats, gelet op het
beginsel van de gelijkheid van de echtgenoten, dat in de in het middel bedoelde wettelijke
bepalingen is vastgelegd, verbiedt om een van hun nationale wetten boven de andere te
verkiezen en gebiedt rekening te houden met een criterium dat nauw verbonden is met de
instelling van het huwelijk en geen discriminatie tot gevolg heeft.
Het arrest stelt impliciet maar zeker vast dat de eerste gezamenlijke verblijfplaats van
de partijen in België werd gevestigd, meer bepaald in Brussel, toen de eiseres er bij haar
echtgenoot is komen wonen. Hun huwelijksvermogensstelsel moest bijgevolg overeenkomstig de Belgische wet worden geregeld. Artikel 1390 van het Burgerlijk Wetboek be-
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paalt wat dat betreft dat het gemeen recht van de huwelijksvermogensstelsels, bij ontstentenis van bijzondere overeenkomsten - die er volgens het arrest te dezen niet zijn - bestaat
uit de "regels bepaald in Hoofstuk II van deze titel", d.i. het wettelijk stelsel van de gemeenschap beperkt tot de aanwinsten, dat geregeld wordt in de artikelen 1398 tot 1450
van datzelfde wetboek.
Het arrest, dat evenwel beslist "dat (het) huwelijksvermogensstelsel (van de partijen)
dat van scheiding van goederen is", is bijgevolg niet naar recht verantwoord (schending
van alle in het middel bedoelde wettelijke bepalingen).
(...)

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste onderdeel
Uit artikel 3, derde lid, van het Burgerlijk Wetboek volgt dat de Belgische wetten die betrekking hebben op de staat en de bekwaamheid van de personen, toepasselijk zijn op de Belgen, ook wanneer zij in het buitenland verblijven, en dat
de vreemdelingen, in België, met betrekking tot hun staat en hun bekwaamheid
in beginsel onder de toepassing van hun nationale wet vallen.
Het wettelijk huwelijksvermogensstelsel waaraan de zonder contract gehuwde
echtgenoten onderworpen zijn, is zo nauw met de instelling van het huwelijk verbonden dat dit stelsel geacht moet worden de staat van de personen te betreffen.
Wanneer de echtgenoten bij de voltrekking van hun huwelijk een verschillende
nationaliteit hebben, wordt dat stelsel bijgevolg geregeld door de wet van de eerste echtelijke verblijfplaats.
Van deze regel wordt niet afgeweken wanneer de nationale wetten in een zelfde wettelijk huwelijksvermogensstelsel voorzien, aangezien het materiële recht
dat dit stelsel regelt, kan verschillen naar gelang van de toepasselijke wet.
Het arrest, dat vaststelt dat de eiseres, die op het ogenblik van de voltrekking
van het huwelijk van de partijen de Marokkaanse nationaliteit had, en de verweerder, die de Algerijnse nationaliteit had, in Marokko op 5 september 1981
zonder huwelijkscontract zijn gehuwd en hun eerste echtelijke verblijfplaats in
België hebben gevestigd, beslist vervolgens dat zowel de nationale wet van de
verweerder als die van de eiseres "in een stelsel van scheiding van goederen
voorzagen en er dus geen sprake is van een conflict tussen hun twee nationale
wetten", zodat "hun huwelijksvermogensstelsel dat van scheiding van goederen
is".
Het arrest schendt aldus voormeld artikel 3, derde lid.
Het onderdeel is in zoverre gegrond.
(...)
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het beslist dat het huwelijksvermogensstelsel van de partijen dat van scheiding van goederen is en notarissen aanwijst om dit stelsel te vereffenen.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-
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deeltelijk 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 Bergen.
5 mei 2008 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Storck, voorzitter – Verslaggever: mevr.
Velu – Grotendeels gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, procureur-generaal – Advocaten: mrs. Oosterbosch en Geinger.

Nr. 266
3° KAMER - 5 mei 2008

1º VERBINTENIS - OVERDRACHT VAN SCHULDVORDERING - KENNISGEVING - VOORWAARDEN
2º HUUR VAN GOEDEREN — HANDELSHUUR — ONDERVERHURING EN
HUUROVERDRACHT - HUUROVERDRACHT - OVERDRACHT VAN SCHULDVORDERING KENNISGEVING - VOORWAARDEN
1º en 2° Alleen het feit van de overdracht van schuldvordering moet aan de gecedeerde
schuldenaar ter kennis worden gebracht1; de regel is van toepassing in geval van de
overdracht van handelshuur. (Art. 1690, tweede lid B.W.)
(HAELDRAIM nv T. CISSOKO bvba e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.06.0485.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 15 maart 2005 in hoger beroep gewezen door de Rechtbank van Koophandel te Brussel.
De zaak is bij beschikking van 3 april 2008 van de eerste voorzitter verwezen
naar de derde kamer.
Raadsheer Sylviane Velu heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert een middel aan:
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1319, 1320, 1322, 1349, 1353 en 1690, inzonderheid tweede lid, van het
Burgerlijk Wetboek;
- het artikel 11.I van de wet van 30 april 1951 betreffende de handelshuur, thans afdeling IIbis van boek III, titel VIII, hoofdstuk II, van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden vonnis stelt vast dat de tweede verweerster en de eiseres op 10 februari
1 Cass., 27 april 2006, A.R. C.04.0093.N, A.C. 2006, nr. 243.
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1993 een handelshuurovereenkomst hadden gesloten met betrekking tot een cafetaria, gelegen aan de Naamsepoort te Brussel; dat de tweede verweerster deze vestiging op 18 januari 2000 heeft onderverhuurd aan de eerste verweerster en haar handelszaak bij een op
diezelfde dag gesloten afzonderlijke overeenkomst aan haar heeft overgedragen; dat de
eerste verweerster, onderverhuurster, de huurgelden is blijven betalen aan de tweede verweerster, hoofdhuurster, en niet aan de eiseres, en dit tot de beslissing van de eerste rechter; dat de tweede verweerster, hoofdhuurster, op 31 juli 2000 een eerste aanvraag tot eerste hernieuwing heeft gedaan die zonder gevolg is gebleven, aangezien die aanvraag buiten de termijnen van artikel 14 van de wet betreffende de handelshuur is gedaan; dat de
eerste verweerster, onderhuurster, de eiseres met twee aangetekende brieven van 25 oktober 2000 een tweede aanvraag tot eerste huurhernieuwing, onder de geldende voorwaarden, tot de eiseres heeft gericht en aan de tweede verweerster een afschrift van die brief
heeft gestuurd.
Vervolgens zegt het bestreden vonnis, met bevestiging van de beslissing van de eerste
rechter, voor recht dat de aanvraag tot hernieuwing van de handelshuur, die door de eerste
verweerster op 25 oktober 2000 tot de eiseres is gericht, rechtsgeldig is en dat de handelshuur van 10 februari 1993 derhalve hernieuwd is onder de geldende voorwaarden.
Het bestreden vonnis grondt die beslissing op de volgende redenen:
"Artikel 11.I van de wet bepaalt uitdrukkelijk dat 'volledige onderverhuring, samengaande met overdracht van de handelszaak, gelijkgesteld wordt met overdracht van de
huur', zodat (de eerste verweerster), door die fictie, rechtstreeks van (de eiseres) huurt; (de
eerste verweerster) diende haar aanvraag tot hernieuwing wel degelijk te richten tot de eigenaar (de eiseres) - zoals zij dit heeft gedaan - en niet aan (de tweede verweerster), zoals
(de eiseres) ten onrechte betoogt; hoewel de overdracht van de handelshuur - in beginsel ter kennis moet worden gebracht overeenkomstig artikel 1690 van het Burgerlijk Wetboek, moet voor de onderverhuring, tot nader order, niet aan dit vormvereiste voldaan
worden, zodat het technisch gezien wel mogelijk - maar weinig waarschijnlijk - is dat (de
eiseres) nooit op de hoogte is geweest van de onderverhuring met overdracht van de handelszaak aan (de eerste verweerster); toch moest de situatie voor (de eiseres) in elk geval
duidelijk zijn toen zij de aanvraag tot hernieuwing ontving die (de eerste verweerster)
haar op 25 oktober 2000 ter kennis bracht en die voor geen enkele andere uitlegging vatbaar was. Volgens deze werkwijze maakt het niet uit dat (de eerste verweerster) een kopie
van haar aanvraag tot hernieuwing aan (de eerste verweerster) heeft toegestuurd en dat zij,
tot op de datum van het beroepen vonnis, haar huurgelden aan de hoofdhuurder is blijven
betalen in plaats van aan de verhuurder. De bij wet bepaalde gelijkstelling geldt hoe dan
ook zonder enige beperking.
Grieven
(...)
Tweede onderdeel
De bij artikel 1690, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek, bepaalde kennisgeving impliceert dat de overdracht van de schuldvordering door de overdrager aan de schuldenaar
ter kennis wordt gebracht.
Het bestreden vonnis stelt vast dat de verweersters de volledige onderverhuring van de
handelszaak, samengaande met de overdracht ervan, zijn overeengekomen op 18 januari
2000; dat de tweede verweerster, die oorspronkelijk de hoofdhuurster was, op 31 juli 2000
de hernieuwing van de handelshuur aan de eiseres gevraagd heeft; dat de eerste verweerster, met twee aangetekende brieven van 25 oktober 2000, de eiseres vervolgens gevraagd
heeft de handelshuur te hernieuwen en een afschrift van die aanvraag aan de tweede verweerster gericht heeft en dat de eerste verweerster, tot op de datum van het vonnis van de
eerste rechter, de huurgelden aan de tweede verweerster is blijven betalen in plaats van
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aan de eiseres.
Die aangetekende brief van 25 oktober 2000 waarin de eerste verweerster de hernieuwing van de handelshuur heeft aangevraagd, is als volgt gesteld: "Aangezien mijn handelshuur eindigt op 28 februari 2002, beroep ik mij binnen de bij artikel 14 van de wet
van 30 april 1951 vereiste termijn op mijn recht op hernieuwing. Ik stel voor dat de nieuwe huurovereenkomst gesloten wordt onder de thans vigerende voorwaarden, met name
wat het bedrag van de huur betreft. De wet gelast mij u erop te wijzen dat u, bij gebrek
aan kennisgeving op dezelfde wijze, d.w.z. hetzij bij deurwaardersexploot hetzij bij aangetekende brief en dit binnen drie maanden na ontvangst van deze brief, van uw met redenen omklede weigering van hernieuwing, van andere voorwaarden [of] van het aanbod
van een derde, geacht zal worden met de hernieuwing van de huur onder de gestelde voorwaarden in te stemmen. Ik wens u een goede ontvangst van deze kopie, waarvan een afschrift ook aan de [tweede verweerster] is toegestuurd".
Die aanvraag van huurhernieuwing, die zowel aan de eiseres als aan de tweede verweerster, de oorspronkelijke hoofdhuurster, was gericht, impliceerde niet noodzakelijkerwijs dat de eerste verweerster de rechtstreekse huurster van de eiseres was geworden als
gevolg van een onderverhuring met overdracht van de handelszaak.
Daarenboven kan op grond van de door het bestreden vonnis vastgestelde gegevens niet
worden vermoed dat de eerste verweerster de rechtstreekse huurster van de eiseres was
geworden als gevolg van een onderverhuring met overdracht van de handelszaak.
Indien het bestreden vonnis beslist dat het feit dat de situatie voor (de eiseres) in elk geval duidelijk moest zijn" of dat de voormelde brief van 25 oktober 2000 geldt als kennisgeving van de overdracht in de zin van artikel 1690, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek, schendt het bijgevolg die wetsbepaling. Wanneer, daarenboven, de rechtbank oordeelt dat "de situatie voor (de eiseres) in elk geval duidelijk moest zijn", hetgeen alleen in
die zin kon worden uitgelegd dat de eerste verweerster de rechtstreekse huurster van de eiseres was geworden als gevolg van een onderverhuring met overdracht van de handelszaak, dan heeft zij uit haar vaststellingen gevolgen getrokken die op grond daarvan niet
kunnen worden verantwoordt en heeft zij het begrip feitelijk vermoeden miskend (schending van de artikelen 1349 en 1353 van het Burgerlijk Wetboek). Indien, ten slotte, het
bestreden vonnis beslist dat uit de brief van 25 oktober 2000, waarvan een afschrift aan de
tweede verweerster was gericht, noodzakelijkerwijs blijkt dat de eerste verweerster de
rechtstreekse huurster van de eiseres was geworden als gevolg van een onderverhuring
met overdracht van de handelszaak, geeft het aan die brief een draagwijdte die niet verenigbaar is met de bewoordingen ervan en miskent het de bewijskracht van die brief
(schending van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Tweede onderdeel
Krachtens artikel 1690, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, kan de
overdracht van de schuldvordering tegen de schuldenaar worden aangevoerd
vanaf het ogenblik dat zij aan de gecedeerde schuldenaar ter kennis werd gebracht of door hem werd erkend.
De in die bepaling voorgeschreven kennisgeving moet alleen betrekking hebben op het feit van de overdracht.
Het bestreden vonnis stelt vast dat de tweede verweerster, met wie de eiseres
op 10 februari 1993 een handelshuurovereenkomst had gesloten, het pand op
grond van een overeenkomst van 18 januari 2000 volledig heeft onderverhuurd
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aan de eerste verweerster en haar de handelszaak heeft overgedragen en dat
laatstgenoemde op 25 oktober 2000 een aanvraag van huurhernieuwing had gericht tot de eiseres, die hierop niet geantwoord heeft binnen de termijn van drie
maanden, bepaald in artikel 14 van de wet van 30 april 1951 houdende de regels
betreffende de handelshuur in het bijzonder.
Die aanvraag tot hernieuwing was als volgt gesteld: "Aangezien mijn handelshuur eindigt op 28 februari 2002, beroep ik mij binnen de bij artikel 14 van de
wet van 30 april 1951 vereiste termijn op mijn recht op hernieuwing. Ik stel voor
dat de nieuwe huurovereenkomst gesloten wordt onder de thans vigerende voorwaarden, met name wat het bedrag van de huur betreft. De wet gelast mij u erop
te wijzen dat u, bij gebrek aan kennisgeving op dezelfde wijze (...) binnen drie
maanden na ontvangst van deze brief, van uw met redenen omklede weigering
van hernieuwing, van andere voorwaarden [of] van het aanbod van een derde,
geacht zal worden met de hernieuwing van de huur onder de gestelde voorwaarden in te stemmen".
Het bestreden vonnis beslist dat de overdracht van handelshuur, waarmee artikel 11. I van de voormelde wet de volledige onderverhuring samengaand met
overdracht van de handelszaak gelijkstelt, aan de eiseres kan worden tegengeworpen, op grond dat " de situatie voor [haar] in elk geval duidelijk moest zijn
toen zij de [voormelde] aanvraag tot hernieuwing ontving die voor geen enkele
andere uitlegging vatbaar was".
Het bestreden vonnis overweegt aldus dat de eerste verweerster de eiseres in
kennis heeft gesteld van de huuroverdracht, door haar aanvraag tot hernieuwing
tot haar te richten, zonder uit die vaststellingen gevolgen te trekken die op grond
daarvan niet kunnen worden verantwoord of aan de voormelde brief een uitlegging te geven die niet verenigbaar is met de bewoordingen ervan.
Het schendt bijgevolg het voormelde artikel 1690, tweede lid, niet en miskent
noch het wettelijk begrip feitelijk vermoeden noch de bewijskracht van die brief.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
(...)
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.
5 mei 2008 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Storck, voorzitter – Verslaggever: mevr.
Velu – Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, procureur-generaal – Advocaten: mrs.
Kirkpatrick en Simont.
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Nr. 267
3° KAMER - 5 mei 2008

RECHTBANKEN — BURGERLIJKE ZAKEN — ALGEMEEN - PROCESHANDELING VERRICHTING - TERMIJN - VERVALDAG - ZATERDAG - ZONDAG - WETTELIJKE FEESTDAG TERMIJNEN OM TE CONCLUDEREN
Indien de vervaldag van een termijn voor het verrichten van een proceshandeling een
zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is, wordt de vervaldag verplaatst op de
eerstvolgende werkdag; die bepaling is van toepassing op de termijnen die door de
voorzitter of door de rechter die deze heeft aangewezen, bepaald worden om conclusie
te nemen. (Artt. 53 en 747, §2 Ger.W.)
(M. T. A. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.06.0489.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 18 mei 2006 gewezen door
het Hof van Beroep te Luik.
De zaak is bij beschikking van 14 april 2008 van de eerste voorzitter verwezen
naar de derde kamer.
Raadsheer Sylviane Velu heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert twee middelen aan:
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 50, 51, 52, 53 en 747, §§1 en 2, van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissing
Het arrest verklaart het derdenverzet van de eiser niet-ontvankelijk, zonder de door de
tweede verweerster op 16 januari 2006 neergelegde conclusie uit het debat te weren.
Grieven
Krachtens artikel 747, §2, zesde lid, van het Gerechtelijk Wetboek, moet de rechter de
conclusie ambtshalve uit het debat weren, wanneer deze is neergelegd buiten de termijnen
die zijn bepaald bij een overeenkomstig het eerste lid genomen beschikking. Wanneer de
beschikking bepaalt dat een termijn op een welbepaalde dag verstrijkt, is die dag, zelfs al
is deze een feestdag, de laatste dag waarop de conclusie kan worden neergelegd. Artikel
53 van het Gerechtelijk Wetboek, dat bepaalt dat indien de vervaldag van een termijn een
zaterdag, een zondag of een feestdag is, de vervaldag verplaatst wordt op de eerstvolgende werkdag, is alleen van toepassing op de termijnen die bepaald zijn in een aantal dagen,
maanden of jaren. In die gevallen is het immers onzeker of de vervaldag van de termijn al
dan niet op een feestdag valt en de wetgever heeft dit logischerwijze willen verhelpen
door de termijn te verlengen tot de eerstvolgende werkdag. Die onzekerheid bestaat niet
wanneer bepaald wordt dat de termijn op een welbepaalde datum zal verstrijken, en degene of degenen die de termijn aldus hebben bepaald, hebben kunnen voorzien dat de vervaldag al dan niet op een feestdag zou vallen. Er bestaat dus geen grond om de in artikel
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53 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalde regel tot dit geval uit te breiden.
De procedurekalender die het hof [van beroep] bij beschikking van 17 oktober 2005
heeft opgemaakt met toepassing van artikel 747 van het Gerechtelijk Wetboek, bepaalde
dat de conclusie van de tweede verweerster ten laatste op 15 januari 2006 medegedeeld en
neergelegd moest worden. De conclusie die deze partij op 16 januari 2006 heeft neergelegd, was derhalve laattijdig en moest door het hof [van beroep] uit het debat geweerd
worden. Door dit niet te doen, schendt het arrest alle in het middel bedoelde bepalingen
van het Gerechtelijk Wetboek.
(...)

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
Artikel 53 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat, indien de vervaldag van
een termijn voor het verrichten van een proceshandeling een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is, de vervaldag verplaatst wordt op de eerstvolgende werkdag.
Die bepaling is van toepassing op de termijnen die bepaald worden door de
voorzitter of door de rechter die de voorzitter heeft aangewezen overeenkomstig
artikel 747, §2, van dat wetboek.
Het middel, dat het tegendeel aanvoert, faalt naar recht.
(...)
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
5 mei 2008 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Storck, voorzitter – Verslaggever: mevr.
Velu – Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, procureur-generaal – Advocaten: mrs.
Heenen en Kirkpatrick.

Nr. 268
3° KAMER - 5 mei 2008

ARBEIDSOVEREENKOMST — VERJARING - RECHTSVORDERINGEN UIT DE
ARBEIDSOVEREENKOMST - BEGRIP
De rechtsvorderingen die uit de overeenkomst ontstaan, verjaren één jaar na het eindigen
van deze overeenkomst of vijf jaar na het feit waaruit de vordering is ontstaan, zonder dat
deze termijn één jaar na het eindigen van deze overeenkomst mag overschrijden; die
bepaling is van toepassing op de rechtsvorderingen die strekken tot uitvoering van
verplichtingen voortvloeiend uit de arbeidsovereenkomst. (Art. 15, eerste lid
Arbeidsovereenkomstenwet)
(D. T. BELGISCHE STAAT – Minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking)
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ARREST (vertaling)

(A.R. S.06.0034.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 29 november 2005 gewezen
door het Arbeidshof te Brussel.
Raadsheer Philippe Gosseries heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Jean-François Leclercq heeft geoncludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert volgend middel aan:
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek;
- het artikel 15 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten.
Aangevochten beslissing
Het arrest stelt vast dat "(de eiser) (de verweerder) verzoekt om zijn pensioen te regulariseren door een eenmalige premie te storten ter compensatie van de ontoereikende socialezekerheidsbijdrage die zijn werkgever destijds gestort had aan de Dienst voor de Overzeese Sociale Zekerheid, alsook achterstallige pensioenen sinds 1 april 1997 te betalen
(...); (dat de eiser) verwijst naar de circulaire nr. 54/12 die de toenmalige Minister van
Buitenlandse Zaken op 7 augustus 1978 gestuurd had aan de verschillende Belgische ambassades en consulaten, waarin hij preciseerde: 'De bijdrage van het departement aan de
overzeese sociale zekerheid stemt overeen met de werkgeversbijdrage in het algemene
Belgische stelsel', en naar een circulaire van 27 juni 1986, waarin de minister de wijzigingen meedeelde die vanaf 1 september 1986 op de handelsprospectors van toepassing waren en die met name voorzag in een bijdrage van het departement aan de Dienst voor
Overzeese Sociale Zekerheid 'tot beloop van de werkgeversbijdrage in het algemene stelsel' (...); (dat de eiser) zich aansluit bij de gedachtegang van de arbeidsrechtbank die, hoewel ze erop wijst dat (de verweerder) niet wettelijk verplicht was om ten behoeve (van de
eiser) pensioenbijdragen te betalen, zoals bedoeld in de artikelen 14, 15, 16 en 17, §2, 2°,
a), van de wet van 27 juni 1969 (aangezien het stelsel van de overzeese sociale zekerheid
een facultatief aanvullend stelsel is), niettemin geoordeeld heeft dat de aangevoerde ministeriële circulaires een verordenende draagwijdte hadden en een eenzijdige verbintenis
(van de verweerder) vormden om aan de Dienst voor Overzeese Sociale Zekerheid een
bijdrage te storten tot beloop van de werkgeversbijdrage die hij aan de Rijksdienst voor
Sociale Zekerheid had gestort indien (de eiser) door zijn dienstbetrekking aan het socialezekerheidsstelsel voor werknemers onderworpen was geweest; (dat de eiser) evenwel
meent dat de arbeidsrechtbank ten onrechte geoordeeld heeft dat de verbintenis (van de
verweerder) zich niet uitstrekte tot de betaling van de bijdragen 'die de eiser op grond van
zijn aansluiting diende te betalen en waarvan hij het bedrag, vrij en met kennis van zaken,
heeft bepaald'; (dat hij) hiertegen incidenteel beroep instelt teneinde (de verweerder) te
doen veroordelen om hem de eenmalige premie te betalen die overeenstemt met het maximumbedrag van de door de Dienst voor Overzeese Sociale Zekerheid vereiste bijdragen,
teneinde hem een ouderdomsrente te verzekeren overeenkomstig het algemene Belgische
pensioenstelsel; (dat hij) 'wegens het foutieve gedrag van (de verweerder)' meent 'dat het
voor zich spreekt dat (de eiser) niet het deel van de bijdragen moet betalen die zijn werkgever voor hem had moeten storten'",
wijzigt de beslissing van de eerste rechter en zegt voor recht dat de rechtsvordering van
de eiser verjaard is.
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Het arrest grondt die beslissing in substantie op de volgende gronden:
"(De verweerder) betoogt voor de eerste keer in hoger beroep dat de rechtsvordering
(van de eiser) een rechtsvordering is 'die is ontstaan uit de arbeidsovereenkomst en in de
loop van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst' en beroept zich op artikel 15 van de
wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten. Volgens artikel 15, eerste lid,
van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, verjaren de rechtsvorderingen die uit de arbeidsovereenkomst ontstaan, één jaar na het eindigen van die overeenkomst of vijf jaar na het feit waaruit de rechtsvordering is ontstaan, zonder dat de
laatstgenoemde termijn één jaar na het eindigen van de overeenkomst mag overschrijden.
Beide termijnen van een jaar en van vijf jaar moeten cumulatief worden toegepast: de
rechtsvordering is verjaard zodra één van beide verstreken is;
De eenjarige termijn begint te lopen op de dag waarop de contractuele verhouding eindigt;
Het toepassingsgebied van artikel 15 van de wet van 3 juli 1978 is beperkt tot de rechtsvorderingen die ontstaan uit de arbeidsovereenkomst. De tekst maakt echter geen enkel
onderscheid tussen de rechtsvordering die gegrond is op een bepaling van de wet van 3
juli 1978 en die welke op een andere bepaling gegrond is; het is voldoende dat de rechtsvordering niet zonder de arbeidsovereenkomst kan ontstaan;
In zijn conclusie in hoger beroep preciseert (de eiser) uitdrukkelijk dat hij zijn rechtsvordering grondt op de arbeidsovereenkomst en op de ministeriële circulaires die, volgens
hem, de verbintenis (van de verweerder) in de loop der jaren hebben gepreciseerd en aangevuld. Het precieze voorwerp van de rechtsvordering is gewijzigd sinds hij deze voor de
rechtbank van eerste aanleg heeft ingesteld: thans voert (de eiser) in zijn conclusie in hoger beroep het 'bedrog' aan waaraan (de verweerder) zich tegenover hem schuldig zou
hebben gemaakt en verzoekt hij bijgevolg dat de (de verweerder) zou worden veroordeeld
om, 'bij wijze van schadevergoeding', een bedrag te betalen, overeenstemmend met de
aanvullende eenmalige premie die door die instelling is berekend op een bedrag van
44.893,47 euro voor de periode van 1 september 1978 tot 30 juni 1991 en op een bedrag
van 20.996,54 euro voor de periode van 1 juli 1994 tot 31 maart 1997. Het betreft in elk
geval geen rechtsvordering tot betaling van een pensioen maar een rechtsvordering tot betaling van een eenmalig kapitaal, of, ter vervanging hiervan, een rechtsvordering tot schadevergoeding, voor de ontoereikende bijdrage die (de verweerder) destijds aan de Dienst
voor Overzeese Sociale Zekerheid had gestort, zodat (de eiser) een pensioen kan genieten
dat overeenstemt met het bedrag dat hij ontvangen zou hebben indien hij had afgehangen
van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. Een dergelijke rechtsvordering, die gegrond is
op de verbintenissen die de werkgever heeft aangegaan in de loop van de uitvoering van
de arbeidsovereenkomst, vindt zijn oorsprong in de arbeidsovereenkomst, zelfs als de
rechtsgrond niet kan worden afgeleid uit de contractuele bepalingen van de opeenvolgende arbeidsovereenkomsten".
Grieven
Eerste onderdeel
Artikel 15, eerste lid, van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten
bepaalt dat de rechtsvorderingen die uit de overeenkomst ontstaan, één jaar na het eindigen van deze overeenkomst verjaren of vijf jaar na het feit waaruit de vordering is ontstaan, zonder dat deze termijn één jaar na het eindigen van deze overeenkomst mag overschrijden.
Die verjaringstermijn is, volgens de bewoordingen zelf van de wet, alleen van toepassing op de rechtsvordering "die uit de (arbeids)overeenkomst ontstaat", d.w.z. op de
rechtsvorderingen tot betaling van verbintenissen die uit de overeenkomst voortvloeien.
De verbintenissen die voortvloeien uit circulaires met een verordenende draagwijdte, op
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grond waarvan de Belgische Staat zich ertoe verbindt om, ten behoeve van een bepaalde
categorie ambtenaren die op basis van een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur tewerkgesteld worden, bijdragen te betalen die niet zijn voorgeschreven bij overeenkomst
en evenmin bij aanvullende of dwingende wettelijke bepalingen die geacht worden van de
overeenkomst deel uit te maken, vloeien niet voort uit de arbeidsovereenkomst, zodat de
rechtsvordering die ertoe strekt de Belgische Staat, die de betrokken verordeningsbepalingen heeft ingevoerd, te verplichten om deze in natura of bij wijze van equivalent uit te
voeren, niet onderworpen is aan de in het voormelde artikel 15 bedoelde verjaringstermijn.
Te dezen stelt het arrest vast dat de eiser zijn rechtsvordering gegrond had op twee ministeriële circulaires, met name de circulaire nr. 54/12 van 7 augustus 1978 en een circulaire van 27 juni 1986, en tot staving van zijn vordering de gedachtegang van de eerste
rechters overnam, die, "hoewel ze erop (wijzen) dat (de verweerder) niet wettelijk verplicht was om ten behoeve (van de eiser) pensioenbijdragen te betalen, zoals bedoeld in
de artikelen 14, 15, 16 en 17, §2, 2°, a), van de wet van 27 juni 1969 (aangezien het stelsel
van de overzeese sociale zekerheid een facultatief aanvullend stelsel is), niettemin geoordeeld (hebben) dat de aangevoerde ministeriële circulaires een verordenende draagwijdte
hadden en een eenzijdige verbintenis (van de verweerder) vormden om aan de Dienst voor
Overzeese Sociale Zekerheid een bijdrage te storten tot beloop van de werkgeversbijdrage
die hij aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid had gestort indien (de eiser) door zijn
dienstbetrekking aan het socialezekerheidsstelsel voor werknemers onderworpen was geweest". Die vaststellingen impliceren dat de rechtsvordering die de eiser tegen de verweerder had ingesteld, niet ontstaan was uit de arbeidsovereenkomst tussen de partijen
maar voortvloeide uit bepalingen met een verordende draagwijdte, die met die overeenkomst geen verband hielden.
Het arrest schendt derhalve artikel 15 van de wet van 3 juli 1978, door de bij die bepaling voorgeschreven verjaringstermijn toe te passen op een rechtsvordering die niet binnen haar toepassingsgebied viel.
Tweede onderdeel
De rechtsvordering tot vergoeding van de schade voortvloeiend uit de niet-uitvoering of
uit de gebrekkige uitvoering, door een bestuur die partij bij een arbeidsovereenkomst is,
van een verbintenis die niet voortvloeit uit die overeenkomst maar uit verordeningen op
grond waarvan dat bestuur zich ertoe verbonden heeft bepaalde voordelen toe te kennen
aan een bepaalde categorie van zijn contractuele ambtenaren, is een rechtsvordering gegrond op extracontractuele aansprakelijkheid en geregeld wordt door de artikelen 1382 en
1383 van het Burgerlijk Wetboek. De fout die aan de verwerende overheid wordt verweten, bestaat er immers niet in dat ze een contractuele verbintenis niet heeft vervuld en de
schade die zij heeft veroorzaakt, valt niet samen met de schade die voortvloeit uit de gebrekkige uitvoering van de overeenkomst. Een dergelijke rechtsvordering valt buiten het
toepassingsgebied van artikel 15 van de wet van 3 juli 1978.
Uit de voormelde vaststellingen en redenen van het arrest blijkt dat de door de eiser tegen de verweerster ingestelde rechtsvordering, zoals de draagwijdte ervan in eisers conclusie in hoger beroep was gepreciseerd, of, op zijn minst, de vordering waarop zijn incidenteel beroep gegrond was, strekte tot vergoeding van de schade die de eiser geleden had
door de gebrekkige uitvoering, door de verweerder, van de ministeriële circulaires met
verordenende draagwijdte. De eiser betoogde in zijn aanvullende conclusie in hoger beroep uitdrukkelijk dat zijn vordering gegrond was op een misdrijf. Het arrest heeft de verjaringstermijn, bepaald in artikel 15 van de wet van 3 juli 1978, niet wettig kunnen toepassen op die rechtsvordering die op de aquiliaanse aansprakelijkheid was gegrond
(schending van alle, in de aanhef van het middel bedoelde wettelijke bepalingen).
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Derde onderdeel
De eiser betoogde in zijn conclusie in hoger beroep dat hij " door zijn werkgever was
misleid, daar hij goede redenen had om ervan uit te gaan dat, aangezien hij voor een bestuur (van de verweerder) werkte, van zijn loon de correcte bedragen zouden worden afgehouden die hem de mogelijkheid zouden bieden een pensioen te genieten gelijkwaardig
aan het pensioen dat gestort wordt aan een Belgische werknemer die in België of in de
Europese Unie gewerkt heeft; dat het, wegens het foutieve gedrag van (de verweerder),
voor zich spreekt dat (de eiser) niet het deel van de bijdragen moet betalen die zijn werkgever voor hem had moeten storten; dat (de eiser) in die omstandigheden meent dat (de
verweerder) hem tijdens die periode bedrogen heeft en hij herhaalt dat de geldboeten normaal gezien overeenstemmen met het dubbele van het bedrag van het bedrog; dat (de eiser) bijgevolg verzoekt dat (de verweerder) zou worden veroordeeld om aan de Dienst
voor Overzeese Sociale Zekerheid een schadevergoeding te betalen gelijk aan het door die
instelling berekende bedrag van de aanvullende eenmalige premie".
In die conclusie betoogde de eiser dat de verweerder de algemene verplichting om niet
te handelen met bedrieglijke benadeling van de rechten van derden, niet was nagekomen.
Het betrof dus niet de miskenning van een verplichting voortvloeiend uit de arbeidsovereenkomst tussen de eiser en de verweerder, maar de miskenning van een verplichting die
door eenieder nageleefd moet worden. De schade waarvan de verweerder de vergoeding
vorderde (het feit dat hij een lager pensioen zou ontvangen dan het pensioen dat hem door
de Dienst voor Overzeese Sociale Zekerheid zou zijn uitgekeerd indien hij, in het kader
van zijn vrijwillige aansluiting bij die instelling, de maximale bijdrage had betaald die
door de toepasselijke reglementering was toegestaan) viel niet samen met de schade die
was veroorzaakt door de gebrekkige uitvoering van de arbeidsovereenkomst. De vordering tot vergoeding van de aan de eiser door het "bedrog" van de verweerder berokkende
schade, was dus een rechtsvordering die gegrond was op de beginselen van de aquiliaanse
aansprakelijkheid. Het arrest heeft niet wettig kunnen beslissen dat een dergelijke rechtsvordering binnen het toepassingsgebied van artikel 15 van de wet van 3 juli 1978 viel
(schending van alle, in de aanhef van het middel bedoelde bepalingen).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste onderdeel
Luidens artikel 15, eerste lid, van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, verjaren de rechtsvorderingen die uit de overeenkomst
ontstaan, één jaar na het eindigen van deze overeenkomst of vijf jaar na het feit
waaruit de vordering is ontstaan, zonder dat deze termijn één jaar na het eindigen
van deze overeenkomst mag overschrijden.
Die bepaling is van toepassing op de rechtsvorderingen die strekken tot uitvoering van verplichtingen voortvloeiend uit de arbeidsovereenkomst.
Het arrest stelt vast dat de eiser, gedurende een gedeelte van de loopbaan dat
hij in dienst van de verweerder op grond van een arbeidsovereenkomst heeft gewerkt, wegens zijn territoriale toewijzing niet was onderworpen aan het socialezekerheidsstelsel voor werknemers, maar was aangesloten bij het facultatieve
stelsel van ouderdomsverzekering, opgericht door de Dienst voor Overzeese Sociale Zekerheid, dat de aan dat stelsel gestorte bijdragen niet volstonden om hem
een rustpensioen te verzekeren gelijkwaardig aan het pensioen dat hij ontvangen
zou hebben in het stelsel van gemeen recht en dat hij "(de verweerder) verzoekt
om zijn pensioen te regulariseren door een eenmalige premie te storten ter com-
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pensatie van de ontoereikende socialezekerheidsbijdrage (...) gestort aan de
Dienst voor de Overzeese Sociale Zekerheid, alsook achterstallige pensioenen te
betalen".
Het arrest dat, zonder hieromtrent bekritiseerd te worden, beslist dat geen enkele wettelijke bepaling de verweerder ertoe verplichtte om hogere bijdragen te
betalen, stelt vast dat de eiser "uitdrukkelijk preciseert dat hij zijn rechtsvordering grondt op de arbeidsovereenkomst en op de ministeriële circulaires die, volgens hem, de verbintenis (van de verweerder) in de loop der jaren hebben gepreciseerd en aangevuld" en (de verweerder) ertoe verplichtten voldoende bijdragen
te storten om de werknemers in het buitenland een pensioen te verzekeren dat gelijkwaardig was aan het pensioen dat zij in het stelsel van gemeen recht zouden
hebben ontvangen.
Het arrest, dat oordeelt dat de rechtsvordering "gegrond is op de verbintenissen
die de werkgever heeft aangegaan in de loop van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst", verantwoordt, ook al waren die verbintenissen bepaald in circulaires met een verordenende draagwijdte, zijn beslissing naar recht dat die rechtsvordering, "zijn oorsprong vindt in de arbeidsovereenkomst, zelfs als de rechtsgrond niet kan worden afgeleid uit de contractuele bepalingen van de opeenvolgende arbeidsovereenkomsten", en dat zij bijgevolg onderworpen is aan de verjaring bepaald in artikel 15, eerste lid, van de wet van 3 juli 1978.
Tweede en derde onderdeel samen
Uit het antwoord op het eerste onderdeel blijkt dat de rechtsvordering, in tegenstelling tot wat het middel in die onderdelen aanvoert, strekt tot de uitvoering
van een verbintenis die haar oorsprong in de arbeidsovereenkomst vindt.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
5 mei 2008 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Storck, voorzitter – Verslaggever: de h. Gosseries – Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, procureur-generaal – Advocaten:
mrs. Kirkpatrick en van Eeckhoutte.

Nr. 269
3° KAMER - 5 mei 2008

ARBEIDSOVEREENKOMST — VERJARING - RECHTSVORDERINGEN UIT DE
ARBEIDSOVEREENKOMST - BEGRIP
De rechtsvorderingen die uit de overeenkomst ontstaan, verjaren één jaar na het eindigen
van deze overeenkomst of vijf jaar na het feit waaruit de vordering is ontstaan, zonder dat
deze termijn één jaar na het eindigen van deze overeenkomst mag overschrijden; die
bepaling is van toepassing op de rechtsvorderingen die strekken tot uitvoering van
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ARREST (vertaling)

(A.R. S.06.0036.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 18 mei 2004 gewezen door
het Arbeidshof te Brussel.
Raadsheer Daniel Plas heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert volgend middel aan:
Geschonden wettelijke bepalingen
- het artikel 2262bis, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek;
- het artikel 15 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest verklaart de rechtsvordering van de eiser verjaard, in zoverre deze
betrekking heeft op de uitvoering van de optieplannen op aandelen die op 30 januari en 21
december 2000 zijn toegekend aan de leden van verweersters directiecomité. Het verantwoordt die beslissing op de volgende gronden:
"9. Volgens artikel 15 van de wet van 3 juli (1978) betreffende de arbeidsovereenkomsten, verjaren de rechtsvorderingen die uit de arbeidsovereenkomst ontstaan, één jaar na
het eindigen van deze overeenkomst of vijf jaar na het feit waaruit de vordering is ontstaan, zonder dat deze termijn één jaar na het eindigen van de overeenkomst mag overschrijden;
Dit artikel wijkt af van het gemeen recht van artikel 2262bis van het Burgerlijk Wetboek, volgens hetwelk alle persoonlijke rechtsvorderingen verjaren door verloop van tien
jaar;
10. De rechtsvordering tot uitvoering van de optieplannen verjaart door verloop van een
jaar, overeenkomstig artikel 15 van de wet van 3 juli 1978 (nrs. 11-12), die verjaringstermijn begint te lopen vanaf het tijdstip waarop het recht is ontstaan overeenkomstig de algemene regel die met name is vastgelegd in artikel 2257 van het Burgerlijk Wetboek (nr.
13);
11. De rechtsvorderingen die uit de arbeidsovereenkomst ontstaan en onderworpen zijn
aan artikel 15 van de wet van 3 juli 1978, zijn die welke hun oorsprong en hun oorzaak
vinden in de arbeidsovereenkomst (...), die welke zonder die overeenkomst niet hadden
kunnen ontstaan (...);
In het algemeen is de verjaringstermijn van een jaar van toepassing op de rechtsvordering tot uitvoering van een overeenkomst die de verplichtingen van de partijen regelt in
1 Cass., 5 mei 2008, A.R. S.06.0034.F, A.C. 2008, nr. 268. Het O.M. concludeerde, enerzijds, tot
vernietiging van het bestreden arrest, behalve in zoverre het het hoger beroep ontvankelijk verklaart,
en, andezijds, tot nietigverklaring van het arrest van 20 sept. 2005 van het Arbeidshof te Brussel, in
zoverre het het hoger beroep volledig gegrond verklaart, d.w.z. in zoverre dit arrest voortvloeit uit het
gedeeltelijk vernietigde bestreden arrest.
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geval van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst zonder een schuldhernieuwing tot
stand te brengen (...);
12. Te dezen regelen alle bepalingen van de overeenkomst van 25 mei 1999 de verplichtingen van de partijen in geval van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst;
Bepaalde artikelen hebben betrekking op de klassieke verplichtingen: loonsaldo, opzeggingsvergoeding, pensioenplan, werkinstrumenten;
Een ander artikel heeft betrekking op de mandaten die (de eiser) in de vennootschappen
van de Tractebel-groep uitoefende ter behartiging van de belangen van laatstgenoemde.
Hij oefende die mandaten uit in het kader van zijn arbeidsovereenkomst. Hij oefende ze
immers uit wegens zijn arbeidsverhouding met (de verweerster) en om geen enkele andere
reden (hij was geen aandeelhouder en hij vertegenwoordigde geen enkel ander belang), en
die arbeidsverhouding met (de verweerster) vloeide voort uit de arbeidsovereenkomst. Het
artikel van de overeenkomst van 25 mei 1999 betreffende de mandaten regelt dus ook één
van de gevolgen van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst.
Artikel 8, ten slotte, regelt eveneens de verplichtingen die uit de arbeidsovereenkomst
zijn ontstaan. Enerzijds berust de verplichting (van de eiser) om zich correct te gedragen
ten aanzien van zijn voormalige werkgever en geen daden te stellen die de belangen van
die werkgever zouden kunnen schaden, op twee verplichtingen van de werknemer, met
name de eerbiediging van de zakengeheimen en het verbod op oneerlijke concurrentie (artikel 17, 3°, van de wet van 3 juli 1978) en deze verplichting is uitgebreid. Anderzijds
vormen de opties op aandelen een loon, dat toegekend wordt als tegenprestatie voor de
verrichte arbeid (...). De overeenkomst van 25 mei 1999 kent (de eiser) het voordeel toe
van die welke kort na het beëindigen van de overeenkomst zouden worden gecreëerd. (De
verweerster) heeft dit voordeel toegekend op grond van de arbeidsovereenkomst en als tegenprestatie voor de contractuele verbintenis om zich correct te gedragen en geen daden
te stellen die de belangen van de werkgever zouden kunnen schaden;
De overeenkomst brengt geen schuldvernieuwing teweeg. Artikel 1 stelt vast dat (de
verweerster) de overeenkomst beëindigt en de andere bepalingen leggen de gevolgen hiervan vast;
Kortom, al die verplichtingen vinden hun oorzaak in de arbeidsovereenkomst en zouden zonder die overeenkomst niet zijn ontstaan. Zij vallen dus onder de toepassing van artikel 15 van de wet van 3 juli 1978;
(...) 13. Volgens de tekst van voormeld artikel 15 begint de termijn van één jaar te lopen vanaf het einde van de overeenkomst. Dit artikel moet evenwel wijken voor de algemene regel waarvan artikel 2257 van het Burgerlijk Wetboek een toepassing is: de verjaring begint pas te lopen vanaf het tijdstip waarop het recht ontstaat (...);
De verjaring is immers het gevolg van de passiviteit van de schuldeiser (...). Die termijn
begint dus pas te lopen indien de schuldeiser in staat is te handelen, d.w.z. indien het recht
is ontstaan;
14. Het Hof van Cassatie heeft weliswaar erkend dat de schadevergoeding verschuldigd
door de arbeider, wegens miskenning van zakengeheimen na de beëindiging van de arbeidsovereenkomst, verjaart volgens de termijn van gemeen recht (...). Voor zover de leer
van dit arrest kan worden toegepast op andere rechtsvorderingen, wijkt het arbeidshof ervan af op grond van de voormelde redenen;
15. Uit het voorgaande volgt dat de rechtsvordering tot uitvoering van de plannen van
30 januari en 21 december 2000 verjaard is. Het recht op de opties is immers ontstaan na
het verstrijken van de termijnen om de aandelen te verkrijgen, d.w.z. respectievelijk op 30
maart 2000 en 18 februari 2001. De rechtsvordering is ingesteld bij dagvaarding van 28
februari 2002, d.i. meer dan een jaar later".
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Grieven
Artikel 15 van de wet van 3 juli 1978 bepaalt dat de rechtsvorderingen die uit de overeenkomst ontstaan, verjaren één jaar na het eindigen van deze overeenkomst of vijf jaar
na het feit waaruit de vordering is ontstaan, zonder dat deze termijn één jaar na het eindigen van deze overeenkomst mag overschrijden. Die bepaling vormt een uitzondering op
de gemeenrechtelijke regeling van de verjaring, vervat in artikel 2262bis, eerste lid, van
het Burgerlijk Wetboek, volgens hetwelk alle persoonlijke rechtsvorderingen verjaren
door verloop van tien jaar.
De wet omschrijft het begrip rechtsvordering die uit de overeenkomst ontstaat, niet. Dat
begrip moet in die zin worden uitgelegd dat de verjaring van een jaar, vervat in artikel 15
van de wet van 3 juli 1978, van toepassing is wanneer het litigieuze recht zijn oorsprong
vindt in de arbeidsovereenkomst. Wanneer het gevorderde recht voortvloeit uit daden die
geen verband houden met de arbeidsovereenkomst, is die verkorte verjaringstermijn niet
van toepassing op de rechtsvordering.
Te dezen regelt de overeenkomst van 25 mei 1999 de verplichtingen van de partijen in
geval van beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Sommige van die verplichtingen vinden hun oorsprong in de arbeidsovereenkomst die beëindigd wordt: zoals het bestreden arrest vaststelt, geldt dit voor de betaling van een loonsaldo of een opzeggingsvergoeding of
voor de toekenning van een pensioenkapitaal. Het recht van de eiser om deel te nemen aan
de optieplannen op aandelen voor de boekjaren 1999, 2000 en 2001, vindt zijn oorsprong
niet in de arbeidsovereenkomst maar in de overeenkomst van 25 mei 1999 zelf. Dit recht
is weliswaar aan de eiser toegekend ten gevolge van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst en als tegenprestatie voor zijn verbintenis om de verweerster na zijn vertrek
geen schade te berokkenen, maar dat recht was - zelfs niet in beginsel - in de arbeidsovereenkomst vervat en vloeit uitsluitend voort uit de overeenkomst van 25 mei 1999. Zonder
deze overeenkomst had de eiser immers geen enkele aanspraak kunnen maken op deelname aan de optieplannen op aandelen die na de beëindiging van de overeenkomst tussen de
partijen waren opgemaakt.
Het bestreden arrest, dat beslist dat alle bij de overeenkomst van 25 mei 1999 geregelde
verplichtingen hun oorzaak vinden in de arbeidsovereenkomst en zonder haar niet zouden
zijn ontstaan en, bijgevolg, onderworpen zijn aan artikel 15 van de wet van 3 juli 1978, en
dat op die grond beslist dat de rechtsvordering tot betaling van de plannen van 30 januari
en 21 december 2000 verjaard is, schendt die wetsbepaling alsook artikel 2262bis van het
Burgerlijk Wetboek.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Over het eerste door de verweerster tegen het middel opgeworpen middel van
niet-ontvankelijkheid: het middel heeft geen belang:
Hoewel het arrest van 20 september 2005 beslist dat de rechtsvordering van de
eiser betreffende zijn deelname aan het op 28 november 2001 door de verweerster opgemaakte optieplan op aandelen, niet gegrond is en haar hoger beroep vervolgens "volledig gegrond" verklaart, bevat het met betrekking tot de rechtsvordering van de eiser betreffende zijn deelname aan de optieplannen van 30 januari
en 21 september 2000, die door het bestreden arrest verjaard is verklaard, geen
enkele beslissing die niet reeds in laatstgenoemd arrest is vervat.
Over het tweede door de verweerster tegen het middel opgeworpen middel van
niet-ontvankelijkheid: het middel is nieuw:
Het middel dat kritiek uitoefent op de uitlegging die het bestreden arrest geeft
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van artikel 15, eerste lid, van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten op grond waarvan het de vordering verjaard verklaart, en een andere
uitlegging voorstelt, is niet nieuw.
De middelen van niet-ontvankelijkheid kunnen niet worden aangenomen.
Gegrondheid van het middel
Luidens artikel 15, eerste lid, van de wet van 3 juli 1978, verjaren de rechtsvorderingen die uit de overeenkomst ontstaan, één jaar na het eindigen van deze
overeenkomst of vijf jaar na het feit waaruit de vordering is ontstaan, zonder dat
deze termijn één jaar na het eindigen van deze overeenkomst mag overschrijden.
Die bepaling is van toepassing op de rechtsvorderingen die strekken tot uitvoering van verplichtingen die hun oorsprong vinden in de arbeidsovereenkomst.
Het bestreden arrest stelt vast dat de partijen die door een arbeidsovereenkomst
verbonden waren, naar aanleiding van de beëindiging ervan, op 25 maart 1999
een overeenkomst gesloten hebben waarvan het artikel 8 de eiser, in ruil voor
zijn loyaliteit, recht geeft op deelname aan de optieplannen op aandelen die de
verweerster zou opmaken ten voordele van de leden van haar algemeen directiecomité voor de boekjaren 1999, 2000 en 2001.
Het bestreden arrest dat beslist dat de rechtsvordering van de eiser tot uitvoering van de door voormeld artikel 8 aan de verweerster opgelegde verplichting,
verjaart door het verstrijken van de termijn bepaald in artikel 15, eerste lid, van
de wet van 3 juli 1978, terwijl die verplichting, hoewel zij is aangegaan naar aanleiding van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst tussen de partijen, daarin
haar oorsprong niet vindt, schendt die wetsbepaling.
Het middel is gegrond.
De vernietiging van de beslissing van het bestreden arrest die het hoger beroep
van de verweerster gedeeltelijk gegrond verklaart en de rechtsvordering van de
eiser verjaard verklaart, leidt tot vernietiging van het arrest van 20 september
2005, in zoverre dit arrest, dat het hoger beroep van de verweerster volledig gegrond verklaart en over de kosten uitspraak doet, het gevolg van die beslissing is.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre dit het hoger beroep ontvankelijk verklaart, en vernietigt het arrest van 20 september 2005, in zoverre dit het
hoger beroep volledig gegrond verklaart en uitspraak doet over de kosten.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van de gedeeltelijk vernietigde arresten.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Arbeidshof te Bergen.
5 mei 2008 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Storck, voorzitter – Verslaggever: de h. Plas
– Grotendeels gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, procureur-generaal – Advoca-
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ten: mrs. Gérard en Geinger.

Nr. 270
2° KAMER - 6 mei 2008

1º STEDENBOUW — HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT.
BETALING VAN EEN MEERWAARDE - VORDERING TOT HERSTEL VAN DE PLAATS IN DE
VORIGE STAAT - INTERNE WETTIGHEID - DRAAGWIJDTE
2º STEDENBOUW — HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT.
BETALING VAN EEN MEERWAARDE - VORDERING TOT HERSTEL VAN DE PLAATS IN DE
VORIGE STAAT - INTERNE WETTIGHEID - OVERSCHRIJDING VAN DE REDELIJKE TERMIJN - GEVOLG
3º STEDENBOUW — HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT.
BETALING VAN EEN MEERWAARDE - VORDERING TOT HERSTEL VAN DE PLAATS IN DE
VORIGE STAAT - AARD - VERJARING
4º STEDENBOUW — HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT.
BETALING VAN EEN MEERWAARDE - VORDERING TOT HERSTEL VAN DE PLAATS IN DE
VORIGE STAAT - VERJARING - SCHORSING
1º en 2° De interne wettigheid van de herstelvordering betreft haar inhoudelijke
overeenstemming met de wet op het ogenblik waarop het herstel wordt gevorderd en
houdt geen verband met het gevolg dat aan deze vordering moet worden verleend
wegens het nadien overschrijden van de redelijke termijn.
3º De vordering van de stedenbouwkundige inspecteur tot herstel in de vorige staat is een
burgerlijke rechtsvordering volgend uit een misdrijf, zodat deze vordering,
overeenkomstig artikel 26 Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering, niet
verjaart vóór de strafvordering1. (Art. 68, §1 Gecoörd. Decr. Vl. Parlement 22 okt. 1996;
Art. 49, §1 Decr. Vl. Parlement 18 mei 1999; Art. 26 V.T.Sv.)
4º Wanneer de vordering tot herstel van de plaats in de vorige staat voor de strafrechter
tijdig is ingesteld, loopt de verjaring ervan niet meer totdat een in kracht van gewijsde
gegane beslissing het geding beëindigd heeft2. (Art. 2244 B.W.; Art. 68, §1 Gecoörd.
Decr. Vl. Parlement 22 okt. 1996; Art. 49, §1 Decr. Vl. Parlement 18 mei 1999)
(V. e.a.)

ARREST

(A.R. P.08.0151.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te
Brussel, correctionele kamer, van 18 december 2007.
De eiseres voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee middelen
aan.
1 Cass., 13 mei 2003, A.R. P.02.1621.N, A.C. 2003, nr. 291; 13 nov. 2007, A.R. P.07.0961.N, A.C.
2007, nr. 549.
2 Ibid.
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De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Raadsheer Etienne Goethals heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel van de eiseres
1. Het middel voert schending aan van artikel 6.1 EVRM: de appelrechters
oordelen ten onrechte dat het tijdsverloop geen afbreuk doet aan de interne wettigheid van de herstelvordering. Nochtans dient de herstelvordering overeenkomstig het arrest van het EHRM van 27 november 2007 inzake H. tegen Belgische
Staat [van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens te Straatsburg] als
"straf" in de zin van de bepalingen van artikel 6.1 EVRM worden beschouwd
waardoor de redelijke termijn ook voor de herstelvordering in acht dient te worden genomen.
2. De interne wettigheid van de herstelvordering betreft haar inhoudelijke
overeenstemming met de wet op het ogenblik waarop het herstel gevorderd
wordt, en houdt geen verband met het gevolg dat aan deze vordering moet worden verleend wegens het nadien overschrijden van de redelijke termijn.
In zoverre het middel uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt het naar
recht.
3. Voor het overige blijkt niet uit de stukken waarop het Hof vermag acht te
slaan, dat de eiseres voor de appelrechters een overschrijding van de redelijke
termijn heeft aangevoerd. Zij kan dit niet voor het eerst voor het Hof aanvoeren.
In zoverre is het middel niet ontvankelijk.
Tweede middel van de eiseres
4. Het middel voert de schending aan van de artikelen 149, 150 en 151 Stedenbouwdecreet 1999: de herstelvordering vormt een met de strafvordering onlosmakelijk verbonden accessorium zodat zij samen met de strafvordering verjaart;
bijgevolg dienden de appelrechters niet alleen de verjaring van de strafvordering
maar ook van de herstelvordering vast te stellen.
5. De vordering van de stedenbouwkundige inspecteur tot herstel in de vorige
toestand is een burgerlijke rechtsvordering volgend uit een misdrijf, zodat deze
vordering, overeenkomstig artikel 26 Voorafgaande Titel van het Wetboek van
Strafvordering, niet verjaart vóór de strafvordering.
Wanneer de vordering tot herstel van de plaats in de vorige staat voor de strafrechter tijdig is ingesteld, loopt de verjaring ervan niet meer totdat een in kracht
van gewijsde gegane belissing het geding beëindigd heeft.
Het middel faalt naar recht.
(...)
Dictum
Het Hof,

Nr. 270 - 6.5.08

HOF VAN CASSATIE

1109

Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eisers in de kosten van hun cassatieberoep.
6 mei 2008 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:
de h. Goethals – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. J. Verstraeten, Leuven, G. Janssens, Leuven en K. Brooks, Leuven.

Nr. 271
2° KAMER - 6 mei 2008

1º ONDERZOEKSGERECHTEN - BURGERLIJKE PARTIJSTELLING - ONTVANKELIJKHEID VEREISTE - TERRITORIALE BEVOEGDHEID VAN DE ONDERZOEKSRECHTER OF DE
ONDERZOEKSGERECHTEN - GEVOLG
2º BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - BURGERLIJKE PARTIJSTELLING ONTVANKELIJKHEID - VEREISTE - TERRITORIALE BEVOEGDHEID VAN DE ONDERZOEKSRECHTER OF DE
ONDERZOEKSGERECHTEN - GEVOLG
3º BEVOEGDHEID EN AANLEG — STRAFZAKEN — BEVOEGDHEID ONDERZOEKSGERECHTEN - BURGERLIJKE PARTIJSTELLING - ONTVANKELIJKHEID - VEREISTE TERRITORIALE BEVOEGDHEID VAN DE ONDERZOEKSRECHTER OF DE ONDERZOEKSGERECHTEN GEVOLG
4º ONDERZOEKSGERECHTEN - BURGERLIJKE PARTIJSTELLING - ONTVANKELIJKHEID VEREISTE - TERRITORIALE ONBEVOEGDHEID VAN DE ONDERZOEKSRECHTER OF DE
ONDERZOEKSGERECHTEN - BEVOEGDHEID VAN HET ONDERZOEKSGERECHT OM DE ONTVANKELIJKHEID
VAN DE BURGERLIJKE PARTIJSTELLING TE ONDERZOEKEN

5º BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - BURGERLIJKE PARTIJSTELLING ONTVANKELIJKHEID - VEREISTE - TERRITORIALE ONBEVOEGDHEID VAN DE ONDERZOEKSRECHTER OF
DE ONDERZOEKSGERECHTEN - BEVOEGDHEID VAN HET ONDERZOEKSGERECHT OM DE
ONTVANKELIJKHEID VAN DE BURGERLIJKE PARTIJSTELLING TE ONDERZOEKEN

6º BEVOEGDHEID EN AANLEG — STRAFZAKEN — BEVOEGDHEID ONDERZOEKSGERECHTEN - BURGERLIJKE PARTIJSTELLING - ONTVANKELIJKHEID - VEREISTE TERRITORIALE BEVOEGDHEID VAN DE ONDERZOEKSRECHTER OF DE ONDERZOEKSGERECHTEN BEVOEGDHEID VAN HET ONDERZOEKSGERECHT OM DE ONTVANKELIJKHEID VAN DE BURGERLIJKE
PARTIJSTELLING TE ONDERZOEKEN

1º, 2°, 3°, 4°, 5° en 6° Overeenkomstig artikel 63 Wetboek van Strafvordering is voor de
ontvankelijkheid van de burgerlijke partijstelling vereist dat de burgerlijke partij aantoont
dat zij het slachtoffer van een misdrijf kan geweest zijn, maar niet dat de
onderzoeksrechter of de onderzoeksgerechten daarenboven territoriaal bevoegd zouden
zijn om de feiten te onderzoeken, aangezien de territoriale onbevoegdheid niet leidt tot
ontzegging van het recht op onderzoek, wel tot ontslag van onderzoek met
doorverwijzing naar de bevoegde rechtbank; daaruit volgt dat de onderzoeksgerechten
de ontvankelijkheid van de burgerlijke partijstelling kunnen onderzoeken ook voor
telastleggingen waarvoor zij territoriaal onbevoegd zouden zijn1.
1 Voor de raadkamer vorderde het openbaar ministerie, enerzijds, de burgerlijke partijstelling
gedeeltelijk niet ontvankelijk te verklaren en, anderzijds, ontslag van onderzoek te verlenen aan de
onderzoeksrechter wegens diens territoriale onbevoegdheid. Vóór de raadkamer de zaak behandelde
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(VELSTRA PTE LTD., vennootschap naar het recht van Singapore T. L. e.a.)

ARREST

(A.R. P.08.0212.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te Gent,
kamer van inbeschuldigingstelling, van 31 december 2007 (nr. K/2271/07).
De eiseres voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Raadsheer Etienne Goethals heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
(...)
Eerste onderdeel
2. Het onderdeel voert schending aan van artikel 235bis Wetboek van Strafvordering, gelezen in samenhang met de artikelen 62bis en 63 Wetboek van
Strafvordering: wegens de territoriale onbevoegdheid van de onderzoeksrechter
voor de telastleggingen AI1, AI5, AI6, AII1, AII5, AII6, B en CII kon de kamer
van inbeschuldigingstelling evenmin naar aanleiding van het hoger beroep tegen
de beschikking van de raadkamer van die feiten gevat zijn, en kan zij aldus daaromtrent geen uitspraak doen over de vraag of de eiseres iemand is "die beweert
door een misdaad of wanbedrijf te zijn benadeeld" in de zin van artikel 63 Wetboek van Strafvordering en zodoende over de regelmatigheid van de procedure.
3. Overeenkomstig artikel 63 Wetboek van Strafvordering is voor de ontvankelijkheid van de burgerlijke partijstelling vereist dat de burgerlijke partij aantoont dat zij het slachtoffer van een misdrijf kan geweest zijn. Niet vereist is dat
de onderzoeksrechter of de onderzoeksgerechten daarenboven territoriaal bevoegd zouden zijn om de feiten te onderzoeken. Territoriale onbevoegdheid leidt
immers niet tot ontzegging van het recht op onderzoek, wel tot ontslag van onderzoek met doorverwijzing naar de bevoegde rechtbank.
Daaruit volgt dat de onderzoeksgerechten de ontvankelijkheid van de burgerlijke partijstelling kunnen onderzoeken ook voor telastleggingen waarvoor zij
territoriaal onbevoegd zouden zijn.
Het onderdeel faalt naar recht.
(...)
Dictum
vroeg de eiser bijkomende onderzoeksverrichtingen. Bij de behandeling voor de raadkamer voerde de
eiser aan dat dit verzoek een schorsende werking had en dat de onderzoeksrechter eerst een standpunt
diende in te nemen. Bij beschikking van 14 september 2007 oordeelde de raadkamer dat het verzoek
om bijkomende onderzoeksdaden te verrichten niet schorsend is en werd de zaak uitgesteld voor
verdere pleidooien. Tegen deze beschikking tekende de eiser hoger beroep aan. Bij de behandeling
van dit hoger beroep onderzoekt de kamer van inbeschuldigingstelling, op vordering van het
openbaar ministerie en met toepassing van artikel 235bis Wetboek van Strafvordering de
ontvankelijkheid van de burgerlijke partijstelling.
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Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.
6 mei 2008 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:
de h. Goethals – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. B. De Geest, Brussel, P.-P. Tack, Kortrijk, H. Van Bavel, Brussel, S. Ryelandt, Brussel, B. Allemeersch, Brussel, E. Tritsmans, Brussel, R. Verstringhe, Gent, P.
Vanderveeren, Brussel, P. Monville, Brussel, H. Rieder, Gent en N. Van der Eecken,
Brussel.

Nr. 272
2° KAMER - 6 mei 2008

1º JEUGDBESCHERMING - BEMIDDELINGSCOMMISSIE - DOORVERWIJZING NAAR HET
OPENBAAR MINISTERIE - PROBLEMATISCHE OPVOEDINGSSITUATIE - AFDWINGBARE PEDAGOGISCHE
MAATREGEL NOODZAKELIJK - VORDERING VAN HET OPENBAAR MINISTERIE GERICHT AAN DE
JEUGDRECHTBANK - TERRITORIALE ONBEVOEGDHEID VAN DE BEMIDDELINGSCOMMISSIE - GEVOLG
2º BEVOEGDHEID EN AANLEG — ALLERLEI - JEUGDBESCHERMING BEMIDDELINGSCOMMISSIE - DOORVERWIJZING NAAR HET OPENBAAR MINISTERIE - PROBLEMATISCHE
OPVOEDINGSSITUATIE - AFDWINGBARE PEDAGOGISCHE MAATREGEL NOODZAKELIJK - VORDERING VAN
HET OPENBAAR MINISTERIE GERICHT AAN DE JEUGDRECHTBANK - TERRITORIALE ONBEVOEGDHEID
VAN DE BEMIDDELINGSCOMMISSIE - GEVOLG
3º OPENBAAR MINISTERIE - JEUGDBESCHERMING - BEMIDDELINGSCOMMISSIE DOORVERWIJZING NAAR HET OPENBAAR MINISTERIE - PROBLEMATISCHE OPVOEDINGSSITUATIE AFDWINGBARE PEDAGOGISCHE MAATREGEL NOODZAKELIJK - VORDERING VAN HET OPENBAAR
MINISTERIE GERICHT AAN DE JEUGDRECHTBANK - TERRITORIALE ONBEVOEGDHEID VAN DE
BEMIDDELINGSCOMMISSIE - GEVOLG
1º, 2° en 3° Uit artikel 22, 1° Decreet Bijzondere Jeugdbijstand, dat bepaalt dat de
jeugdrechtbank kennis neemt van problematische opvoedingssituaties wanneer het
openbaar ministerie een afdwingbare pedagogische maatregel noodzakelijk acht, nadat
de zaak hem door de bemiddelingscommissie werd doorverwezen overeenkomstig artikel
17, §2, vierde lid van dit decreet, volgt dat wanneer het belang van de minderjarige dat
vereist, het openbaar ministerie kan optreden van zodra een bemiddelingscommissie
hem de zaak heeft doorverwezen; de regelmatigheid van het optreden van het openbaar
ministerie is niet afhankelijk van de vraag of de doorverwijzende bemiddelingscommissie
al dan niet territoriaal bevoegd was. (Artt. 17, §2, vierde lid en 22, 1° Decreet Bijzondere
Jeugdbijstand; Art. 3 B. Vl. Ex. 20 juli 1988 houdende oprichting en werkwijze van de
bemiddelingscommissie voor bijzondere jeugdbijstand en van het administratief
secretariaat)
(K. e.a.)

ARREST

(A.R. P.08.0442.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
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Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te Brussel, jeugdkamer, van 8 februari 2008.
De eisers voeren in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee middelen
aan.
Raadsheer Koen Mestdagh heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
1. Het middel voert schending aan van artikel 3 van het besluit van de Vlaamse
Regering van 20 juli 1988 houdende oprichting en werkwijze van de bemiddelingscommissie voor bijzondere jeugdbijstand en van het administratief secretariaat en van de artikelen 17, §2, en 22, 1°, van de gecoördineerde decreten van de
Vlaamse Gemeenschap van 4 april 1990 inzake bijzondere jeugdbijstand (hierna:
Decreet Bijzondere Jeugdbijstand): het arrest oordeelt onterecht dat de doorverwijzingsbeslissing van een territoriaal onbevoegde bemiddelingscommissie niet
eraan in de weg staat dat de bevoegde procureur des Konings te Brussel de zaak
rechtsgeldig aanhangig maakt bij de bevoegde jeugdrechtbank.
2. Artikel 22, 1°, Decreet Bijzondere Jeugdbijstand bepaalt dat de jeugdrechtbank kennisneemt van problematische opvoedingssituaties wanneer het openbaar
ministerie een afdwingbare pedagogische maatregel noodzakelijk acht, nadat de
zaak hem door de bemiddelingscommissie werd doorverwezen overeenkomstig
artikel 17, §2, vierde lid.
3. Uit die bepaling volgt dat wanneer het belang van de minderjarige dat vereist, het openbaar ministerie kan optreden van zodra een bemiddelingscommissie
hem de zaak heeft doorverwezen. De regelmatigheid van het optreden van het
openbaar ministerie is niet afhankelijk van de vraag of de doorverwijzende bemiddelingscommissie al dan niet territoriaal bevoegd was.
Het middel faalt naar recht.
(...)
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eisers in de kosten van hun cassatieberoep.
6 mei 2008 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:
de h. Mestdagh – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-generaal –
Advocaat: mr. R. Lenaerts, Oudenaarde.
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Nr. 273
2° KAMER - 6 mei 2008

1º CASSATIE — BEVOEGDHEID VAN HET HOF — KAMERS. VERENIGDE
KAMERS. VOLTALLIGE ZITTING. ALGEMENE VERGADERING - VERENIGDE
KAMERS - CASSATIE - VERWIJZING - BESLISSING VAN DE RECHTER OP VERWIJZING ONVERENIGBAAR
MET HET EERSTE CASSATIEARREST - CASSATIEBEROEP - MIDDEL MET DEZELFDE STREKKING ALS
HET DOOR HET EERSTE CASSATIEARREST GEGROND BEVONDEN MIDDEL

2º WEGVERKEER — WEGVERKEERSWET — WETSBEPALINGEN —
ARTIKEL 29 - ARTIKEL 29, §1, TWEEDE LID - ARTIKEL 3, 36° K.B. 30 SEPT. 2005 OVERTREDINGEN VAN DE DERDE GRAAD - ARTIKEL 61.1.1° WEGVERKEERSREGLEMENT VOORBIJRIJDEN ROOD LICHT - ARTIKEL 61.1.4° WEGVERKEERSREGLEMENT - VOORBIJRIJDEN
RODE PIJL IN DE RICHTING DIE DOOR DE PIJL WORDT AANGEGEVEN

3º WEGVERKEER — WEGVERKEERSREGLEMENT VAN 01-12-1975 —
REGLEMENTSBEPALINGEN — ARTIKEL 61 - ARTIKEL 61.1.1°
WEGVERKEERSREGLEMENT - VOORBIJRIJDEN ROOD LICHT - ARTIKEL 61.1.4°
WEGVERKEERSREGLEMENT - VOORBIJRIJDEN RODE PIJL IN DE RICHTING DIE DOOR DE PIJL WORDT
AANGEGEVEN - ARTIKEL 29, §1, TWEEDE LID WEGVERKEERSWET - ARTIKEL 3, 36° K.B. 30
SEPT. 2005 - OVERTREDINGEN VAN DE DERDE GRAAD
1º Wanneer het middel dat aangevoerd wordt tegen het op verwijzing gewezen vonnis, dat
onverenigbaar is met het cassatiearrest, dezelfde strekking heeft als het middel dat tegen
het vernietigde vonnis werd aangevoerd, moeten de verenigde kamers van het Hof het
cassatieberoep beoordelen1. (Art. 1119 Ger.W.)
2º en 3° Uit de samenhang van de artikelen 61.1.1° en 61.1.4° Wegverkeersreglement
volgt dat een rode pijl voorbijrijden in de richting die door de pijl wordt aangegeven,
overeenstemt met het voorbijrijden van een rood licht, zodat de bepaling van artikel 3,
36° van het koninklijk besluit van 30 september 2005 tot aanwijzing van de overtredingen
per graad van de algemene reglementen genomen ter uitvoering van de wet betreffende
de politie over het wegverkeer, dat het negeren van een rood licht aanwijst als een
overtreding van de derde graad in de zin van artikel 29, §1, tweede lid Wegverkeerswet,
dus ook van toepassing is op de bestuurder die een rode pijl voorbijrijdt in de richting die
door de pijl wordt aangegeven2.
(Procureur des Konings bij de Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen T. C.)

Conclusie van de heer advocaat-generaal P. Duinslaeger:
De verweerder werd bij vonnis van 27 november 2006 van de politierechtbank te Mechelen veroordeeld tot, onder meer, een geldboete van 40 euro of een vervangend verval
van het recht tot het besturen van een motorvoertuig van 8 dagen om op 3 januari 2006
“als weggebruiker of bestuurder van een voertuig op de openbare weg, nagelaten te hebben zich te gedragen naar de verkeerstekens en wegmarkeringen, regelmatig naar de
vorm, voldoende zichtbaar en overeenkomstig de voorschriften van het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer aangebracht, namelijk: een rode of oranjegele pijl
(art. 5 en 61.1.4° Wegverkeerreglement; art. 29, §1, tweede lid, en art. 38, §1, derde lid,
Wegverkeerwet, aangewezen als zware overtreding bij artikel 3 KB van 22 december
2003)”. De politierechtbank oordeelde daarbij dat de inbreuk een overtreding van de eerste graad was, omdat artikel 61.1.4° Wegverkeerreglement niet opgenomen is als een
overtreding van de tweede, derde of vierde graad, in het koninklijk besluit van 30 september 2005 tot aanwijzing van de overtredingen per graad van de algemene reglementen ge1 Zie de concl. van het O.M.
2 Ibid.
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nomen ter uitvoering van de wet betreffende de politie over het wegverkeer.
Het openbaar ministerie tekende op 4 december 2006 hoger beroep aan tegen dit
vonnis. Volgens het openbaar ministerie was de inbreuk wel degelijk een overtreding van
de derde graad, in de zin van artikel 29, §1, tweede lid, Wegverkeerwet, zodat niet alleen
een zwaardere boete, maar ook een facultatief verval van het recht tot het besturen van
een motorvoertuig kon worden uitgesproken, in toepassing van artikel 38, §1, 3°,
Wegverkeerwet.
Bij vonnis van 14 maart 2007 bevestigde de correctionele rechtbank te Mechelen,
zetelend in hoger beroep, de beslissing van de politierechtbank.
Tegen dit laatste vonnis werd door het openbaar ministerie cassatieberoep ingesteld op
28 maart 2007. In het verzoekschrift tot staving van het cassatieberoep werd de schending
aangevoerd van de artikelen 29 en 38, inzonderheid artikel 38, §1, 3°, Wegverkeerwet,
van de artikelen 5, 61.1.1° en 61.1.4°, Wegverkeerreglement en van de artikelen 1 en 3,
inzonderheid artikel 3,36°, van het koninklijk besluit van 30 september 2005 tot aanwijzing van de overtredingen per graad van de algemene reglementen ter uitvoering van de
wet betreffende de politie over het wegverkeer, omdat de inbreuk waarvoor de verweerder
vervolgd wordt, volgens het openbaar ministerie, een overtreding van de derde graad is in
de zin van artikel 29, §1, tweede lid, Wegverkeerwet, zoals vervangen bij wet van 20 juli
20053.
In zijn arrest van 22 september 20074 besliste het Hof dat uit de samenhang van de artikelen 61.1.1° en 61.1.4°, Wegverkeerreglement volgt dat een rode pijl voorbijrijden in de
richting die door de pijl wordt aangegeven, overeenstemt met het voorbijrijden van een
rood licht, zodat de bepaling van artikel 3, 36° van het koninklijk besluit van 30 september 2005 tot aanwijzing van de overtredingen per graad van de algemene reglementen genomen ter uitvoering van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, dat het negeren van een rood licht aanwijst als een overtreding van de derde graad in de zin van artikel
29, §1, tweede lid, Wegverkeerswet, ook van toepassing is op de bestuurder die een rode
pijl voorbijrijdt in de richting die door de pijl wordt aangegeven.
Het bestreden vonnis werd door het Hof vernietigd, maar enkel in zoverre uitspraak
werd gedaan over de straf en over de kosten. Conform de rechtspraak van het Hof werd de
schuldigverklaring, die niet door enige onregelmatigheid is aangetast, niet vernietigd5.
De zaak werd door het Hof verwezen naar de correctionele rechtbank te Antwerpen, die
bij vonnis van 10 januari 2008 opnieuw het vonnis van de politierechtbank van Mechelen
van 27 november 2006 bevestigde.
Tegen dit laatste vonnis tekende het openbaar ministerie opnieuw cassatieberoep aan op
21 januari 2008. In zijn verzoekschrift tot staving van dit tweede cassatieberoep voert het
openbaar ministerie identiek hetzelfde middel aan dat in dezelfde zaak eerder reeds werd
aangevoerd in het kader van het eerste cassatieberoep van 28 maart 2007.
Dat is de reden waarom de zaak thans, in toepassing van artikel 1119 Gerechtelijk Wetboek, voor de verenigde kamers van het Hof wordt behandeld. Uw Hof stelde immers
meermaals dat het middel dat wordt aangevoerd tot staving van een cassatieberoep tegen
een beslissing op verwijzing na cassatie, door de verenigde kamers van het Hof wordt ge3 Art. 7 van de wet van 20 juli 2005 tot wijziging van de gecoördineerde wetten van 16 maart 1968
betreffende de politie over het wegverkeer (B.S. 11 augustus 2005), in werking getreden op 31 maart
2006 (art. 1 K.B. 22 maart 2006 (B.S. 27 maart 2006, tweede uitgave).
4 Cass., 11 sept. 2007, AR P.07.0470.N, A.C. 2007, nr. 397.
5 Cass., volt. zitt., 8 febr. 2000, A.R. P.97.1697.N, A.C. 2000, nr. 98 met concl. eerste adv.-gen. DU
JARDIN; 21 maart 2000, A.R. P.98.0605.N, A.C. 2000, nr. 192; 4 april 2000, A.R. P.97.0832.N, A.C.
2000, nr. 220; 25 feb. 2003, A.R. P.02.0672.N, A.C. 2003, nr. 132; 6 sept. 2005, A.R. P.05.0462.N,
A.C. 2005, nr. 409.
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toetst wanneer die beslissing onverenigbaar is met het cassatiearrest en het middel dezelfde strekking heeft als het middel dat door dat arrest werd aangenomen6.
Ik meen dat er geen enkele reden is om terug te komen op het standpunt dat het Hof innam in zijn eerste arrest van 11 september 20077.
Artikel 61.1.1°, Wegverkeerreglement bepaalt dat de driekleurige verkeerslichten
cirkelvormig zijn en de volgende betekenis hebben: rood licht betekent dat het verboden
is de stopstreep of, zo er geen stopstreep is, het verkeerslicht zelf, voorbij te rijden, terwijl
artikel 61.1.4°, Wegverkeerreglement bepaalt dat het rode licht, het vast oranjegele licht
en het groene licht respectievelijk mogen vervangen worden door één of meer rode,
oranjegele of groene pijlen. Het tweede lid van artikel 61.1.4° Wegverkeerreglement
bepaalt dat deze pijlen dezelfde betekenis hebben als de lichten maar dat het verbod of de
toelating beperkt is tot de richtingen die door de pijlen worden aangegeven.
Bij de interpretatie van deze beide bepalingen in het licht van artikel 3, 36° van het koninklijk besluit van 30 september 2005 moet rekening gehouden worden met de interne
samenhang tussen de verschillende bepalingen en met de ratio legis.
In de memorie van antwoord wordt bijzonder sterk de nadruk gelegd op het gegeven
dat het eerste lid van artikel 61, Wegverkeerreglement, dat handelt over de driekleurige
verkeerslichten in verschillende punten uiteenvalt, waarbij het eerste punt betrekking
heeft op het rood licht en punt vier op de vervanging van datzelfde rode licht door een
rode pijl. Ik meen dat dit argument, dat de verweerder inroept om aan te tonen dat artikel
61.1.1° en 61.1.4° Wegverkeerreglement verschillende situaties regelen, sterk moet worden gerelativeerd: hoewel de onderverdeling van een wetsbepaling een aanduiding kan
geven bij interpretatie ervan, is de betekenis van een dergelijke onderverdeling, die meestal gesteund is op overwegingen van zuiver legistieke aard, op zich niet noodzakelijk pertinent, laat staan afdoend of beslissend: rubrica non est lex.
Uit de interne samenhang van deze bepalingen volgt daarentegen dat een rode pijl
voorbijrijden in de richting die door de pijl aangegeven wordt (artikel 61.1.4°,
Wegverkeerreglement) overeenstemt met het voorbijrijden van een rood licht (artikel
61.1.1°, Wegverkeerreglement). Het tweede lid van artikel 61.1.4°, Wegverkeerreglement
verwijst immers expliciet naar artikel 61.1.1° door te stellen dat de rode pijl dezelfde
betekenis heeft als het rode licht, waarbij het verbod de stopstreep of het verkeerslicht zelf
voorbij te rijden evenwel beperkt is tot de richting die door de pijl wordt aangegeven.
Artikel 61.1.4°, Wegverkeerreglement legt dus dezelfde handelwijze op als artikel
61.1.1° van dat reglement: het artikel 61.1.4° is bijgevolg niet meer dan een specifieke
verkeerstechnische modaliteit van artikel 61.1.1°.
Deze vaststelling heeft rechtstreeks invloed op de wijze waarop artikel 3, 36° van het
koninklijk besluit van 30 september 2005 tot aanwijzing van de overtredingen per graad
van de algemene reglementen genomen ter uitvoering van de wet betreffende de politie
over het wegverkeer moet worden geïnterpreteerd.
In het Verslag aan de Koning bij dit koninklijk besluit wordt gezegd dat dit koninklijk
besluit “op zichzelf staat”, wat inhoudt dat de exacte bewoordingen van het koninklijk besluit zelf worden gebruikt om de overtreding in te delen in een bepaalde graad. Nog duidelijker is de precisering dat de verwijzingen naar de relevante bepalingen uit het Wegverkeerreglement “enkel een hulpmiddel” zijn. De vermelding in artikel 3, 36° van het ko6 Cass., 25 feb. 1993, Ver. K., A.R. 9373, nr. 115, met concl. adv.-gen. L IEKENDAEL in Bull. en Pas.
1993, I, nr. 115; Cass., 24 nov. 1997, S.96.0027.F, met concl. adv.-gen. LECLERCQ in Bull. en Pas.
1997, I, nr. 499; Cass., 18 jan. 1999, A.C. 1999, nr. 28; Cass., 25 sept. 2002, A.R. P.02.0153.F, A.C.
2002, nr.478; 1 april 2004, A.R. C.01.0211.F - C.0217.F, A.C. 2004, nr. 174; 24 juli 2007, A.R.
P.07.0959.N, A.C. 2007, nr. 373 met concl. adv.-gen. THIJS.
7 Zie voetnoot 4.
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ninklijk besluit van 30 september 2005 van artikel 61.1.1° is dus niet meer dan een “hulpmiddel”.
In hetzelfde verslag aan de Koning wordt ook duidelijk aangegeven dat alle
overtredingen van de reglementen uitgevaardigd op grond van de gecoördineerde wetten
van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer, die niet expliciet in dit
besluit worden benoemd, overtredingen van de eerste graad zijn. Verder verwijst het
verslag ook naar artikel 1 van het koninklijk besluit dat bepaalt dat, in geval van
tegenspraak tussen het Wegverkeerreglement van 1 december 1975 en het koninklijk
besluit van 30 september 2005, dit laatste koninklijk besluit primeert. Bij wijze van
voorbeeld vermeldt het verslag het geval waar het koninklijk besluit van 30 september
2005 tekstueel een artikel van het Wegverkeerreglement overneemt en aanwijst als een
overtreding van de derde graad, maar daarbij een zinsnede uit het artikel van het
Wegverkeerreglement weglaat: in een dergelijk geval valt de in de weggelaten zinsnede
vervatte gedraging niet onder de overtredingen van de derde graad.
Bij het oplossen van de vraag of het negeren van een rode pijl een overtreding van de
eerste of van de derde graad is, dienen wij de hiervoor besproken vaststellingen toe te
passen op artikel 3, 36° van het koninklijk besluit van 30 september 2005.
De voorwaarde waaraan volgens het verslag aan de Koning moet worden voldaan om
een overtreding in te delen in een bepaalde graad is dat deze overtreding terug te vinden is
in de exacte bewoordingen van het koninklijk besluit zelf.
Het artikel 3 van het koninklijk besluit van 30 september 2005 somt de “bepalingen” op
van het Wegverkeerreglement, waarvan de overtreding, een overtreding van de derde
graad oplevert. Het lijkt mij allereerst al belangrijk, in het licht van de interpretatie van dit
artikel, te wijzen op de terminologie die gebruikt wordt: artikel 3 spreekt niet over de “artikelen” van het Wegverkeerreglement waarvan de overtreding een overtreding van de
derde graad oplevert, maar van de “bepalingen”, waarvan de overtreding een overtreding
van de derde graad oplevert.
Het begrip “bepaling” is ruimer en meer omvattend dan het begrip “artikel”.
Onder de tekst van artikel 3 volgt dan een dubbele lijst waarvan de linkerkolom de bedoelde “bepalingen” van het Wegverkeerreglement weergeeft, terwijl de rechterkolom het
“artikel” vermeldt.
In de meeste gevallen neemt de bepaling tekstueel de inhoud van het
overeenstemmende artikel over, maar dat is niet steeds het geval: soms is de bepaling
enkel een ingekorte of samenvattende versie van het artikel, in andere gevallen wordt in
de bepaling de inhoud van het artikel omschreven. Dit laatste is onder meer het geval
wanneer het bedoelde artikel een verplichting of een verbod oplegt: in dat geval wordt de
bepaling geformuleerd als het niet naleven van deze verplichting of als het negeren van
het verbod. Dit is bijvoorbeeld het geval voor het gebruik van de voorgeschreven lichten
van de voertuigen (Art. 3, 30.1 van het koninklijk besluit van 30 september 2005), maar
ook voor artikel 3, 36° van het koninklijk besluit waarin enkel beschreven wordt welke
handelwijze strafbaar is gesteld, namelijk “het rood licht negeren”. Daarbij wordt wel
gepreciseerd dat “rood licht betekent dat het verboden is de stopstreep of, zo er geen
stopstreep is, het verkeerslicht zelf, voorbij te rijden”. Deze precisering neemt letterlijk de
tekst van artikel 61.1.1° Wegverkeerreglement over en in de lijst van de artikels in de
rechterkolom, vindt men ook enkel dit artikel 61.1.1° Wegverkeerreglement terug.
Men vindt evenwel nergens in het Wegverkeerreglement de woorden “het rood licht
negeren” terug. Dit verbod kan enkel teruggevonden worden door een combinatie te
maken van artikel 5 Wegverkeerreglement dat bepaalt dat de weggebruikers onder meer
de verkeerslichten in acht moeten nemen en van artikel 61.1.1° dat de betekenis van het
rode verkeerslicht bepaalt. Er kan overigens ook gewezen worden op het feit dat het
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artikel 5 Wegverkeerreglement zelf ook niet wordt vermeld in artikel 3, 36° van het
koninklijk besluit van 30 september 2005, hoewel dit artikel in andere gevallen wel
uitdrukkelijk wordt vermeld (zie artikel 3, 39° tot 44° van het koninklijk besluit van 30
september 2005).
De bepaling “het rood licht negeren” die terug te vinden is in de linkerkolom van de
lijst onder punt 36° van artikel 3 van het koninklijk besluit van 30 september 2005 is dus
geen letterlijke weergave van artikel 61.1.1° Wegverkeerreglement, maar een
omschrijving van een (meer) algemeen verbod dat het negeren van een rood licht strafbaar
stelt als een overtreding van de derde graad.
Er is aldus voldaan aan de voorwaarde van het verslag aan de Koning, dat de
overtreding terug moet te vinden zijn in de exacte bewoordingen van het koninklijk
besluit van 30 september 2005, want, enerzijds, zegt artikel 61.1.4° van het
Wegverkeerreglement dat het rode licht vervangen mag worden door een rode pijl die
dezelfde betekenis heeft als het rode licht, maar waarbij het verbod is beperkt tot de
richting die door de pijl wordt aangegeven en, anderzijds, omschrijft de bepaling onder
artikel 3, 36° van het koninklijk besluit van 30 september 2005 de als overtreding van de
derde graad strafbaar gestelde gedraging als “het negeren van het rood licht”, ongeacht of
dit rood licht het “cirkelvormig” rood licht bedoeld in artikel 61.1.1° betreft dan wel het
“pijlvormig” rood licht bedoeld in artikel 61.1.4°. Anders dan de politierechtbank, de
correctionele rechtbank van Mechelen en het bestreden vonnis oordeelden is de
overtreding waaraan de verweerder schuldig werd verklaard dus geen overtreding van de
eerste graad: het verslag aan de Koning stelt immers duidelijk dat alle overtredingen die
niet expliciet in het koninklijk besluit van 30 september 2005 zijn opgenomen,
overtredingen van de eerste graad zijn. Door de bepaling “het rood licht negeren” is het
negeren van de rode pijl immers expliciet opgenomen in de categorie van de
overtredingen van de derde graad.
Hiervoor werd reeds uiteengezet dat het verslag aan de Koning preciseert dat de verwijzing naar de relevante bepalingen (lees: artikelen) van het Wegverkeerreglement enkel
kan beschouwd worden als een hulpmiddel bij de interpretatie van de indeling van de
overtredingen in een bepaalde graad. Dit betekent dat de effectieve verwijzing naar een
welbepaald artikel van het Wegverkeerreglement, zoals dit het geval is voor artikel
61.1.1°, meebrengt dat niet meer kan getwijfeld worden aan het feit dat de overtreding
van dit specifieke artikel inderdaad een overtreding van de derde graad oplevert. Omgekeerd evenwel impliceert het feit dat niet verwezen wordt naar een welbepaald specifiek
artikel, zoals dit het geval is voor artikel 61.1.4° Wegverkeerreglement, niet automatisch
dat de overtreding van dat artikel geen overtreding van de derde graad zou opleveren. De
overtreding van een dergelijk niet in de lijst van de geciteerde artikelen opgenomen artikel
zal immers toch een overtreding van de derde graad opleveren, wanneer de strafbaar gestelde gedraging begrepen is in de “bepaling” die terug te vinden is in de linkerkolom onder artikel 3 van het koninklijk besluit van 30 september 2005. Dit is, zoals hiervoor uiteengezet, met name het geval voor de rode pijl van artikel 61.1.4° Wegverkeerreglement,
aangezien de gedraging die door dat artikel (gecombineerd met artikel 5 Wegverkeerreglement) strafbaar wordt gesteld, kadert binnen de bepaling van artikel 3, 36° “het rood
licht negeren”.
Hiervoor werd ook reeds aangehaald dat het verslag aan de Koning bij wijze van
voorbeeld het geval vermeldt waar het koninklijk besluit van 30 september 2005 tekstueel
een artikel van het Wegverkeerreglement overneemt en aanwijst als een overtreding van
de derde graad, maar daarbij een zinsnede uit het artikel van het Wegverkeerreglement
weglaat: in een dergelijk geval valt de in de weggelaten zinsnede vervatte gedraging niet
onder de overtredingen van de derde graad. Deze passage is in het kader van het probleem
dat thans voorligt niet relevant en kan dan ook geen tegenargumenten opleveren: in artikel
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3, 36° van het koninklijk besluit van 30 september 2005 is er immers geen sprake van de
tekstuele overname van een artikel van het Wegverkeerreglement, waarbij een zinsnede
wordt weggelaten, maar wel van een omschrijving, op een meer algemene en ruime wijze,
van de (als een overtreding van de derde graad gecatalogeerde) strafbare gedraging van
het “negeren van een rood licht”, waarbij, met tekstuele overname van artikel 61.1.1°
Wegverkeerreglement gepreciseerd wordt wat de (algemene) betekenis is van een “rood
licht” en dit ongeacht de vorm ervan.
De aanvoering van de verweerder in zijn memorie van antwoord, dat het Hof in zijn arrest van 22 september 2007 het legaliteitsbeginsel geschonden heeft, door de strafwet, - in
casu het koninklijk besluit van 30 september 2005, dat wél artikel 61.1.1° Wegverkeerreglement, maar niet artikel 61.1.4° van datzelfde reglement vermeldt -, bij analogie uit te
breiden tot dit laatste artikel, houdt dus geen steek. Het legaliteitsbeginsel 8 houdt in dat
zowel voor de strafbaarstellingen als voor de strafrechtelijke sancties geldt, dat zij enkel
kunnen worden bepaald door de wetgever, dus door de wetgevende macht of door de publiekrechtelijke organen die daartoe formeel door de wetgevende macht werden gemandateerd. De hoven en de rechtbanken mogen bijgevolg gedragingen die niet wettelijk als
misdrijf worden omschreven niet sanctioneren en zij kunnen al evenmin een strafrechtelijke sanctie uitspreken, waarvan de aard en de maat niet door de wetgever werden bepaald9.
Hier wordt de gedraging “het negeren van een rood licht” wel degelijk door de
“wetgever” strafbaar gesteld en wordt deze gedraging door diezelfde wetgever aanzien als
een overtreding van de derde graad, waarop de straffen, bepaald bij de artikelen 29, §1,
tweede lid, en 38, §1, 3°, Wegverkeerwet, van toepassing zijn.
Tot slot, en voorzover nodig, lijkt ook een zuiver teleologische interpretatie van artikel
3, 36° van het koninklijk besluit van 30 september 2005 tot hetzelfde resultaat te leiden.
In het verslag aan de Koning wordt immers duidelijk gepreciseerd: “De bij dit besluit
vastgestelde overtredingen van de derde graad zijn de overtredingen die de veiligheid van
personen rechtstreeks in gevaar brengen (…)”. Er bestaat geen twijfel over, en er wordt
overigens ook niet betwist, dat het negeren van een rood licht, zoals bedoeld in artikel
61.1.1° Wegverkeerreglement, een overtreding van de derde graad is en dus behoort tot de
categorie van overtredingen die de veiligheid van personen rechtstreeks in gevaar brengen. In welke mate kan dan nog zinnig worden voorgehouden dat het niet de bedoeling
kan geweest zijn van de “wetgever” om het negeren van een rode pijl, die dezelfde betekenis heeft als een rood licht, maar waarbij het verbod beperkt is tot de door de (rode) pijl
aangegeven richting, niet te begrijpen onder de algemene noemer van de bepaling “het
rood licht negeren” van artikel 3, 36° van het koninklijk besluit van 30 september 2005?
Mijn besluit is bijgevolg dat de bepaling van artikel 3, 36° van het koninklijk besluit
van 30 september 2005 tot aanwijzing van de overtredingen per graad van de algemene
reglementen genomen ter uitvoering van de wet betreffende de politie over het
wegverkeer, dus ook van toepassing is op de bestuurder die een rode pijl voorbijrijdt in de
richting die door die pijl wordt aangegeven. De overtreding waaraan de verweerder
schuldig werd verklaard is bijgevolg een overtreding van de derde graad en de
appelrechters, die anders hebben geoordeeld, verantwoorden hun beslissing niet naar
recht.
Zoals eerder uiteengezet werd bij de eerste cassatie het toen bestreden vonnis van de
correctionele rechtbank van Mechelen van 14 maart 2007 vernietigd, maar enkel in
zoverre uitspraak werd gedaan over de straf en over de kosten. De schuldigverklaring, die
niet door enige onregelmatigheid was aangetast, werd niet vernietigd. Het thans bestreden
arrest doet enkel uitspraak over de straf en over de kosten en dient bijgevolg geheel te
8 L. DUPONT, & R. VERSTRAETEN, Handboek Belgisch Strafrecht, 101 e.v.; CHR. VAN DEN WYNGAERT,
Strafrecht, Strafprocesrecht & Internationaal Strafrecht, Maklu, 6de uitgave, 80 e.v.
9 Cass., 10 okt. 1979, Pas. 1980, I, 182.
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worden vernietigd met verwijzing.
Conclusie: vernietiging van het bestreden vonnis. In toepassing van artikel 1120 van
het Gerechtelijk Wetboek zal de rechter op verwijzing zich naar de beslissing van het Hof
moeten voegen betreffende het door het Hof beslechte rechtspunt, wanneer het Hof in
dezelfde zin oordeelt als in zijn arrest van 22 september 2007.
ARREST

(A.R. P.08.0292.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de Correctionele Rechtbank te Antwerpen van 10 januari 2008, op verwijzing gewezen ingevolge arrest van het Hof van 11 september 2007.
Afdelingsvoorzitter Edward Forrier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. FEITEN EN VOORAFGAANDE RECHTSPLEGING
De beklaagde werd vervolgd om op 3 januari 2006 "als weggebruiker of bestuurder van een voertuig op de openbare weg, nagelaten te hebben zich te gedragen naar de verkeerstekens en wegmarkeringen, regelmatig naar de vorm,
voldoende zichtbaar en overeenkomstig de voorschriften van het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer aangebracht, namelijk: een rode of oranjegele pijl (art. 5 en 61.1.4° Wegverkeerreglement; art. 29, §1, tweede lid, en art.
38, §1, derde lid, Wegverkeerwet, aangewezen als zware overtreding bij artikel 3
KB van 22 december 2003)".
Zowel het beroepen als het vernietigde vonnis in hoger beroep van de Correctionele Rechtbank te Mechelen van 14 maart 2007, als het thans bestreden vonnis
hebben geoordeeld dat de overtreding bewezen is, maar dat een rode of oranjegele pijl voorbijrijden een overtreding van de eerste graad (artikel 29, §2, Wegverkeerwet) is. Artikel 61.1.4° Wegverkeerreglement is immers in het koninklijk besluit van 30 september 2005 tot aanwijzing van de overtredingen per graad van
de algemene reglementen genomen ter uitvoering van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, niet opgenomen als een overtreding van de tweede, derde of vierde graad.
III. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert in een verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikelen 29 en 38, inzonderheid artikel 38, §1, 3°, Wegverkeerwet;
- artikelen 5, 61.1.1°, en 61.1.4°, Wegverkeerreglement
- artikelen 1 en 3, inzonderheid artikel 3.36°, van het koninklijk besluit van 30 september 2005 tot aanwijzing van de overtredingen per graad van de algemene reglementen ter
uitvoering van de wet betreffende de politie over het wegverkeer.
Aangevochten beslissingen
De appelrechters te Antwerpen bevestigen het vonnis van de Politierechtbank te Mechelen van 27 november 2006 en stellen eveneens dat de telastlegging omschreven onder
de artikel 61.1.4°, namelijk het negeren van een rode pijl, sinds de inwerkingtreding van
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de wet van 20 juli 2005 tot wijziging van de gecoördineerde wetten van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer (op 31 maart 2006) een overtreding van de eerste
graad, in de zin van artikel 29, §2, van de wet betreffende de politie over het wegverkeer,
uitmaakt.
Grieven
Die telastlegging maakt sindsdien een overtreding van de derde graad, in de zin van artikel 29, §1, tweede lid, [Wegverkeerwet] uit.
Artikel 3.1.18° van het koninklijk besluit van 22 december 2003 tot aanwijzing van de
zware overtredingen per graad van de algemene reglementen genomen in uitvoering van
de Wegverkeerwet bepaalde dat "de artikelen 61.1° en 63.2 - overtreding: een rood licht
of een vast oranjegeel licht niet in acht genomen te hebben" beschouwd worden als zware
overtredingen van de tweede graad in de zin van (het toenmalig) artikel 29, §1, tweede lid,
Wegverkeerwet.
Artikel 29, §1, tweede lid, Wegverkeerwet luidde van 1 maart 2004 tot en met 30 maart
2006 als volgt: "De speciaal door de Koning bij een besluit vastgesteld na overleg in de
Ministerraad, als zodanig aangewezen zware overtredingen van de tweede graad van de
reglementen uitgevaardigd op grond van deze gecoördineerde wetten, worden gestraft met
geldboete van 50 euro tot 500 euro." Ingevolge het toenmalig artikel 38 Wegverkeerwet
was een verval van het recht tot het besturen van een motorvoertuig facultatief.
Zoals hierna zal blijken is de bestraffing van de telastlegging volgens de nieuwe wet
milder, zodat de rechtbank overeenkomstig artikel 2 Strafwetboek de nieuwste mildere
wet moest toepassen.
Artikel 29, §1, tweede lid, Wegverkeerwet, zoals gewijzigd door de wet van 20 juli
2005 tot wijziging van de gecoördineerde wetten van 16 maart 1968 betreffende de politie
over het wegverkeer, luidt sinds 31 maart 2006 als volgt: "De Koning kan overtredingen
van de reglementen uitgevaardigd op grond van deze gecoördineerde wetten die de veiligheid van personen rechtstreeks in gevaar brengen, en overtredingen die bestaan uit het negeren van een bevel van een bevoegd persoon, bij een besluit vastgesteld na overleg in de
ministerraad, als zodanig aanwijzen als overtredingen van de derde graad. Deze overtredingen worden gestraft met een geldboete van 30 tot 500 euro."
De bepalingen van het koninklijk besluit van 30 september 2005 tot aanwijzing van de
overtredingen per graad van de algemene reglementen ter uitvoering van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, die van belang zijn voor het beoordelen van huidig verzoek luiden als volgt:
- Artikel 1 - Wanneer de bepalingen van dit besluit afwijken van de artikelen van het
koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van
het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg waarnaar verwezen wordt, dan
gelden de bepalingen van dit besluit.
In het verslag aan de Koning tot dit besluit wordt dit nader toegelicht als volgt:
Het koninklijk besluit van 22 december 2003 gaf nogal wat interpretatieproblemen. Dat
besluit bepaalde expliciet dat de exacte bewoordingen van het oorspronkelijk koninklijk
besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer voorrang hadden op de bewoordingen van het koninklijk besluit van 22 december
2003. Aangezien de bedoelingen die afgeleid werden uit de algemene bewoordingen van
het koninklijk besluit van [22] december 2003 niet altijd overeenkwamen met de bewoordingen van het koninklijk besluit van 1 december 1975 leidde dit tot verwarring. Daarom
wordt nu bepaald dat het koninklijk besluit tot aanwijzing van de overtredingen per graad
een koninklijk besluit is dat op zichzelf staat. Dit betekent dat de exacte bewoordingen
van het koninklijk besluit zelf worden gebruikt om de overtreding in te delen in een be-
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paalde graad. De verwijzingen naar de relevante bepalingen uit het koninklijk besluit van
1 december 1975 zijn enkel een hulpmiddel. In geval van tegenspraak tussen beide koninklijke besluiten primeert het koninklijk besluit tot aanwijzing van de overtredingen per
graad. Ik verwijs hiervoor naar artikel 1 van het koninklijk besluit.
- Artikel 3 - De overtredingen op de hierna vermelde bepalingen zijn overtredingen van
de derde graad in de zin van artikel 29, §1, tweede lid [Wegverkeerwet]:
Bepalingen
Artikelen
In het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg:
36° Het rood licht negeren. Rood licht betekent dat het verboden is de stopstreep of, zo
er geen stopstreep is, het verkeerslicht zelf, voorbij te rijden
61.1.1° en
62ter, lid 2, 1°
- Artikel 61.1. Wegverkeerreglement luidt:
"De driekleurige verkeerslichten zijn cirkelvormig en hebben de volgende betekenis:
1° rood licht betekent dat het verboden is de stopstreep of, zo er geen is, het verkeerslicht zelf, voorbij te rijden;
(...)
4° het rode licht, het vast oranjegele licht en het groene licht mogen respectievelijk vervangen worden door één of meer rode -, oranjegele -of groene pijlen. Deze pijlen hebben
dezelfde betekenis als de lichten maar het verbod of de toelating is beperkt tot de richtingen die door de pijlen aangegeven worden."
Artikel 61.1.4°, Wegverkeerreglement is weliswaar niet expliciet opgenomen onder de
"artikelen" van artikel 3.36° van het koninklijk besluit van 30 september 2005, maar uit de
samenhang van de "bepaling" van dat laatste artikel enerzijds met de artikelen 61.1.1° en
61.1.4° Wegverkeerreglement anderzijds blijkt dat ook het negeren van een rode pijl een
overtreding van de derde graad is.
Artikel 3.36° van het koninklijk besluit van 30 september 2005 wijst immers algemeen
"het rood licht negeren" als een overtreding van de derde graad aan en artikel 61.1.4° van
het koninklijk besluit van 1 december 1975 stelt uitdrukkelijk dat deze pijlen dezelfde betekenis hebben als de lichten maar dat het verbod of de toelating beperkt is tot de richtingen die door de pijlen zijn aangegeven.
Een "rood licht" beduidt een licht dat "rood" is. De rode pijl voldoet aan beide criteria.
De rechtbank had aldus, nadat zij de feiten bewezen verklaard had, de beklaagde moeten veroordelen tot een straf bepaald in (het nieuwste) artikel 29, §1, 2° met een facultatief' verval van het recht tot het besturen van een motorvoertuig overeenkomstig artikel
38, §1, 3°, Wegverkeerwet.

IV. BESLISSING VAN HET HOF
Samenstelling van het Hof
1. De beslissing waartegen het middel is gericht, is niet verenigbaar met het
verwijzingsarrest van 11 september 2007.
Het middel dat de eiser thans aanvoert tegen het op verwijzing gewezen von-
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nis, heeft dezelfde strekking als het middel dat tegen het vernietigde vonnis van
de Correctionele Rechtbank te Mechelen van 14 maart 2007 was aangevoerd.
Krachtens artikel 1119 Gerechtelijk Wetboek moeten bijgevolg de verenigde
kamers van het Hof het cassatieberoep beoordelen.
Middel
2. Artikel 3, 36°, koninklijk besluit van 30 september 2005 tot aanwijzing van
de overtredingen per graad van de algemene reglementen genomen ter uitvoering
van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, bepaalt dat het rood licht
negeren, zijnde een overtreding op de artikelen 61.1.1°, en 62ter, tweede lid, 1°,
Wegverkeerreglement, een overtreding van de derde graad is in de zin van artikel
29, §1, tweede lid, Wegverkeerwet.
3. Artikel 61.1.1°, Wegverkeerreglement bepaalt dat de driekleurige verkeerslichten cirkelvormig zijn en de volgende betekenis hebben: rood licht betekent
dat het verboden is de stopstreep of, zo er geen stopstreep is, het verkeerslicht
zelf, voorbij te rijden.
Artikel 61.1.4°, Wegverkeerreglement bepaalt dat het rode licht, het vast oranjegele licht en het groene licht respectievelijk mogen vervangen worden door één
of meer rode, oranjegele of groene pijlen. Deze pijlen hebben dezelfde betekenis
als de lichten maar het verbod of de toelating is beperkt tot de richtingen die door
de pijlen aangegeven worden.
Uit de samenhang van deze bepalingen volgt dat een rode pijl voorbijrijden in
de richting die door de pijl aangegeven wordt (artikel 61.1.4°, Wegverkeerreglement) overeenstemt met het voorbijrijden van een rood licht (artikel 61.1.1°,
Wegverkeerreglement).
Voormeld artikel 3, 36°, van het koninklijk besluit van 30 september 2005 is
dus ook van toepassing op de bestuurder die een rode pijl voorbijrijdt in de richting die door die pijl wordt aangegeven.
4. De appelrechters die anders hebben geoordeeld, verantwoorden hun beslissing niet naar recht.
Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof, verenigde kamers,
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 Correctionele Rechtbank te Turnhout, zitting houdend in hoger beroep.
Zegt, met toepassing van artikel 1120 Gerechtelijk Wetboek, dat de feitenrechter naar wie de zaak is verwezen, zich naar de beslissing van het Hof van Cassatie zal voegen betreffende het door het middel opgeworpen en door dat Hof beslechte rechtspunt.

Nr. 273 - 6.5.08

HOF VAN CASSATIE

1123

6 mei 2008 – Verenigde kamers – Voorzitter: de h. Londers, eerste voorzitter – Verslaggever: de h. Forrier – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-generaal – Advocaat: mr. M. Baestaens, Mechelen.

Nr. 274
2° KAMER - 7 mei 2008

VONNISSEN EN ARRESTEN — STRAFZAKEN — ALGEMEEN - UITSPRAAK VAN
HET VONNIS - WETTIG VERHINDERDE RECHTER - ZAAK WAARVOOR OP 1 SEPTEMBER 2007 EEN
RECHTSDAG IS VASTGESTELD - VERVANGING - WETTIGHEID
Wanneer een rechter in een zaak waarvoor op 1 september 2007 een rechtsdag was
vastgesteld, wettig verhinderd is de uitspraak bij te wonen van het vonnis waarover hij
mede heeft beraadslaagd, kan de voorzitter van het gerecht een andere rechter
aanwijzen om hem op het ogenblik van de uitspraak te vervangen. (Art. 779, tweede lid
Ger.W.; Artt. 21 en 31 Wet 26 april 2007)
(V. T. DE POST n.v. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.08.0132.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 21 december 2007 gewezen
door het Hof van Beroep te Luik, correctionele kamer, uitspraak doende over de
burgerlijke belangen.
De eiser voert in een memorie waarvan een eensluidend verklaard afschrift aan
dit arrest is gehecht, zes middelen aan.
Raadsheer Benoît Dejemeppe heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
(...)
Over het derde middel:
Naar luid van artikel 779, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, kan, wanneer een rechter wettig verhinderd is de uitspraak bij te wonen van een vonnis
waarover hij mede heeft beraadslaagd overeenkomstig artikel 778, de voorzitter
van het gerecht een andere rechter aanwijzen om hem op het ogenblik van de uitspraak te vervangen.
Deze bepaling werd opgeheven door artikel 21 van de Wet van 26 april 2007
tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op het bestrijden van de
gerechtelijke achterstand.
Krachtens artikel 31 van dezelfde wet geldt de bovenvermelde opheffing in
elke aanleg voor de zaken waarvoor op 1 september 2007 nog geen rechtsdag

1124

HOF VAN CASSATIE

7.5.08 - Nr. 274

was vastgesteld.
Uit de stukken van de rechtspleging blijkt dat de zaak vóór de voormelde vervaldag, namelijk op 22 februari 2007, is vastgesteld bij een beschikking die met
toepassing van artikel 4, tiende lid, van de Wet van 17 april 1878 houdende de
Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering is genomen.
De vervanging van de magistraat die verhinderd was om de uitspraak van het
arrest bij te wonen bleef dus door artikel 779, tweede lid, van het Gerechtelijk
wetboek geregeld. Zij gebeurde in overeenstemming met deze wetsbepaling.
Het middel kan bijgevolg niet worden aangenomen.
(...)
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
7 mei 2008 – 2° kamer – Voorzitter: de h. de Codt, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:
de h. Dejemeppe – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal.

Nr. 275
2° KAMER - 7 mei 2008

1º HOGER BEROEP — STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN
INBEGREPEN) — RECHTSPLEGING IN HOGER BEROEP - BEKLAAGDE
VRIJGESPROKEN IN EERSTE AANLEG - VEROORDELING IN HOGER BEROEP - EENPARIGHEID - BEGRIP
2º VONNISSEN EN ARRESTEN — STRAFZAKEN — STRAFVORDERING BEKLAAGDE VRIJGESPROKEN IN EERSTE AANLEG - VEROORDELING IN HOGER BEROEP EENPARIGHEID - BEGRIP
1º en 2° Het gerecht in hoger beroep moet met eenparige stemmen van zijn leden
uitspraak doen, met name wanneer het een misdrijf, waarvan de beklaagde in eerste
aanleg was vrijgesproken, tegen hem bewezen verklaart, of wanneer het de straffen
verzwaart die hem door de eerste rechter waren opgelegd; aangezien elke veroordeling
neerkomt op een schuldigverklaring, houdt de vermelding in het arrest dat de straffen
eenparig werden opgelegd, noodzakelijkerwijs in dat de schuldigverklaring eveneens met
eenparige stemmen van de leden van het hof van beroep werd beslist1. (Art. 211bis Sv.)
(C. T. C.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.08.0139.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te Brus1 Zie Cass., 5 okt. 1993, A.R. 6334, A.C. 1993, nr. 394.
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sel, correctionele kamer, van 18 december 2007.
De eiser voert in een memorie waarvan een eensluidend verklaard afschrift aan
dit arrest is gehecht, twee middelen aan.
Afdelingsvoorzitter Frédéric Close heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
A. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de veroordelende beslissing
op de strafvordering:
Over het eerste middel:
Het arrest dat het vonnis gedeeltelijk teniet doet en bij wege van een nieuwe
beschikking uitspraak doet, verklaart de telastleggingen bewezen en veroordeelt
de eiser eenparig tot de straffen die het preciseert. Het middel voert aan dat de
appelrechters, door te verklaren dat zij eenparig uitspraak doen, niet om de vrijspraak van de eiser te wijzigen, maar om de straffen uit te spreken, artikel 211bis
van het Wetboek van Strafvordering schenden.
Uit deze bepaling volgt dat het gerecht in hoger beroep met eenparige stemmen van zijn leden uitspraak moet doen, met name wanneer het een misdrijf,
waarvan de beklaagde in eerste aanleg was vrijgesproken, tegen hem bewezen
verklaart, of wanneer het de straffen verzwaart die hem door de eerste rechter
waren opgelegd.
Elke veroordeling houdt echter een schuldigverklaring in.
Daaruit volgt dat de vermelding in het arrest dat de straffen eenparig werden
opgelegd, noodzakelijkerwijs inhoudt dat de schuldigverklaring eveneens met
eenparige stemmen van de leden van het hof van beroep werd beslist.
Het middel kan niet worden aangenomen.
(...)
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uitspraak doet over de burgerlijke
rechtsvordering die door de verweerder op grond van de telastlegging B1 is ingesteld.
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest.
Veroordeelt de eiser in drie vierden van de kosten van zijn cassatieberoep en
de verweerder in het overige vierde.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Bergen.
7 mei 2008 – 2° kamer – Voorzitter: de h. de Codt, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:
de h. Close – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal – Advocaten:
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mrs. J. Martin, Brussel en J. Vossen, Brussel.

Nr. 276
2° KAMER - 7 mei 2008

1º VERZET - STRAFZAKEN - VONNIS OF ARREST OP VERZET - SAMENSTELLING VAN HET
RECHTSCOLLEGE

2º RECHTERLIJKE ORGANISATIE — STRAFZAKEN - ALGEMEEN - SAMENSTELLING
VAN HET RECHTSCOLLEGE - VONNIS OF ARREST OP VERZET
3º VERZET - STRAFZAKEN - VERSTEKBESLISSING - VERZET - BESLISSING OVER DE
ONTVANKELIJKHEID VAN HET VERZET - LATERE BESLISSING OVER DE GROND VAN DE ZAAK SAMENSTELLING VAN HET RECHTSCOLLEGE
4º RECHTERLIJKE ORGANISATIE — STRAFZAKEN - ALGEMEEN - SAMENSTELLING
VAN HET RECHTSCOLLEGE - VERSTEKBESLISSING - VERZET - BESLISSING OVER DE
ONTVANKELIJKHEID VAN HET VERZET - LATERE BESLISSING OVER DE GROND VAN DE ZAAK
5º STRAF — ALLERLEI - STRAFRECHTELIJKE VEROORDELING - VASTE VERGOEDING - AARD
6º STRAF — ALLERLEI - VERSTEKBESLISSING - STRAFRECHTELIJKE VEROORDELING - VASTE
VERGOEDING - VERZET VAN DE BEKLAAGDE - BESLISSING OP VERZET - STRAFRECHTELIJKE
VEROORDELING - VERHOGING VAN DE VASTE VERGOEDING - WETTIGHEID
7º VERZET - STRAFZAKEN - VERSTEKBESLISSING - STRAFRECHTELIJKE VEROORDELING - VASTE
VERGOEDING - VERZET VAN DE BEKLAAGDE - UITSPRAAK OP VERZET - STRAFRECHTELIJKE
VEROORDELING - VERHOGING VAN DE VASTE VERGOEDING - WETTIGHEID
1º en 2° In strafzaken moet een vonnis of een arrest op verzet niet door hetzelfde
rechtscollege worden gewezen als het rechtscollege dat bij verstek uitspraak heeft
gedaan1. (Art. 779 Ger.W.; Art. 187 Sv.)
3º en 4° In strafzaken moeten de magistraten die uitspraak doen over de ontvankelijkheid
van het verzet, niet dezelfden zijn als degenen die later over de grond van de zaak
beslissen2. (Art. 779 Ger.W.; Art. 187 Sv.)
5º De vergoeding die door de rechter, met toepassing van art. 77, tweede lid K.B. 27 april
2007, houdende algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken, aan iedere
veroordeelde wordt opgelegd, is een verplichte aanvulling op de strafrechtelijke
veroordeling, met een eigen karakter, en is geen straf3.
6º en 7° De veroordeling tot betaling van de vergoeding die door de rechter, met
toepassing van art. 77, tweede lid K.B. 27 april 2007, houdende algemeen reglement op
de gerechtskosten in strafzaken, aan iedere veroordeelde wordt opgelegd, is
onderworpen aan de relatieve uitwerking van het verzet; het verbod voor de rechter om
de toestand van degene die het rechtsmiddel indient hoe dan ook te verzwaren
vergeleken met de bij verstek gewezen beslissing, heeft tot gevolg dat de ambtshalve
veroordelingen die de verplichte aanvulling van de straffen zijn, al evenmin als deze
straffen, voor het eerst op het verzet van de beklaagde kunnen worden verhoogd of
1 Cass., 27 juni 2007, A.R. P.07.0601.F., A.C. 2007, nr. 361.
2 Zie Cass., 18 sept. 2001, A.R. P.99.1878.N, A.C. 2001, nr. 469.
3 Zie Cass., 9 nov. 1994, A.R. P.94.0656.F, A.C. 1994, nr. 480, J.T. 1995, 214.
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uitgesproken4.
(W.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.08.0141.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te Brussel, correctionele kamer, van 19 december 2007.
De eiser voert in een memorie waarvan een eensluidend verklaard afschrift aan
dit arrest is gehecht, drie middelen aan.
Afdelingsvoorzitter Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
De eiser voert de schending aan van artikel 779, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, omdat het rechtscollege dat het bestreden arrest heeft gewezen niet
op dezelfde manier is samengesteld als het rechtscollege dat, na hem op 29 mei
2007 bij verstek te hebben veroordeeld, op 19 juni 2007 het verzet ontvankelijk
heeft verklaard.
De door het middel aangevoerde wetsbepaling vereist niet dat een vonnis of
een arrest op verzet door hetzelfde rechtscollege wordt gewezen als het rechtscollege dat bij verstek uitspraak heeft gedaan.
Deze bepaling vereist evenmin dat de magistraten die uitspraak doen over de
ontvankelijkheid van het verzet, dezelfden zijn als degenen die later over de
grond van de zaak beslissen.
Het middel faalt naar recht.
Tweede middel
De vergoeding die de rechter, met toepassing van artikel 77, tweede lid, van
het koninklijk besluit van 27 april 2007 houdende algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken, aan iedere veroordeelde oplegt, is een verplichte aanvulling op de strafrechtelijke veroordeling met een eigen karakter en is geen
straf.
De veroordeling tot betaling van deze vergoeding is onderworpen aan de relatieve uitwerking van het verzet. Het verbod voor de rechter om de toestand van
degene die het rechtsmiddel indient, hoe dan ook te verzwaren vergeleken met de
bij verstek gewezen beslissing, heeft tot gevolg dat de ambtshalve veroordelingen die de verplichte aanvulling van de straffen zijn, evenmin als deze straffen
voor het eerst op het verzet van de beklaagde kunnen worden verhoogd of uitgesproken.
4 O. MICHIELS, “L'opposition en procédure pénale”, Les dossiers du Journal des tribunaux, nr. 47,
2004, pp. 72-73.
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De eiser was bij het verstekarrest van 29 mei 2007 veroordeeld tot de betaling
van een vergoeding van vijfentwintig euro voor de gerechtskosten.
Aangezien het arrest dat bedrag tot 28,84 euro optrekt wordt het nietigverklaard, in zoverre het de verhoging uitspreekt in strijd met artikel 187 van het
Wetboek van Strafvordering.
Het middel is gegrond.
(...)
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, behoudens het hieronder gedeeltelijk vernietigde dictum, overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre de aan de eiser opgelegde vergoeding
voor gerechtskosten vijfentwintig euro overschrijdt.
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest.
Veroordeelt de eiser in de kosten van zijn cassatieberoep.
Zegt dat er geen grond is tot verwijzing.
7 mei 2008 – 2° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. de Codt, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. D.
Gelay, Charleroi en J.-P. Delmotte, Brussel.

Nr. 277
2° KAMER - 7 mei 2008

1º REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — GEEN CONCLUSIE —
STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN ACCIJNZEN
INBEGREPEN) - STRAFVORDERING - VEROORDELENDE BESLISSING - REDENGEVING REGELMATIGHEID - VOORWAARDE
2º WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN — WERKING IN DE
TIJD EN IN DE RUIMTE - STRAFZAKEN - OPEENVOLGENDE WETTEN - HET AAN DE
BEKLAAGDE TENLASTEGELEGDE FEIT WORDT STRAFBAAR GESTELD BIJ EEN TEN TIJDE VAN HET
VONNIS OPGEHEVEN WET

- SCHULDIGVERKLARING - WETTIGHEID - VOORWAARDE

1º Om naar recht met redenen te zijn omkleed moet de veroordelende beslissing op de
strafvordering niet alleen de wetsbepaling vermelden die een straf oplegt voor het als
misdrijf omschreven feit, maar ook deze die het feit strafbaar stelt1. (Art. 149 G.W. 1994;
Artt. 195, eerste lid en 211 Sv.)
1 Zie Cass., 25 sept. 2007, A.R. P.07.0420.N., A.C. 2007, nr. 430, met concl. adv.-gen. M.
TIMPERMAN.
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2º Wanneer het aan de beklaagde ten laste gelegde feit strafbaar is gesteld bij een ten tijde
van de uitspraak opgeheven wet, kan de rechter het misdrijf alleen bewezen verklaren
indien hij vaststelt dat het feit, dat strafbaar was onder de oude wet, het met toepassing
van de nieuwe wet nog steeds is2. (Art. 149 G.W. 1994; Art. 2 Sw.; Artt. 195, eerste lid en
211 Sv.)
(S. T. L. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.08.0176.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis in hoger beroep van de Correctionele Rechtbank te Hoei van 21 december 2007.
De eiser voert in een memorie waarvan een eensluidend verklaard afschrift aan
dit arrest is gehecht, drie middelen aan.
Raadsheer Jocelyne Bodson heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Over het eerste middel:
A. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing op de strafvordering:
Krachtens artikel 195, eerste lid, van het Wetboek van Strafvordering, vermeldt ieder veroordelend vonnis de toegepaste wetsbepaling. Om naar recht met
redenen te zijn omkleed moet het dus niet alleen de wetsbepaling vermelden die
een straf oplegt voor het als misdrijf omschreven feit, maar ook deze die het feit
strafbaar stelt.
Overigens kan de rechter, wanneer het aan de beklaagde ten laste gelegde feit
strafbaar is gesteld bij een ten tijde van de uitspraak opgeheven wet, het misdrijf
alleen bewezen verklaren indien hij vaststelt dat het feit, dat strafbaar was onder
de oude wet, het met toepassing van de nieuwe wet nog steeds is.
Het bestreden vonnis veroordeelt de eiser wegens overtreding van artikel 419bis van het Strafwetboek, feit gepleegd op 29 mei 2004.
Artikel 419bis werd evenwel opgeheven bij artikel 30 van de Wet van 20 juli
2005 tot wijziging van de gecoördineerde wetten van 16 maart 1968 betreffende
de politie over het wegverkeer, inwerkinggetreden op 31 maart 2006.
Ofschoon de wetsbepaling die volgens de appelrechters de bestanddelen van
het misdrijf omschrijft, niet meer bestond op het ogenblik van de uitspraak, verzuimt het vonnis te verwijzen naar de bepaling krachtens welke de feiten, die
strafbaar waren op het ogenblik dat zij werden gepleegd, het nog steeds waren op
het ogenblik waarop daarover uitspraak werd gedaan.
Het middel is gegrond.
2 Zie Cass., 26 jan. 1988, A.R. 781, A.C. 1988, nr. 319.
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B. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissingen op de burgerlijke rechtsvorderingen van M.-L. P. en C. I.:
De hierna uit te spreken vernietiging, op het onbeperkte cassatieberoep van de
eiser, van de beslissing op de tegen hem ingestelde strafvordering, brengt de vernietiging met zich mee van de beslissingen op de door de voormelde verweersters tegen hem ingestelde burgerlijke rechtsvorderingen, die daaruit volgen.
C. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissingen op de burgerlijke rechtsvorderingen van de overige verweerders:
De eiser doet afstand van zijn cassatieberoep in zoverre het gericht is tegen de
beslissingen over de omvang van de schade.
Niettegenstaande die afstand, die niet geldt als berusting, brengt de vernietiging, op het onbeperkte cassatieberoep van de eiser, van de beslissing op de
strafvordering die tegen hem is ingesteld, de vernietiging mee van de beslissingen, welke definitief zijn over het beginsel van de aansprakelijkheid en niet definitief over de omvang van de schade, op de burgerlijke rechtsvorderingen die
door die verweerders tegen hem zijn ingesteld en die uit de eerstgenoemde beslissing volgen.
Er is geen grond om de overige middelen van de eiser te onderzoeken die niet
tot cassatie 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.
Veroordeelt ieder van de verweerders in één tiende van de kosten van het cassatieberoep en laat de overige kosten ten laste van de Staat.
Verwijst de zaak naar de Correctionele Rechtbank te Luik, zitting houdende in
hoger beroep.
7 mei 2008 – 2° kamer – Voorzitter: de h. de Codt, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:
mevr. Bodson – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal – Advocaat:
mr. Geinger.

Nr. 278
2° KAMER - 7 mei 2008

1º VONNISSEN EN ARRESTEN — STRAFZAKEN — ALGEMEEN - UITSPRAAK
VAN HET VONNIS - AANWEZIGE MAGISTRATEN - VERPLICHTINGEN
2º VONNISSEN EN ARRESTEN — STRAFZAKEN — ALGEMEEN - UITSPRAAK
VAN HET VONNIS - AANWEZIGE MAGISTRATEN - ANDERE ASSESSOREN DAN DE MAGISTRATEN DIE HET
VONNIS HEBBEN GEWEZEN - GEVOLG
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1º De wet heeft in straf- en tuchtzaken, bij de uitspraak van het vonnis alleen de
aanwezigheid willen voorschrijven, aan de zijde van de kamervoorzitter die het vonnis
heeft gewezen, van het openbaar ministerie en niet die van de overige magistraten die
uitspraak hebben gedaan1. (Art. 782bis, eerste lid Ger.W.)
2º De vermelding, in een vonnis in straf- of tuchtzaken, dat, bij de uitspraak van het
voormelde vonnis, aan de zijde van de kamervoorzitter die het vonnis heeft gewezen,
andere assessoren aanwezig waren dan de magistraten die samen met de voormelde
voorzitter uitspraak hebben gedaan, heeft geen gevolgen. (Art. 782bis, eerste lid Ger.W.)
(N. T. H.)

Conclusie van de heer advocaat-generaal Loop (vertaling):
De eiser voert in het middel tot staving van zijn cassatieberoep de schending aan van de
artikelen 2, 779, 780, 1°, en 1042 van het Gerechtelijk Wetboek. Het middel bestaat uit
twee onderdelen.
In het eerste onderdeel betoogt hij dat het bestreden arrest, wegens tegenstrijdige
vermeldingen over de samenstelling van het rechtscollege, het Hof niet in staat stelt te
controleren of het wel door de rechters werd gewezen die de zaak hebben behandeld.
Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan blijkt evenwel dat het bestreden
arrest door de Heer de Haan, waarnemend kamervoorzitter, Mevrouw Roggen, raadsheer,
en de Heer Afschrift, plaatsvervangend raadsheer, werd gewezen, die aanwezig waren op
de rechtszitting waarop de zaak is behandeld en in beraad genomen.
Deze drie magistraten hebben overigens onderaan bladzijde 23 het door hen gewezen
arrest ondertekend.
Op bladzijde 24 vermeldt het voormelde arrest weliswaar dat het in openbare
rechtszitting van de 14de kamer van 12 februari 2008 is uitgesproken, door de Heer de
Haan, waarnemend kamervoorzitter, in aanwezigheid van de Heer van der Eecken,
voorzitter, Mevrouw Goblet, raadsheer, en de Heer Nolet de Brauwere, substituutprocureur-generaal, bijgestaan door Mevrouw Haesevoets, griffier, die samen met de
voormelde Heer de Haan, de bladzijde ondertekent.
Deze vermeldingen zijn echter geenszins in tegenspraak met deze van de voorgaande
bladzijde, welke de magistraten vermelden die de zaak hebben berecht en die derhalve het
bestreden arrest hebben gewezen.
Artikel 782bis van het Gerechtelijk Wetboek vermeldt duidelijk dat, behalve voor strafen tuchtzaken, het vonnis wordt uitgesproken door de voorzitter van de kamer die het
heeft gewezen, zelfs in afwezigheid van de andere rechters en van het openbaar
ministerie. Formeel kan deze tekst dus doen geloven dat in strafzaken het vonnis (of
arrest) moet worden uitgesproken door de voorzitter, in het bijzijn van zowel het openbaar
ministerie als de andere rechters die het hebben gewezen2.
Dat is nochtans niet het geval. Uit de parlementaire voorbereiding volgt dat het
wetsontwerp dat geleid heeft tot het aannemen van artikel 782bis van het Gerechtelijk
Wetboek, geenszins in deze uitzondering voor straf- en tuchtzaken voorzag. Tengevolge
een advies van de Hoge Raad voor de Justitie die aanbeveelt om het vereenvoudigde
stelsel voor uitspraken van vonnissen en arresten in straf- en tuchtzaken niet toe te passen
omwille van de wettelijke opdrachten van het openbaar ministerie, hetwelk daarbij
aanwezig moet zijn, werd door de regering een amendement ingediend dat door de

1 Zie concl. O.M. in Pas. 2008, nr. 278.
2 G. DE LEVAL en V. GRELLA,"La loi Onkelinx du 26 avril 2007 …", in Le droit judiciaire en mutation,
CUP nr. 95, Louvain-la-Neuve, Anthemis, 2007, p. 204-205, nr. 131.
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wetgever werd aangenomen3.
Het was geenszins de bedoeling van laatstgenoemde om op te leggen dat het vonnis in
strafzaken zou worden uitgesproken door de voorzitter van de kamer in het bijzijn van de
andere rechters die het hebben gewezen. Hij heeft alleen gewild dat het in aanwezigheid
van het openbaar ministerie zou worden uitgesproken4.
Deze interpretatie van artikel 782bis van het Gerechtelijk Wetboek, welke het Hof moet
volgen, wordt bevestigd door het wetsontwerp van 20 maart 2008 houdende diverse
bepalingen5, hetwelk op bladzijde 72, onder de titel Hoofdstuk 7 – Wijziging van artikel
782bis van het Gerechtelijk Wetboek, vermeldt: “Bij de totstandkoming van het artikel
782bis van het Gerechtelijk Wetboek diende in straf- en tuchtzaken een uitzondering te
worden voorzien voor wat de aanwezigheid van het openbaar ministerie betreft. Uit de
wijze waarop de zinsnede ‘Behalve voor straf- en tuchtzaken’ werd ingevoegd, kan
evenwel worden afgeleid dat deze bepaling niet van toepassing is in straf- en tuchtzaken,
zodat assessoren, die enkel verhinderd zijn op het ogenblik van de uitspraak, niet zouden
kunnen worden vervangen. Om de doelstelling van de wetgever duidelijk tot uitdrukking
te brengen, wordt een herformulering van artikel 782bis van het Gerechtelijk Wetboek
voorgesteld: Het vonnis wordt uitgesproken door de voorzitter van de kamer die het heeft
gewezen, zelfs in afwezigheid van de andere rechters en, behalve voor straf- en in het
voorkomend geval voor tuchtzaken, van het openbaar ministerie.”
De Commissie voor de Justitie van de Kamer van Volksvertegenwoordigers heeft dat
wetsontwerp reeds goedgekeurd.
Het verslag dat namens de voormelde commissie is uitgebracht door R. TERWINGEN,
preciseert dat het hier de bedoeling is van de auteurs van het wetsontwerp om de
bedoeling van de wetgever van 2007 te verduidelijken en “een einde te maken aan de
ambiguïteit” die uit de huidige formulering voortvloeit. Hij noteert op pagina 5 dat de
minister heeft verklaard dat “de uitzondering inzake straf- en tuchtzaken alleen de
aanwezigheid betrof van het openbaar ministerie. Die bepaling wordt dus aangepast om
de doelstelling van de wetgever beter weer te geven”6.
Te dezen volgt uit de vermeldingen op bladzijden 23 en 24 van het bestreden arrest dat
het wel degelijk werd gewezen door de magistraten die de zaak hebben berecht en werd
uitgesproken door de voorzitter van de kamer die het heeft gewezen, in aanwezigheid van
het openbaar ministerie, overeenkomstig de bepalingen van artikel 782bis van het
Gerechtelijk Wetboek.
Het eerste onderdeel kan dus niet worden aangenomen.
Het tweede onderdeel betoogt dat de magistraten die de zaak hebben berecht niet
degenen zijn die het bestreden arrest hebben uitgesproken.
Zoals in antwoord op het eerste onderdeel werd gezegd, beveelt artikel 782bis van het
Gerechtelijk Wetboek in strafzaken, enerzijds, dat het vonnis wordt ondertekend door de
rechters die het hebben gewezen alsook door de griffier en anderzijds, dat het wordt
uitgesproken door de voorzitter van de kamer die het heeft gewezen, in aanwezigheid van
het openbaar ministerie.
Te dezen volgt uit de vermeldingen van het bestreden arrest op bladzijde 23, dat het is
ondertekend door de rechters die het hebben gewezen en door de griffier. Uit de
vermeldingen op bladzijde 24 volgt verder dat het werd uitgesproken door de voorzitter
van de kamer die het heeft gewezen, in het bijzijn van het openbaar ministerie.
3 Gedr.St. Kamer 2006-2007, nr. 2811/002.
4 Gedr.St. Kamer 2006-2007, nr. 2811/001, p. 108.
5 Gedr.St. Kamer 2007-2008, nr. 1012/001, art. 85.
6 Gedr.St. Kamer 2007-2008, nr. 1012/008.
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De vermelding op bladzijde 24 van het voormelde arrest, dat het daarenboven werd
uitgesproken in aanwezigheid van de Heer van der Eecken, voorzitter, en van Mevrouw
Goblet, raadsheer, heeft geen gevolgen voor de regelmatigheid van de rechtspleging en de
wettigheid van de beslissing.
Het feit dat deze magistraten, samen met de voorzitter van de kamer, het bevel tot
onmiddellijke aanhouding van de eiser hebben gewezen, en niet de magistraten die het
arrest op de strafvordering hadden gewezen, is eveneens conform de wet. De minister van
Justitie heeft in het kader van het onderzoek van het wetsontwerp tot wijziging van artikel
782bis van het Gerechtelijk Wetboek immers uiteengezet: “de uitspraak over de
onmiddellijke aanhouding dient niet noodzakelijk te gebeuren door dezelfde magistraten
van de zetel als degenen die deelnamen aan de beraadslaging over de schuldvraag en de
straf”7.
Het tweede onderdeel kan dus evenmin 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.
Besluit: verwerping van het cassatieberoep.
ARREST (vertaling)

(A.R. P.08.0429.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te Brussel, correctionele kamer, van 12 februari 2008.
De eiser voert in een memorie waarvan een eensluidend verklaard afschrift aan
dit arrest is gehecht, een middel aan.
Raadsheer Benoît Dejemeppe heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
A. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing op de strafvordering:
Over het middel:
Eerste onderdeel:
De eiser voert aan dat het arrest niet gewezen werd door magistraten die alle
rechtszittingen van de zaak hebben bijgewoond, wanneer men de verschillende
samenstelling van het rechtscollege tijdens het onderzoek van de zaak en op het
ogenblik van de uitspraak van de beslissing in aanmerking neemt.
Uit de stukken van de rechtspleging blijkt dat het rechtscollege, op de rechtszitting van 7 januari 2008 waar het geding in zijn geheel werd hervat, was samengesteld uit raadsheer de Haan, waarnemend voorzitter, raadsheer Roggen en
plaatsvervangend raadsheer Afschrift, en dat het arrest door diezelfde magistraten werd gewezen en ondertekend.
Uit deze vaststellingen volgt dat het arrest door dezelfde rechters was gewezen
als degenen die tijdens het debat zitting hebben gehouden.
7 Gedr.St. Kamer 2007-2008, nr. 1012/008, p. 7.
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In zoverre mist het onderdeel feitelijke grondslag.
Naar luid van artikel 782bis, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, wordt,
behalve voor straf- en tuchtzaken, het vonnis uitgesproken door de voorzitter van
de kamer die het heeft gewezen, zelfs in afwezigheid van de andere rechters en
van het openbaar ministerie.
Uit de parlementaire voorbereiding blijkt dat de wet, in straf- en tuchtzaken,
bij de uitspraak van het vonnis alleen de aanwezigheid heeft willen voorschrijven, aan de zijde van de kamervoorzitter die het vonnis heeft gewezen, van het
openbaar ministerie en niet die van de overige magistraten die uitspraak hebben
gedaan.
De vermelding van de aanwezigheid van andere assessoren bij deze uitspraak
heeft geen gevolgen.
Uit het arrest blijkt dat op de rechtszitting van 12 februari 2008, in aanwezigheid van voorzitter van der Eecken, raadsheer Goblet en de vertegenwoordiger
van het openbaar ministerie, het arrest door raadsheer de Haan, waarnemend
voorzitter, werd uitgesproken en ondertekend.
Het arrest werd dus uitgesproken zonder het voormelde artikel 782bis, eerste
lid, of één van de in dit onderdeel bedoelde wetsbepalingen te schenden.
In zoverre kan het onderdeel niet worden aangenomen.
Tweede onderdeel:
Krachtens artikel 782, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, wordt het vonnis, vóór de uitspraak, ondertekend door de rechters die het hebben uitgesproken
en door de griffier. Krachtens het voormelde artikel 782bis, wordt het vonnis uitgesproken door de kamervoorzitter.
In zoverre dit onderdeel aanvoert dat het arrest diende te worden uitgesproken
door alle magistraten die het hebben gewezen, faalt het naar recht.
Voor het overige blijkt uit het antwoord op het eerste onderdeel van het middel
dat het arrest werd ondertekend door de magistraten die het hebben gewezen en
dat de kamervoorzitter het heeft uitgesproken en ter bevestiging daarvan heeft
getekend.
In zoverre mist het onderdeel feitelijke grondslag.
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.
7 mei 2008 – 2° kamer – Voorzitter: de h. de Codt, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:
de h. Dejemeppe – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal – Advoca-
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ten: mrs. G. François, Brussel en P. Monville, Brussel.

Nr. 279
1° KAMER - 8 mei 2008

1º AUTEURSRECHT - MOREEL RECHT - RECHT OP EERBIED VOOR HET WERK - BEGRIP
2º AUTEURSRECHT - MOREEL RECHT - RECHT OP EERBIED VOOR HET WERK - MATERIËLE
WIJZIGING - AANTASTING VAN DE INTEGRITEIT - BEOORDELING
3º ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER AUTEURSRECHT - MOREEL RECHT - RECHT OP EERBIED VOOR HET WERK - MATERIËLE WIJZIGING AANTASTING VAN DE INTEGRITEIT
1º Het recht van de auteur op eerbied voor zijn werk, dat te onderscheiden is van zijn recht
het vaderschap van het werk op te eisen of te weigeren, verleent hem het recht zich te
verzetten tegen eender welke materiële wijziging van het werk, in zijn geheel beschouwd,
zonder dat er enige belangenschade dient te worden aangetoond, waarbij het
onverschillig is of de wijziging wordt aangebracht door toevoeging, inkorting of op een
andere wijze, voor zover uit de wijziging een aantasting van de integriteit van het werk
volgt, en beschermt de auteur ook tegen niet-materiële wijzigingen, die de geest van het
werk aantasten1. (Art. 1, §2, eerste, vijfde en zesde lid Nieuwe Auteurswet)
2º en 3° De feitenrechter beoordeelt onaantastbaar of uit een materiële wijziging van het
werk van letterkunde of kunst een aantasting van de integriteit van het werk volgt, doch
kan de niet-aantasting van de integriteit niet afleiden uit de enkele vaststelling dat het
recht van de auteur om het vaderschap van het werk op te eisen niet werd aangetast.
(Art. 1, §2, zesde lid Nieuwe Auteurswet)
(D. e.a. T. STAD BRUGGE e.a.)

ARREST

(A.R. C.06.0598.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 15 juni 2006 gewezen door
het Hof van Beroep te Gent.
Voorzitter Ivan Verougstraete heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eisers voeren in hun verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 19 en 149 van de gecoördineerde Grondwet;
1 Zie J. CORBET, “Auteursrecht”, in A.P.R., Gent, Story-Scienta, 1997, 58-61; F. GOTZEN, "De
algemene beginselen van de vermogensrechten en van de morele rechten van de auteur volgens de
wet van 30 juni 1994", in F. GOTZEN (ed.), Belgisch Auteursrecht van oud naar nieuw, Brussel,
Bruylant, 1996, (67) 88-92; A. BERENBOOM, Le nouveau droit d'auteur, Brussel, Larcier, 1997, 139144.

1136

HOF VAN CASSATIE

8.5.08 - Nr. 279

- de artikelen 1, §1, (in de versie vóór de wijziging bij wet van 22 mei 2005), §2, lid 1,
3, 6 en 7, en artikel 3, §1, lid 3, van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht
en de naburige rechten (Auteurswet);
- artikel 10.1 van het Verdrag van 4 november 1950 tot bescherming van de rechten van
de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM) ondertekend te Rome, goedgekeurd bij
wet van 13 mei 1955.
Aangevochten beslissingen
1. Het bestreden arrest verklaart het door de eisers ingesteld hoger beroep ongegrond en
bevestigt het vonnis a quo van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brugge (eerste kamer)
van 13 oktober 2004. Door deze bevestiging wijst het hof van beroep de vordering van de
eisers (alsook de tegenvordering van de vierde verweerder) af als ongegrond en veroordeelt het de eisers tot de kosten van beide aanleggen.
Het oordeelt dat geen inbreuk op of schending van het auteursrecht van de eisers werd
gepleegd (arrest, p. 6).
2. Het arrest steunt deze beslissing o.m. op volgende vaststellingen en overwegingen:
- "De betwisting van partijen houdt verband met de actie 'Operatie Terra Radicalis' die
plaatsvond te Brugge in het kader van Brugge 2002 en waarbij de vierde (verweerder) op
de sokkel van het beeldhouwwerk 'De Jonggehuwden' van (de eisers) een bord aanbracht
met zijn naam als conceptueel kunstenaar" (arrest, p. 2, voorgaanden, 1, lid 1);
- "De vierde (verweerder) heeft door het aanbrengen van het zwart plaatje op de sokkel
waarop het beeldhouwwerk staat, zich het kunstwerk geenszins toegeëigend. De tekst van
het plaatje geeft duidelijk aan dat de vierde (verweerder) geen enkele aanspraak maakte
op het kunstwerk doch dit integendeel bekritiseerde" (arrest, p. 4, nr. 2, lid 2);
- Het arrest stelt vast dat de vierde verweerder op de sokkel van het beeldhouwwerk een
zwart plaatje had aangebracht waarop volgende tekst was vermeld: "Door het aanbrengen
van signalisatielint rond 'beelden' in de Brugse sociale ruimte waarop het begrip 'Kijkverbod' staat gezeefdrukt, stelde kunstenaar de positie van deze kunstwerken ter discussie"
(arrest, p. 4, nr. 2, lid 2);
- Het citeert ook de vaststelling van de gerechtsdeurwaarder dat op de ronde sokkel aan
de voorzijde van het kunstwerk "De Jonggehuwden" op de Burg te Brugge een zwart
plaatje met witte letter was aangebracht waarop werd verwezen naar "De slang 6de Kunstparcours 18 mei - 2 juni 2002 Operatie Terra Radicalis, een beeldige 'Tabula rasa' voor de
Brugse binnenstad' J.V.(woont en werkt te Brugge)" (...) (arrest, p. 3, laatste lid);
- "De vierde (verweerder) heeft het beeld zelf onaangeroerd gelaten. Door het aanbrengen van het plaatje en het lint werd de integriteit van het beeld op geen enkel punt geschonden. Het beeldhouwwerk werd niet gewijzigd. Of de sokkel al dan niet deel uitmaakt van het kunstwerk zelf is niet relevant, nu het plaatje het kunstwerk als dusdanig
niet heeft geraakt in zijn authenticiteit (...)" (arrest, p. 4, laatste lid);
- "(...) (De vierde verweerder) (heeft) via zijn installatie lucht gegeven aan zijn artistieke opvattingen, wat binnen de grenzen van de vrije meningsuitdrukking volkomen aanvaardbaar is" (arrest, p. 6, lid 2).
Grieven
Eerste onderdeel
Schending van artikel 1, §2, (zesde en zevende lid) van de Auteurswet.
1. In dit onderdeel wordt het arrest schending verweten van artikel 1, §2, voorlaatste en
laatste lid, van de Auteurswet omdat het de aantasting van het recht op eerbied of op de
integriteit van een kunstwerk, in de zin van deze wetsbepalingen, onderwerpt aan de voorwaarde dat het werk zelf door een materiële wijziging is aangetast en geraakt is in zijn
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"authenticiteit".
2. Artikel 1, §2, lid 6 en lid 7, luidt als volgt:
- (De auteur) heeft recht op eerbied voor zijn werk en dat maakt het hem mogelijk zich
te verzetten tegen elke wijziging ervan;
- Niettegenstaande enige afstand, behoudt hij het recht om zich te verzetten tegen elke
misvorming, verminking of andere wijziging van dit werk, dan wel tegen enige andere
aantasting van het werk, die zijn eer of zijn reputatie kunnen schaden".
3. Een aantasting van het "recht op integriteit" of op "eerbied" in de zin van deze wetsbepalingen veronderstelt niet noodzakelijkerwijze een "materiële" of "fysieke" wijziging
van het werk. Dergelijke aantasting kan ook betrekking hebben op de geest van het werk
of op de presentatie ervan in een bepaald onaangepast geacht kader.
4. In hun beroepsconclusie (p. 7, B2) hadden de eisers een aantasting ingeroepen van
hun recht op eerbied. Zij wezen er terecht op dat "in zulke gevallen men niet alleen kan
spreken van een fysieke wijziging van het werk, maar ook van een wijziging van de geest
van het werk" en dat het aanbrengen van het (rood-witte) lint rond het kunstwerk met
hierop de woorden "kijkverbod" zonder enige vorm van uitleg, voor (de eisers) een aantasting inhoudt van hun recht op eerbied.
5. Door de ingeroepen aantasting van het recht op de eerbied of integriteit van het
kunstwerk af te wijzen op grond dat door het aanbrengen van het plaatje met de vermelde
tekst (zie hierboven nr. 11.2) en het lint, het beeldhouwwerk niet werd gewijzigd en niet
in zijn authenticiteit werd geschonden, heeft het arrest op onwettige wijze een voorwaarde
namelijk de "materiële wijziging" van het werk toegevoegd aan de door artikel 1, §2, zesde en zevende lid, van de Auteurswet erkende recht op integriteit of eerbied.
6. A fortiori kon het arrest niet, zonder miskenning van bovenvermelde wetsbepalingen,
de ingeroepen aantasting van "recht op integriteit" of op "eerbied" verwerpen in de door
het arrest mogelijk geachte hypothese dat de sokkel waarop, volgens de vaststellingen het
arrest, het "plaatje" met tekst was aangebracht, deel uitmaakte van het beeldhouwwerk
zelf (arrest, p. 4 laatste lid). Het arrest overweegt immers dat "of de sokkel al dan niet deel
uitmaakt van het kunstwerk zelf", (...) niet relevant is, nu het plaatje het kunstwerk als
dusdanig, niet heeft geraakt in zijn authenticiteit".
Het arrest neemt aldus aan dat zelfs indien de sokkel deel uitmaakt van het beeldhouwwerk zelf, dit "irrelevant" zou zijn en het aanbrengen daarop van het litigieuze plaatje met
de tekst (zoals voorgesteld in het arrest, zie boven nr. 1.2) toch nog geen aantasting zou
uitmaken van het recht op "integriteit" of op "eerbied" in de zin van vermelde wetsbepalingen.
Door, zelfs in deze hypothese, dergelijke aantasting niet aanwezig te achten op grond
dat "het plaatje het kunstwerk als dusdanig niet in zijn authenticiteit heeft geraakt" heeft
het arrest, om de redenen hierboven onder nr. 2 t/m 5 uiteengezet, a fortiori artikel 1, §2,
lid 6 en lid 7, van de Auteurswet geschonden. Ten onrechte immers acht het arrest het een
voldoende voorwaarde om te ontsnappen aan de aantasting van het door deze bepalingen
gewaarborgd recht op integriteit van het kunstwerk dat de "authenticiteit" van het werk erkend blijft, m.a.w. dat geen twijfel wordt teweeg gebracht over wie de auteur is of dat het
kunstwerk niet wordt "gewijzigd" ook indien - volgens de vaststellingen van het arrest
(zie boven sub 11.2) - op het werk zelf een bord met vermeldingen (o.a. de naam van vierde verweerder, arrest p. 2 nr. 1, lid 6) werd aangebracht.
Het arrest heeft aldus deze wetsbepalingen uit de auteurswet geschonden.
Tweede onderdeel
Schending van de motiveringsplicht
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In hun beroepsconclusie (p. 7 B2 - lid 3) voerden de eisers eveneens een schending aan
van hun "recht op bekendmaking" "daar het lint werd aangebracht zonder toestemming
van de auteur".
Het bestreden arrest beantwoordt dit middel niet en is aldus niet regelmatig gemotiveerd (schending van artikel 149 van de Grondwet).
Derde onderdeel
Schending van de motiveringsplicht, (artikel 149 Grondwet) en artikel 19 van de
Grondwet, artikel 10.1 EVRM en de artikelen 1, §1 en §2 en 3, §1, lid 3, van de Auteurswet
1. In hun aanvullende beroepsconclusie (p. 2-3, nr. 1 en p. 5 nr. 5 lid 2) riepen de eisers
in dat de verweerders, in het bijzonder de vierde verweerder, het kunstwerk van de eisers,
zonder hun toestemming "gebruikten" voor een ander, eigen "werk" van de vierde verweerder zogenoemde "conceptuele kunst". Dit "gebruik" beschouwden de eisers als een
schending van hun auteursrecht.
Op dit specifiek middel houdt het bestreden arrest geen antwoord in. Het is aldus niet
regelmatig gemotiveerd en schendt derhalve artikel 149 van de Grondwet.
2. Indien het arrest aldus zou worden begrepen dat dit gebruik van het werk van de eisers in het kader van een werk van "conceptuele kunst" van de vierde verweerder, minstens impliciet geoorloofd werd geacht, omdat de verweerders zich eisers' werk niet "toeeigenden" en geen twijfel deden ontstaan over de identiteit van de kunstenaars (de eisers)
die het beeld hadden gemaakt (arrest, p. 4, nr. 2, lid 2), is het arrest door onwettigheid
aangetast.
Inderdaad, de door artikel 1, §1, van de Auteurswet bekrachtigde exclusieve rechten
van de auteur in het bijzonder het reproductierecht, de in artikel 1, §2, van de Auteurswet
bepaalde rechten (o.a. het recht om het werk "bekend" te maken) en de door artikel 3, §1,
lid 3, Auteurswet bepaalde regel dat contracten inzake auteursrecht "restrictief", in het
voordeel van de auteur, dienen te worden geïnterpreteerd, verzetten er zich tegen dat een
derde (in casu, de vierde verweerder) het kunstwerk van een ander (de eisers) zonder
diens toestemming, gebruikt voor en in het kader van een eigen werk (van "conceptuele
kunst") ook wanneer die derde zich het gebruikte werk niet "toeëigent" in de zin dat hij
zich als de maker ervan zou uitgeven. Hoe dan ook blijft de auteur immers vrij in het beslissen welke "bestemming" aan zijn werk wordt gegeven en kan hij er zich tegen verzetten dat, zonder zijn uitdrukkelijke toestemming, zijn werk wordt "gebruikt" voor een doel
of project waarvoor het niet was bedoeld.
Het arrest dat, in de in acht genomen veronderstelling, geoordeeld heeft dat dergelijk
gebruik van eisers' werk zonder hun toestemming in het project van "conceptuele kunst"
van de vierde verweerder toegelaten was, schendt, de bovenvermelde bepalingen van de
auteurswet en de exclusieve rechten, onder meer het bestemmingsrecht, van de eisers die
door deze wetsbepalingen zijn bekrachtigd.
3. In hun aanvullende beroepsconclusie (p. 5, nr. 5) lieten de eisers ook gelden dat bedoeld "gebruik" van hun beschermde werk in een werk van de vierde verweerder niet kon
gerechtvaardigd worden met een beroep op de "vrije meningsuiting". Met een beroep op
recente cassatie-rechtspraak en rechtsleer, stelden zij onder meer dat "het gewaarborgde
recht op vrije meningsuiting de bescherming van de originaliteit van de wijze waarop een
maker van een werk van letterkunde of kunst zijn ideeën en concepten uitdrukt, niet in de
weg staat".
De eisers lieten daarbij onder meer gelden dat de vrije meningsuiting niet absoluut is in
zaken waar het auteursrecht aan de orde is en dat, met toepassing van de evenredigheidstoets, moet besloten worden dat het "hoegenaamd niet buiten proportie is de bescherming
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door het auteursrecht in te roepen tegen een 'vrije meningsuiting' die enkel de intentie
heeft te schaden, die bovendien gestoeld is op politieke overweging en die georkestreerd
wordt vanuit de lokale overheid zelf".
Door zich op dit punt te beperken tot de overweging (p. 6, lid 2) dat de vierde verweerder "zijn ware intenties nooit verborgen (heeft) gehouden doch integendeel via zijn installatie lucht (heeft) gegeven aan zijn artistieke opvattingen, wat binnen de grenzen van de
vrije meningsuiting volkomen aanvaardbaar is", heeft het arrest niet geantwoord op bovenvermeld omstandig middel uit de aanvullende beroepsconclusie van de eisers. Om die
reden is het arrest niet regelmatig gemotiveerd en schendt het artikel 149 van de Grondwet.
4. In zover het arrest heeft willen oordelen dat de vrijheid van meningsuiting zoals bekrachtigd door artikel 19 van de Grondwet en 10.1 van het EVRM de verweerders toeliet
het auteursrechtelijk beschermde werk van de eisers zonder hun toestemming te gebruiken
voor het eigen werk van conceptuele kunst van de vierde verweerder, houdt het schending
in van deze grondwets- en EVRM bepaling.
Het door deze bepaling gewaarborgde recht van vrije meningsuiting laat inderdaad de
auteursrechtelijke bescherming zoals uitgewerkt door de Auteurswet van 1994 onverlet.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste onderdeel
1. Krachtens artikel 1, §2, eerste lid, van de wet van 30 juni 1994 betreffende
het auteursrecht en de naburige rechten, heeft de auteur van een werk van letterkunde of kunst op dat werk een onvervreemdbaar moreel recht.
Krachtens artikel 1, §2, vijfde lid, van dezelfde wet, heeft de auteur het recht
om het vaderschap van het werk op te eisen of te weigeren.
Artikel 1, §2, zesde lid, van de wet verleent de auteur het recht op eerbied voor
zijn werk, hetgeen het hem mogelijk maakt zich te verzetten tegen elke wijziging
ervan.
2. Het recht van de auteur op eerbied voor zijn werk is te onderscheiden van
zijn recht het vaderschap van het werk op te eisen of te weigeren.
Het recht op eerbied voor zijn werk verleent de auteur het recht zich te verzetten tegen eender welke materiële wijziging van het werk, in zijn geheel beschouwd, zonder dat enige belangenschade dient te worden aangetoond.
Hierbij is het onverschillig of de wijziging wordt aangebracht door toevoeging,
inkorting of op een andere wijze, voor zover uit de wijziging een aantasting van
de integriteit van het werk volgt.
De rechter beoordeelt dit onaantastbaar. Hij schendt evenwel artikel 1, §2, zesde lid, van de wet door de niet-aantasting van de integriteit van het werk af te leiden uit de enkele vaststelling dat het recht het vaderschap van het werk op te eisen niet werd aangetast.
Het recht op eerbied voor het werk beschermt de auteur ook tegen niet-materiële wijzigingen, die de geest van het werk aantasten.
3. De appelrechters oordelen dat:
- de inhoud van het plaatje aangebracht op de sokkel van het beeldhouwwerk
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geen enkele twijfel kan doen ontstaan over de identiteit van de kunstenaar, die
het beeld heeft gemaakt;
- het beeld zelf onaangeroerd werd gelaten, het aanbrengen van het plaatje,
mede met een lint geplaatst rondom het beeldhouwwerk met het opschrift "kijkverbod", de integriteit van het kunstwerk op geen enkel punt heeft geschonden;
- het beeldhouwwerk zelf niet gewijzigd werd;
- het hierbij niet relevant is na te gaan of de sokkel al dan niet deel uitmaakt
van het kunstwerk zelf, nu het plaatje het kunstwerk als dusdanig niet heeft geraakt "in zijn authenticiteit" en de omstandigheid dat dit plaatje rechtstreeks betrekking heeft op het werk van de eisers en er onmiddellijk naar verwijst, geen
inbreuk op het vaderschap van het werk inhoudt.
4. De appelrechters geven hiermede te kennen dat het aanbrengen van een lint
rondom en een plaatje op de sokkel van een beeldhouwwerk, dat op zich ongewijzigd wordt gelaten, de integriteit van het werk, in zijn geheel beschouwd, niet
kan aantasten, indien de inhoud van die aangebrachte elementen niet van aard is
twijfel te doen ontstaan nopens de identiteit van de kunstenaar, die het werk
heeft gemaakt.
Door aldus te oordelen, leiden de appelrechters de niet-aantasting van de integriteit van het beeldhouwwerk, in zijn geheel beschouwd, af uit die enkele vaststelling dat, door het aanbrengen van plaat en lint, het recht het vaderschap van
dit werk op te eisen niet werd aangetast en schenden zij artikel 1, §2, zesde lid,
van de wet van 30 juni 1994.
Het onderdeel is in zoverre gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
over.
Verwijst de zaak naar het Hof van beroep te Antwerpen.
8 mei 2008 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Verougstraete, voorzitter –
Gelijkluidende conclusie van de h. Vandewal, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. De
Gryse en Geinger.
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2º OVERHEIDSOPDRACHTEN (WERKEN. LEVERINGEN. DIENSTEN) AANNEMER - REKENING TOT SCHADELOOSSTELLING - VOORWAARDE
1º De rekening tot schadeloosstelling van de aannemer voor een in gemeen overleg te
betalen bedrag voor de onderbrekingen op bevel van het bestuur, die in totaal een
twintigste van de uitvoeringstermijn overschrijden en tien werkdagen of vijftien
kalenderdagen, naar gelang de uitvoeringstermijn uitgedrukt is in werk- of
kalenderdagen, is onderscheiden van de klachten en verzoeken van de aannemer
wegens welke feiten of omstandigheden ook. (Artt. 15, §5 en 16 M.B. 10 aug. 1977)
2º Het recht van de aannemer om een rekening tot schadeloosstelling in te dienen voor een
in gemeen overleg te betalen bedrag voor de onderbrekingen op bevel van het bestuur,
die in totaal een twintigste van de uitvoeringstermijn overschrijden en tien werkdagen of
vijftien kalenderdagen, naar gelang de uitvoeringstermijn uitgedrukt is in werk- of
kalenderdagen, geldt slechts zo het bestuur de onderbreking beveelt en niet zo de
onderbreking, buiten een door het bestuur daartoe gegeven bevel, enkel toe te schrijven
is aan de schuld van het bestuur1. (Art. 15, §5 M.B. 10 aug. 1977)
(SPIE BELGIUM N.V. T. KRISTELIJKE MEDICO-SOCIALE INSTELLINGEN v.z.w.)

ARREST

(A.R. C.06.0681.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 12 september 2006 gewezen
door het Hof van Beroep te Antwerpen.
Voorzitter Ivan Verougstraete heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert in haar verzoekschrift twee middelen aan.
Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht en maakt er deel van uit.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
Eerste onderdeel
1. Het is niet tegenstrijdig te oordelen, eensdeels, dat de schorsing van de werken, die uitdrukkelijk door de eiseres werd aangevraagd, niet als een schorsing
van de werken op bevel van de verweerster in de zin van het artikel 15, §5, van
het ministerieel besluit van 10 augustus 1977 kan worden aangezien en, anderdeels, dat de eiseres, die voorhoudt dat deze schorsing noodzakelijk was wegens
een gebrekkige werfcoördinatie, in werkelijkheid een aan de verweerster toe te
schrijven vertraging in de uitvoering van de werken in de zin van het artikel 16
van hetzelfde ministerieel besluit aanvoert.
Het onderdeel mist feitelijke grondslag.
Tweede onderdeel
2. Krachtens het artikel 15, §5, eerste lid, van het ministerieel besluit van 10
1 Zie M. SENELLE, "Omtrent klachten en verzoeken", T. Aann. 1985, (291) 292.
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augustus 1977, ontvangt de aannemer een voorschot op de eerstvolgende betaling naar rata van de uitgevoerde prestaties, wanneer de uitvoering van de aanneming op bevel of door de schuld van het bestuur wordt onderbroken voor een periode van minstens dertig kalenderdagen.
Krachtens het tweede lid van hetzelfde artikel heeft de aannemer het recht een
rekening tot schadeloosstelling in te dienen voor een in gemeen overleg te betalen bedrag voor de onderbrekingen op bevel van het bestuur, die in totaal een
twintigste van de uitvoeringstermijn overschrijden en tien werkdagen of vijftien
kalenderdagen, naar gelang de uitvoeringstermijn uitgedrukt is in werk- of kalenderdagen.
3. De rekening bedoeld in artikel 15, §5, is onderscheiden van de klachten en
verzoeken, bedoeld in artikel 16.
Het verschil is uitdrukkelijk aangegeven in artikel 16, §5, waar het onderscheid wordt gemaakt tussen de vordering waarbij de aannemer schadevergoeding vraagt op basis van welke feiten of omstandigheden ook waarvan sprake in
dit artikel 16 en de "rekening tot schadeloosstelling" die wordt ingediend op basis van artikel 15, §5.
Het recht om op grond van artikel 15, §5, een rekening tot schadeloosstelling
in te dienen geldt aldus slechts zo het bestuur de onderbreking beveelt en niet, zo
de onderbreking, buiten een door het bestuur daartoe gegeven bevel, enkel toe te
schrijven is aan de schuld van het bestuur.
4. Door te oordelen dat een schorsing van de werken, die aan de schuld van het
bestuur dient te worden toegeschreven niet gelijk te stellen is met een schorsing
van de werken op bevel van het bestuur en dat de eiseres, bij gebrek aan een bevel tot schorsing van de werken door de verweerster, er niet toe gerechtigd was
een rekening tot schadeloosstelling overeenkomstig het artikel 15, §5, tweede lid,
van het ministerieel besluit van 10 augustus 1977 in te dienen, schenden de appelrechters de in het onderdeel aangehaalde artikelen van bedoeld ministerieel
besluit niet.
Het onderdeel kan in zoverre niet worden aangenomen.
5. Verder beantwoorden de appelrechters met de hiervoren vermelde redenen
het bedoelde verweer.
Het onderdeel mist in zoverre feitelijke grondslag.
Derde onderdeel
6. Het onderdeel gaat ervan uit dat de appelrechters de vordering van de eiseres afwijzen op de grond dat geen vergoeding met toepassing van artikel 15, §5,
kan worden toegestaan omdat de schorsing slechts gedeeltelijk was.
Het arrest beslist dit niet en het onderdeel mist mitsdien feitelijke grondslag.
Vierde onderdeel
7. De appelrechters oordelen niet dat het recht van de eiseres op schadeloosstelling ingevolge een onderbreking van de werken op bevel van de verweerster
is komen te vervallen doordat de verweerster in haar brief van 16 december 1979
stelde dat de "schorsing geen aanleiding kon geven tot enig recht op boete of bij-
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komende kosten voor de bouwheer", noch dat de eiseres afstand zou hebben gedaan van haar recht op schadeloosstelling doordat zij niet reageerde op voormelde brief van de verweerster.
Het onderdeel mist in zoverre feitelijke grondslag.
8. In zoverre het onderdeel opkomt tegen het oordeel van de appelrechters dat
de eiseres, nu zij nooit reageerde tegen de brief van de verweerster van 16 december 1979, niet kan "voorhouden in de overtuiging (te zijn) geweest (...) dat de
werken werden geschorst op bevel van het bestuur", betwist het een overtollig
motief van de bestreden beslissing en is het mitsdien niet ontvankelijk.
Vijfde onderdeel
9. In haar definitieve syntheseconclusie (p. 19) voor de appelrechters van 13
januari 2006 werd door de eiseres uitdrukkelijk gesteld dat haar vordering niet
gebaseerd was op het artikel 16 van het ministerieel besluit van 10 augustus
1977, "hetwelk een volledig andere situatie viseert", maar wel op het artikel 15,
§5, van zelfde ministerieel besluit, dat volgens haar zou volstaan als basis voor
haar vordering, terwijl de verweerster concludeerde tot de algehele afwijzing van
de desbetreffende vordering van de eiseres.
10. De appelrechters hadden, na te hebben geoordeeld dat de vordering van de
eiseres in de mate dat deze gesteund was op het artikel 15, §5, van het ministerieel besluit van 10 augustus 1977 diende worden afgewezen bij gebrek aan bevel
tot schorsing van de werken door het bestuur, dan ook niet kunnen onderzoeken
of de eiseres gerechtigd was op schadeloosstelling op grond van het artikel 16
van hetzelfde ministerieel besluit, zonder een betwisting op te werpen, die door
de partijen in conclusie was uitgesloten.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Tweede middel
11. Het middel wrijft alleen aan de appelrechters aan dat zij de kapitalisatie
verwerpen van de rente op het ingehouden bedrag van 24.789,35 euro.
12. Het artikel 1154 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat vervallen interest
van kapitalen interest kan opbrengen, ofwel ten gevolge van een gerechtelijke
aanmaning ofwel ten gevolge van een bijzondere overeenkomst, mits de aanmaning of de overeenkomst betrekking heeft op interest die ten minste voor een geheel jaar verschuldigd is.
13. De eiseres vordert de verwijlinterest vervallen op het ten onrechte ingehouden bedrag van 24.789,35 euro voor de periode gaande van 4 januari 1983 tot 15
november 1983.
De vordering van de eiseres had aldus betrekking op interest verschuldigd voor
een periode van minder dan een jaar.
14. De appelrechters wijzen die vordering tot kapitalisatie van deze interesten
af.
Op grond van die in de plaats gestelde reden is de beslissing naar recht verantwoord.
15. Het middel, al was het gegrond, kan niet tot cassatie leiden en is mitsdien
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niet ontvankelijk.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.
8 mei 2008 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Verougstraete, voorzitter –
Gelijkluidende conclusie van de h. Vandewal, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Verbist en Maes.

Nr. 281
1° KAMER - 8 mei 2008

1º GRONDWET — GRONDWET 1994 (ART. 1 TOT 99) — ARTIKEL 10 GELIJKHEID - WET - ONTBREKEN VAN OVERGANGSBEPALING
2º GRONDWET — GRONDWET 1994 (ART. 1 TOT 99) — ARTIKEL 11 - NONDISCRIMINATIE - WET - ONTBREKEN VAN OVERGANGSBEPALING
3º WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN — ALGEMEEN WETTEN - ONTBREKEN VAN OVERGANGSBEPALING - GRONDWET - GRONDWET 1994 (ARTIKEL 1
TOT 99) - ARTIKELEN 10 EN 11 - GELIJKHEID EN NON-DISCRIMINATIE
4º GRONDWETTELIJK HOF - PREJUDICIEEL GESCHIL - VERPLICHTING VAN HET HOF VAN
CASSATIE - NIET ONTVANKELIJK MIDDEL
5º PREJUDICIEEL GESCHIL - GRONDWETTELIJK HOF - VERPLICHTING VAN HET HOF VAN
CASSATIE - NIET ONTVANKELIJK MIDDEL
1º, 2° en 3° De vraag of de wetgever al dan niet terecht nagelaten heeft een
overgangsmaatregel aan een bepaalde wet toe te voegen is vreemd aan een gebeurlijke
schending van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet. (Artt. 10 en 11 G.W. 1994)
4º en 5° Indien een cassatiemiddel een vraag opwerpt omtrent de schending door een wet
van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, is het Hof van Cassatie niet gehouden aan
het Grondwettelijk Hof een prejudiciële vraag te stellen, wanneer het middel niet
ontvankelijk is doordat die vraag vreemd is aan die als geschonden aangewezen
artikelen1. (Impliciete oplossing). (Art. 26, §2 Bijzondere Wet Arbitragehof)
(JUTILO b.v.b.a. e.a. T. BELGISCHE STAAT - Minister van Binnenlandse Zaken)

ARREST

(A.R. C.07.0232.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 21 november 2006 gewezen
door het Hof van Beroep te Antwerpen en tegen een vonnis, op 20 december
1 Zie Cass., 11 jan. 2005, A.R. P.04.1087.N, A.C. 2005, nr. 17; Cass., 24 okt. 2005, A.R.
S.05.0002.N, A.C. 2005, nr. 534; Cass., 16 feb. 2006, A.R. C.05.0022.N, A.C. 2006, nr. 98.
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2005 gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen.
Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eisers voeren in hun verzoekschrift twee middelen aan.
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 10, 11 en 159 van de Grondwet van 17 februari 1994;
- artikelen 1, 19, 20, 21 en 26, §§1 en 2 van de Bijzondere wet van 6 januari 1989 op
het Arbitragehof;
- artikel 19, §5, voorlaatste lid, van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten, waarvan het opschrift bij wet van 24 december 2004 werd gewijzigd in wet tot regeling van de private en
bijzondere veiligheid, zoals gewijzigd bij wet van 27 december 2004;
- artikel 20 van de wet van 27 december 2004 houdende diverse bepalingen;
- de artikelen 3, 13, 14, 563, 807, 809 en 1050 van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Bij het bestreden arrest van 21 november 2006 verklaart het Hof van Beroep te Antwerpen eisers' hoger beroep tegen het vonnis van 20 december 2005, waarbij hun vordering
toelaatbaar, doch ongegrond werd verklaard en de tegenvordering van de Belgische Staat,
die ertoe strekte de Staat te machtigen tot onmiddellijke invordering van de administratieve geldboete van 1.859,20 euro, meer interesten en kosten, zonder voorwerp werd verklaard, onontvankelijk, wijst eisers ervan af en veroordeelt hen tot de kosten. Deze beslissing is gestoeld op volgende overwegingen:
"7. (De verweerder) betwist de ontvankelijkheid van het hoger beroep.
Naar luid van artikel 19, §5, voorlaatste lid, van de wet van 10 april 1990 tot regeling
van de private en bijzondere veiligheid, gewijzigd bij artikel 20 van de wet van 27 december 2004 (B.S. 31 december 2004 (tweede uitg.) is, inderdaad, tegen het vonnis van de
rechtbank van eerste aanleg geen hoger beroep mogelijk.
(De eisers) zien in deze bepaling een discriminerende behandeling ten aanzien van personen die voor identiek dezelfde feiten, gepleegd op hetzelfde ogenblik, doch reeds berecht werden vóór 27 december 2004, en die een voordeel genoten ten aanzien van personen die na 27 december 2004 berecht werden doordat zij wel over een rechtsmiddel beschikten.
Het (hof van beroep) is evenwel niet gehouden tot het stellen van een prejudiciële vraag
aan het (Grondwettelijk Hof), zoals door (de eisers) opgeworpen.
Het antwoord op een dergelijke vraag is immers reeds terug te vinden in een arrest nr.
26/93 van 25 maart 1993 ((Grondwettelijk Hof) nr. 26/93, 25 maart 1993, A.A. 1993, 269,
B.S. 2 juni 1993, 13.240).
Artikel 3 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat de wetten op de rechterlijke organisatie, de bevoegdheid en de rechtspleging van toepassing zijn op de hangende rechtsgedingen, zonder dat die worden onttrokken aan de instantie van het gerecht waarvoor zij op
geldige wijze aanhangig zijn, en behoudens de uitzonderingen bij de wet bepaald.
(De eisers) blijken niet tot een categorie van personen te behoren die, ten opzichte van
andere categorieën waarmee zij zouden kunnen worden vergeleken, door de bepalingen
van artikel 19,§5, voorlaatste lid, van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private
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en bijzondere veiligheid op discriminerende wijze worden behandeld. De vergelijking die
zij maken, betreft in werkelijkheid de situatie waarin zich voortaan, door de toepassing
van de nieuwe procedureregels, alle pleiters bevinden, met de situatie waarin alle pleiters
zich bevonden onder de vroegere regeling. Weliswaar kan de situatie van (de eisers), in
zoverre zijzelf in hangende procedures betrokken zijn, door de onmiddellijke inwerkingtreding van nieuwe bepalingen worden aangetast. (De eisers) verwijten in werkelijkheid
de wetgever dat hij niet in overgangsmaatregelen heeft voorzien waarbij de vroegere bepalingen op de hangende procedures van toepassing zouden blijven. Een dergelijke grief
alleen volstaat niet om te doen blijken dat de principes van gelijkheid en niet-discriminatie die in de artikelen 10 en 11 van de Grondwet zijn vastgelegd, zouden kunnen zijn geschonden.
Overeenkomstig de bepalingen van artikel 19, §5, achtste lid, van de wet van 10 april
1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid kan degene aan wie een administratieve geldboete werd opgelegd of de burgerrechtelijk aansprakelijke persoon binnen de
door de Koning bepaalde termijn voor de betaling van de geldboete bij verzoekschrift
voor de rechtbank van eerste aanleg de toepassing van de administratieve geldboete betwisten. Dit beroep schorst de uitvoering van de beslissing.
De betwisting kan derhalve enkel betrekking hebben op de administratieve boete en
niet op de invordering ervan, zodat het hoger beroep in ieder geval onder de bepalingen
van de wet van 10 april 1990 onontvankelijk is".
Grieven
Eerste onderdeel
Overeenkomstig artikel 26, §1, van de Bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof doet het (Grondwettelijk Hof), bij wijze van prejudiciële beslissing, uitspraak bij
wege van arrest op vragen omtrent de schending door een wet, een decreet of een in artikel 134 van de Grondwet bedoelde regel van de regels die door of krachtens de Grondwet
zijn vastgesteld voor het bepalen van de onderscheiden bevoegdheid van de Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten.
Luidens artikel 26, §2, van voornoemde wet moet het college het (Grondwettelijk Hof)
verzoeken op deze vraag uitspraak te doen indien een vraag te dien einde wordt opgeworpen voor een rechtscollege. Het is daartoe echter niet gehouden:
1° wanneer de zaak niet door het betrokken college kan worden behandeld om redenen
van onbevoegdheid of niet-ontvankelijkheid, tenzij wanneer die redenen ontleend zijn aan
normen die zelf het onderwerp uitmaken van het verzoek tot het stellen van de prejudiciële vraag;
2° wanneer het Arbitragehof reeds uitspraak heeft gedaan op een vraag of een beroep
met een identiek onderwerp.
Blijkens diezelfde bepaling is het rechtscollege waarvan de beslissing vatbaar is voor,
al naar het geval, hoger beroep, verzet, voorziening in cassatie of beroep tot vernietiging
bij de Raad van State, daartoe evenmin gehouden wanneer de wet, het decreet of de in artikel 134 van de Grondwet bedoelde regel een regel of een artikel van de Grondwet bedoeld in §1 klaarblijkelijk niet schendt of wanneer het rechtscollege meent dat het antwoord op de prejudiciële vraag niet noodzakelijk is om uitspraak te doen.
Te dezen verzochten de eisers het hof van beroep aan het (Grondwettelijk Hof) volgende prejudiciële vraag te stellen:
"Schenden de bepalingen van de wet van 27.12.2004 artikel 20, welke de beroepsmogelijkheid, voorzien in de wet van 10.4.1990 tot regeling van de private veiligheid (art. 19)
heeft afgeschaft, wanneer ze geïnterpreteerd worden als zijnde ook van toepassing op de
procedures, waarvan de aan de grondslag liggende feiten gepleegd werden vóór 27 de-
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cember 2004, maar waarover door de rechtbank van eerste aanleg na beroep van de dader
uitspraak werd gedaan na 27 december 2004, niet de artikels 10 en 11 van de Grondwet
om reden dat geen enkele objectieve en redelijke rechtvaardiging wordt gegeven aangaande de discriminerende behandeling die bestaat tussen rechtspersonen die zich in precies
dezelfde situatie bevinden (namelijk vervolgd worden voor feiten gepleegd vóór 27 december 2004) doch die, enerzijds, wel zouden kunnen genieten van een dubbele aanleg
(namelijk als de rechtbank van eerste aanleg zich heeft uitgesproken vóór 27 december
2004) en, anderzijds, van de mogelijkheid tot beroep worden beroofd (namelijk als de
rechtbank van eerste aanleg zich heeft uitgesproken na 27 december 2004)".
Het hof van beroep kon slechts dan geen gevolg geven aan deze vraagstelling wanneer
het vaststelde, hetzij dat de aangevoerde bepaling de Grondwet kennelijk niet schond, hetzij dat het antwoord op de vraag niet noodzakelijk was om uitspraak te doen, hetzij dat het
(Grondwettelijk Hof) reeds uitspraak had gedaan over een vraag met een identiek onderwerp.
Uit artikel 26, §2, van de Bijzondere wet volgt weliswaar dat aan die laatste uitzondering, die te dezen door het hof van beroep wordt weerhouden, slechts is voldaan voor zover het (Grondwettelijk Hof) uitspraak heeft gedaan op een vraag, onder te verstaan een
prejudiciële vraag, of op een beroep, onder te verstaan een beroep tot nietigverklaring.
Voldoet niet aan deze uitzondering de hypothese waarin het (Grondwettelijk Hof) in het
kader van een vordering tot schorsing uitspraak zou hebben gedaan, procedure die blijkens artikelen 1 en 19 van de Bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof is te
onderscheiden van het beroep tot nietigverklaring en een eigen voorwerp heeft, met name
de schorsing van de wet, waartegen een beroep tot vernietiging gericht is, zelfs zo zij bij
toepassing van artikel 21 van voornoemde wet kan worden geformuleerd in het verzoekschrift tot vernietiging, en waarvan de inwilliging afhankelijk is van de aanvoering van
ernstige middelen en van de voorwaarde dat de onmiddellijke uitvoering van de wet waartegen het beroep is gericht, een moeilijk te herstellen ernstig nadeel kan berokkenen.
Over de eigenlijke gegrondheid van de middelen wordt evenwel in het kader van het
beroep tot nietigverklaring van de wet uitspraak gedaan.
Te dezen verwijst het hof van beroep teneinde het verzoek tot het stellen van voornoemde prejudiciële vraag af te wijzen weliswaar naar een arrest dat werd gewezen op
een verzoek tot schorsing, met name het arrest nr. 26/93 van 25 maart 1993, gepubliceerd
in het Belgisch Staatsblad van 2 juni 1993, waarbij derhalve nog geen eindbeslissing werd
gewezen over de vraag of er inderdaad sprake was van een schending van het gelijkheidsbeginsel door het verhogen van de drempel voor het instellen van hoger beroep en derhalve naar een arrest dat niet beantwoordde aan de voorwaarden, waarvan sprake in artikel
26, §2, van de Bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof.
Besluit
Op grond van het aangehaalde arrest van het (Grondwettelijk Hof), dat werd gewezen
op een beroep tot schorsing en niet op een beroep tot nietigverklaring of op een prejudiciële vraag, vermocht het hof van beroep niet wettig te beslissen dat het geen prejudiciële
vraag, zoals door de eisers opgeworpen, aan het (Grondwettelijk Hof) diende te stellen
omdat dat Hof hierbij reeds over een vraag met een identiek onderwerp uitspraak zou hebben gedaan (schending van artikelen 1, 19, 20, 21 en 26, §§1 en 2 van de Bijzondere wet
van 6 januari 1989 op het Arbitragehof) en kon het derhalve niet op wettige wijze toepassing maken van artikel 19, §5, voorlaatste lid van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakings-diensten,
zoals ingevoegd bij artikel 20 van de wet van 27 december 2004 (schending van artikelen
10, 11 en 159 van de gecoördineerde Grondwet van 17 februari 1994, 20 van de wet van
27 december 2004 houdende diverse bepalingen en 19, §5, voorlaatste lid, van de wet van
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10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten, waarvan het opschrift bij wet van 27 december 2004 werd gewijzigd in wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid, zoals gewijzigd bij wet
van 27 december 2004).
Tweede onderdeel
Bij artikel 20 van de wet van 27 december 2004 houdende diverse bepalingen, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 31 december 2004, werd aan artikel 19, §5, van de
wet van 10 april 1990 een lid toegevoegd, naar luid waarvan "tegen het vonnis van de
rechtbank van eerste aanleg geen hoger beroep mogelijk (is)".
Bij gebreke van specifieke overgangsregeling gold ter zake artikel 3 van het Gerechtelijk Wetboek, naar luid waarvan de wetten op de rechterlijke organisatie, de bevoegdheid
en de rechtspleging van toepassing zijn op de hangende rechtsgedingen zonder dat die
worden onttrokken aan de instantie van het gerecht waarvoor zij op geldige wijze aanhangig zijn, en behoudens de uitzonderingen bij de wet bepaald.
Met betrekking tot de mogelijkheid om tegen een beslissing een rechtsmiddel in te stellen geldt aldus in principe de wet, toepasselijk op het tijdstip waarop de rechterlijke beslissing werd gewezen.
De afwezigheid van afwijkende overgangsregeling in de wet van 27 december 2004
heeft weliswaar tot gevolg dat naar gelang van het tijdstip waarop de beslissing werd gewezen op een vordering, ingesteld vóór de inwerkingtreding van de wet van 27 december
2004, de rechtzoekenden op verschillende wijze worden behandeld zonder dat daarvoor
een redelijke en objectieve verantwoording voorhanden is.
Immers, naargelang over hun vordering al dan niet reeds vóór de inwerkingtreding van
de wet van 27 december 2004, te dezen op 10 januari 2005, uitspraak werd gedaan, zullen
zij al dan niet tegen deze beslissing hoger beroep kunnen instellen, desgevallend nog na
de inwerkingtreding van deze wet, vermits het recht om hoger beroep in te stellen bepaald
wordt op datum van uitspraak, het tijdstip waarop het rechtsmiddel ook wordt ingesteld
buiten beschouwing gelaten.
Besluit
Waar het hof van beroep oordeelt dat eisers' hoger beroep bij toepassing van artikel 19,
§5, voorlaatste lid, van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten, waarvan het opschrift werd
gewijzigd bij wet van 27 december 2004 in wet tot regeling van de private en bijzondere
veiligheid, gewijzigd bij artikel 20 van de wet van 27 december 2004, onontvankelijk is,
omdat tegen het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg geen hoger beroep openstaat,
maakt het toepassing van een bepaling, die de rechtzoekenden, die hun vordering inleidden vóór de inwerkingtreding van de wet van 27 december 2004, op onderscheiden wijze
behandelt naar gelang van het tijdstip waarop de beslissing op hun vordering werd gewezen, zonder dat hiervoor een redelijke en objectieve verantwoording voorhanden is en
maakt het zodoende toepassing van een bepaling die strijdig is met het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie, vastgelegd in de artikelen 10 en 11 van de Grondwet
(schending van artikelen 10 en 11 van de gecoördineerde Grondwet van 17 februari 1994,
19, §5, voorlaatste lid, van de wet van 10 april 1990 op de bewakings-ondernemingen, de
beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten, waarvan het opschrift werd
gewijzigd bij wet van 27 december 2004 in wet tot regelingen van de private en bijzondere veiligheid, gewijzigd bij artikel 20 van de wet van 27 december 2004, 20 van de wet
van 27 december 2004 houdende diverse bepalingen en 3 van het Gerechtelijk Wetboek).
Derhalve verzoeken de eisers het Hof, alvorens ten gronde over deze kritiek uitspraak
te doen, bij toepassing van artikel 26, §§1 en 2 van de Bijzondere wet van 6 januari 1989
op het Arbitragehof aan het Arbitragehof volgende prejudiciële vraag voor te leggen:
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"Schenden artikelen 19, §5, voorlaatste lid, van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakings-diensten,
waarvan het opschrift werd gewijzigd bij wet van 27 december 2004 in wet tot regeling
van de private en bijzondere veiligheid, zoals gewijzigd bij artikel 20 van de wet van 27
december 2004, houdende diverse bepalingen, samengelezen met artikel 3 van het Gerechtelijk Wetboek, de artikelen 10 en 11 van de Grondwet doordat aan de rechtzoekenden, op wier vordering, strekkende tot de vernietiging van de beslissing tot oplegging van
een administratieve geldboete wegens inbreuken op de Bewakingswet, ingesteld vóór de
inwerkingtreding van de wet van 27 december 2004, eerst na datum van de inwerkingtreding van de wet van 27 december 2004 uitspraak wordt gedaan het recht op hoger beroep
wordt ontzegd, daar waar de persoon die in dezelfde omstandigheden een vordering heeft
ingesteld vóór de inwerkingtreding van de wet van 27 december 2004, doch waarover
reeds uitspraak werd gedaan op het tijdstip van de inwerkingtreding van deze wet, tegen
die beslissing wel hoger beroep zal kunnen instellen, desnoods nog na de inwerkingtreding van de wet, zonder dat voor deze onderscheiden behandeling enige objectieve en redelijke rechtvaardiging voorhanden is?".
Derde onderdeel
De eisers lieten met betrekking tot de ontvankelijkheid van het hoger beroep in hun
conclusies gelden dat het vonnis twee onderdelen bevatte die wat betreft de mogelijkheid
van een tweede aanleg grondig van mekaar verschillen: het eerste onderdeel verklaarde de
vordering tot nietigverklaring van de beslissing die de administratieve boete oplegde ongegrond, het tweede onderdeel verklaarde de tegenvordering van de verweerder ertoe
strekkende de Staat te machtigen tot invordering van de boete zonder voorwerp "omdat de
beslissing tot opleggen van een administratieve sanctie uitvoerbare kracht heeft wanneer
de beroepsmogelijkheid is uitgeput. De Belgische Staat beschikt derhalve over een uitvoerbare titel waarvan zij de invordering kan benaarstigen".
Met betrekking tot dit tweede onderdeel lieten de eisers gelden dat dit onderdeel niet
werd geviseerd door de afschaffing van de mogelijkheid van hoger beroep bij wet van 27
december 2004.
Bij artikel 19, §5, van de wet van 10 april 1990, zoals gewijzigd bij wet van 27 december 2004, wordt inderdaad gesteld dat het beroep waarbij de toepassing van de administratieve geldboete wordt betwist, slechts ontvankelijk is indien een kopie van het verzoekschrift uiterlijk op de datum van neerlegging van het verzoekschrift bij de rechtbank tevens bij ter post aangetekende brief wordt gezonden aan de bevoegde ambtenaar, bedoeld
in §2, eerste lid. Tegen het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg, onder te verstaan
gewezen aangaande de toepassing van de administratieve geldboete, is geen hoger beroep
mogelijk.
Deze bepaling viseert derhalve geenszins de hypothese van de betwisting met betrekking tot de invordering van de administratieve geldboete, die onderworpen is aan het gemeen recht en derhalve overeenkomstig artikel 1050 van het Gerechtelijk Wetboek vatbaar is voor hoger beroep.
Uit de conclusies genomen in eerste aanleg door de Belgische Staat, die hierbij een tegeneis instelde "ertoe strekkende haar te horen machtigen tot onmiddellijke invordering
van de administratieve geldboete van 1.859,20 euro ten laste van (de eisers), meer de verwijlintresten vanaf 26 november 2000, zijnde 30 dagen na ontvangst van het aangetekend
schrijven van 26 oktober 2000 en dit overeenkomstig art. 4 van het koninklijk besluit van
7 december 1990, meer de gerechtelijke intresten", evenals uit het vonnis van de eerste
rechter waarbij over deze tegeneis uitspraak werd gedaan, blijkt dat te dezen door de
rechtbank van eerste aanleg uitspraak werd gedaan, niet alleen over de toepassing van de
administratieve geldboete op vraag van de eisers, doch ook over de vordering uitgaande
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van de Belgische Staat strekkende tot het bekomen van een titel tot invordering.
Besluit
Waar het hof van beroep oordeelt dat de betwisting enkel betrekking kon hebben op de
administratieve geldboete en niet op de invordering ervan en daaruit afleidt dat het hoger
beroep in ieder geval onder de bepalingen van de wet van 10 april 1990 onontvankelijk is,
aldus abstractie makend van de daadwerkelijk voor de eerste rechter gevoerde betwisting
aangaande het bestaan van een invorderingstitel, vermocht het niet wettig te beslissen dat
bij toepassing van artikel 19, §5, van de wet van 19 april 1990 het hoger beroep in zijn totaliteit onontvankelijk was (schending van artikel 19, §5, van de wet van 10 april 1990 op
de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten, waarvan het opschrift bij wet van 27 december 2004 werd gewijzigd in wet tot
regeling van de private en bijzondere veiligheid, en 1050 van het Gerechtelijk Wetboek).
Bovendien doet het hof van beroep aldus uitspraak in miskenning, enerzijds van het recht
van de wederpartij om bij wege van conclusie voor de rechtbank, waarvoor een hoofdeis
is gebracht, een tegeneis in stellen (schending van artikelen 13, 14, 807 en 809 van het
Gerechtelijk Wetboek), anderzijds, van de bevoegdheid van de rechtbank van eerste aanleg om van die tegeneis kennis te nemen (schending van artikel 563 van het Gerechtelijk
Wetboek).
Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 2 van het Burgerlijk Wetboek,
- artikel 19, §§4 en 5 van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de
beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten, waarvan het opschrift bij
wet van 27 december 2004 werd gewijzigd in wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid, zoals van toepassing vóór de wijziging bij wet van 10 juni 2001;
- de artikelen 17 en 21 de wet van 10 juni 2001 tot wijziging van de wet van 10 april
1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten;
- de artikelen 4 en 6 van het koninklijk besluit van 17 december 1990 betreffende de
administratieve geldboeten, bedoeld in artikel 19 van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten,
zoals gewijzigd bij koninklijk besluit van 7 april 2000.
Aangevochten beslissingen
Bij het bestreden vonnis van 20 december 2005 verklaarde de Rechtbank van Eerste
Aanleg te Antwerpen eisers' vordering toelaatbaar, doch ongegrond en de tegenvordering
van de Belgische Staat, die ertoe strekte de Staat te machtigen tot onmiddellijke invordering van de administratieve geldboete van 1.859,20 euro, meer interesten en kosten, zonder voorwerp, na onder meer overwogen te hebben:
"De Belgische Staat vordert haar te horen machtigen tot onmiddellijke invordering van
de administratieve boete.
De rechtbank oordeelt dat de vordering van de Belgische Staat zonder voorwerp zal geworden zijn na het vellen van onderhavig vonnis. Overeenkomstig artikel 19, §4, tweede
lid, van de Bewakingswet, heeft de beslissing tot het opleggen van een administratieve
sanctie uitvoerbare kracht indien degene die de wet schendt of de burgerrechtelijk aansprakelijke persoon in gebreke blijft om binnen de gestelde termijn de geldboete te betalen en zijn beroepsmogelijkheid zoals bepaald in artikel 19, §4, eerste lid, is uitgeput.
De Belgische Staat beschikt derhalve reeds over een uitvoerbare titel en kan tot invordering overgaan overeenkomstig artikel 19, §4, tweede lid, van de Bewakingswet".
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Grieven
De beslissing, waarbij aan de eisers een administratieve geldboete werd opgelegd en
die door de eisers werd aangevochten bij het verzoekschrift van 20 november 2000 dagtekende van 26 oktober 2000.
Artikel 19, §4, van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten, zoals van toepassing op voornoemd ogenblik, met name vóór de wijziging bij wet van 10 juni 2001, bepaalde op dat
ogenblik: "Indien degene die de wet schendt of de burgerrechtelijk aansprakelijke persoon
of de persoon bedoeld in artikel 2, §3, derde lid, van deze wet, in gebreke blijft om de
geldboete te betalen binnen de bepaalde termijn, wordt het bedrag van de geldboete in
mindering gebracht van de waarborgsom, zoals bedoeld in §1, derde lid, van dit artikel,
tenzij de betrokken persoon de toepassing van de administratieve geldboete bij verzoekschrift voor de rechtbank van eerste aanleg binnen deze termijn heeft betwist. Dit beroep
schorst de uitvoering van de beslissing".
In paragraaf 5 van datzelfde artikel werd gepreciseerd dat de Koning de termijn bepaalt
en de wijze van betaling van de administratieve geldboete evenals de termijn voor het indienen van het verzoekschrift bij de rechtbank van eerste aanleg.
In deze bepaling was er destijds zodoende geen sprake van enige uitvoerbare kracht van
de beslissing. Er werd enkel voorzien in een aanrekening van de boete op een waarborgsom, die weliswaar veronderstelde dat de betrokkene een dergelijke waarborgsom had gestort en dat de administratieve boete niet werd betwist.
In uitvoering van dit artikel werd het koninklijk besluit van 17 december 1990 betreffende de administratieve geldboeten, bedoeld in artikel 19 van de wet van 10 april 1990
op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten uitgevaardigd.
In artikel 6 van dat koninklijk besluit werd gepreciseerd dat bij niet-betaling van de administratieve geldboete binnen de termijn van dertig dagen vastgesteld in artikel 4 van
voornoemd koninklijk besluit de in artikel 1 bedoelde ambtenaar over een termijn van
twee maanden vanaf het ogenblik dat die termijn verstrijkt beschikte om bij de rechtbank
van eerste aanleg een vordering tot invordering in te stellen.
Deze bepaling bevestigt dat de Belgische Staat in geval van niet-betaling over geen uitvoerbare titel beschikte.
Bij koninklijk besluit van 7 april 2000 tot wijziging van het koninklijk besluit van 17
december 1990 betreffende de administratieve geldboeten, bedoeld in artikel 19 van de
wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en
de interne bewakingsdiensten, werd artikel 6 vervangen door volgende tekst: "Indien de
natuurlijke persoon of rechtspersoon die niet heeft voorzien in een waarborg, overeenkomstig artikel 19, §1, 3°, van de wet, in gebreke blijft de administratieve geldboete te betalen binnen de termijn voorzien in artikel 4, en hij de toepassing ervan niet betwist binnen deze termijn dan beschikt de in artikel 1 bedoelde ambtenaar over een termijn van
twee maanden vanaf het ogenblik dat de termijn voorzien in artikel 4 verstrijkt om bij de
rechtbank van eerste aanleg een vordering tot invordering in te stellen".
Bij artikel 17 van de wet van 10 juni 2001 tot wijziging van de wet van 10 april 1990
op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten werd paragraaf 4 van artikel 19 door volgende tekst vervangen: "Degene die de
wet schendt of de burgerrechtelijk aansprakelijke persoon kan binnen de door de Koning
bepaalde termijn voor de betaling van de geldboete bij verzoekschrift voor de rechtbank
van eerste aanleg te Brussel de toepassing van de administratieve geldboete betwisten. Dit
beroep schorst de uitvoering van de beslissing.
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Indien degene die de wet schendt of de burgerrechtelijk aansprakelijke persoon in gebreke blijft om binnen de gestelde termijn de geldboete te betalen en zijn beroepsmogelijkheid, zoals bepaald in het eerste lid, is uitgeput, heeft de beslissing tot het opleggen
van een administratieve sanctie uitvoerbare kracht, en,
1° verzoekt de ambtenaar, bedoeld in §2, per aangetekend schrijven de kredietinstelling
die de bankwaarborg verleende aan diegene die de wet schendt of de burgerrechtelijk aansprakelijke persoon, over te gaan tot betaling van het bedrag van de geldboete,
2° bij afwezigheid van bankwaarborg, vaardigt de ambtenaar, bedoeld in §2, een
dwangbevel uit waarop de bepalingen van het Vijfde deel van het Gerechtelijk Wetboek
van toepassing zijn".
Deze wijziging bevestigt dat de administratie vóór de inwerkingtreding ervan niet beschikte over een uitvoerbare titel, doch deze aan de rechtbank diende te vragen.
Blijkens artikel 21 trad deze wet in werking de dag waarop zij met 's lands zegel zal
worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt, op 19 juli
2001, hetgeen betekent dat op straffe van het verlenen van terugwerkende kracht aan deze
bepaling in strijd met artikel 2 van het Burgerlijk Wetboek, de nieuwe regeling enkel gold
voor de toekomstige beslissingen waarbij een administratieve geldboete werd opgelegd.
Besluit
Waar de rechtbank in het bestreden vonnis beslist dat de Belgische Staat reeds over een
uitvoerbare titel beschikte, daar waar op het tijdstip waarop de beslissing tot het opleggen
van een administratieve boete werd genomen de wet geenszins voorzag in een uitvoerbare
titel ten voordele van de administratie, verantwoordt het zijn beslissing niet naar recht
(schending van de artikelen 19, §§4 en 5 van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakings-diensten, zoals
van toepassing vóór de wijziging bij wet van 10 juni 2001, artikelen 4 en 6 van het koninklijk besluit van 17 december 1990 betreffende de administratieve geldboeten, bedoeld
in artikel 19 van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten, zoals gewijzigd bij koninklijk besluit van 7 april 2000). Bovendien verantwoordt het zijn beslissing niet naar recht in zoverre de rechtbank aldus op een administratieve beslissing, dagtekenend van 20 november
2000, een bepaling die eerst bij wet van 10 juni 2001 in de wet van 10 april 1990 werd opgenomen van toepassing acht op de administratieve boete, opgelegd bij beslissing van 26
oktober 2000, en aldus in strijd met artikel 2 van het Burgerlijk Wetboek en 21 van de wet
van 10 juni 2001 terugwerkende kracht verleent aan artikel 17 van de wet van 10 juni
2001, waarbij artikel 19, §4, van de wet van 10 april 1990 werd vervangen (schending van
artikelen 2 van het Burgerlijk Wetboek, 17 en 21 de wet van 10 juni 2001 tot wijziging
van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
Eerste onderdeel
1. Het onderdeel gaat ervan uit dat de appelrechter geweigerd heeft de voorgestelde prejudiciële vraag te stellen op grond van artikel 26 §2, 2°, van de Bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof, dat stelt dat het rechtscollege
niet gehouden is een dergelijke vraag te stellen wanneer het Grondwettelijk Hof
reeds uitspraak heeft gedaan op een vraag of een beroep met een identiek voorwerp.
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2. Uit het bestreden arrest blijkt evenwel dat de appelrechter geweigerd heeft
een prejudiciële vraag te stellen omdat, in het licht van eerdere rechtspraak van
het Grondwettelijk Hof, artikel 19, §5, voorlaatste lid, van de wet van 10 april
1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid, gewijzigd bij artikel 20
van de wet van 27 december 2004, de artikelen 10 en 11 van de Grondwet klaarblijkelijk niet schendt.
Het onderdeel gaat uit van een verkeerde lezing van het arrest en mist mitsdien
feitelijke grondslag.
Tweede onderdeel
3. Het onderdeel verwijt in wezen niet aan de wetgever dat het een verboden
differentiatie in het leven heeft geroepen maar verwijt enkel aan de wetgever dat
hij nagelaten heeft een overgangsregel in de wet van 27 december 2004 in te lassen.
4. De vraag of de wetgever al dan niet terecht nagelaten heeft een overgangsmaatregel aan een bepaalde wet toe te voegen is vreemd aan de als geschonden
aangewezen artikelen 10 en 11 van de Grondwet.
Het onderdeel is voor het overige afgeleid uit de vergeefs aangevoerde schending van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet.
Het onderdeel is niet ontvankelijk.
Derde onderdeel
5. Het onderdeel vecht aan dat de appelrechter het hoger beroep van de eisers
onontvankelijk verklaart in zoverre het betrekking heeft op het onderdeel van het
beroepen vonnis dat de tegenvordering van de verweerder zonder voorwerp verklaart die ertoe strekte de Staat te machtigen tot invordering van de boete over te
gaan.
Het onderdeel heeft derhalve geen betrekking op een ten aanzien van de eisers
genomen beslissing en is niet ontvankelijk wegens gebrek aan belang.
Tweede middel
Grond van niet ontvankelijkheid
6. Het tweede middel komt op tegen het oordeel van de rechter in eerste aanleg
dat de vordering van de verweerder zonder voorwerp zal geworden zijn na het
wijzen van het vonnis omdat de Belgische Staat reeds over een uitvoerbare titel
beschikte en tot invordering kon overgaan overeenkomstig artikel 19, §4, tweede
lid, van de Bewakingswet.
7. Het aangevochten oordeel heeft niet tot gevolg dat de eisers niet meer gerechtigd zijn om in rechte te betwisten dat de verweerder over een uitvoerbare titel beschikt om de litigieuze administratieve geldboete in te vorderen.
Het middel heeft geen betrekking op een ten aanzien van de eisers genomen
beslissing en vertoont mitsdien geen belang.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
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Veroordeelt de eisers in de kosten.
8 mei 2008 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever: de
h. Dirix – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandewal, advocaat-generaal – Advocaten:
mrs. Geinger en Mahieu.

Nr. 282
1° KAMER - 8 mei 2008

FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK
AKKOORD — GERECHTELIJK AKKOORD - GOEDKEURING VAN HET PLAN - GEVOLG
Een schuldeiser kan zich niet aan de gevolgen van het gerechtelijk akkoord van zijn
schuldenaar onttrekken door geen aangifte te doen van zijn schuldvordering of door niet
aan de stemming tot goedkeuring van het akkoord deel te nemen; de goedkeuring van
het plan bindt alle schuldeisers ongeacht of zij aangifte hebben gedaan, zodat de
uitvoering van het plan ook de bevrijding van de schuldenaar, overeenkomstig de
bepalingen ervan, tot gevolg heeft van de schulden waarvoor geen aangifte van
schuldvordering werd gedaan. (Artt. 16 en 35, eerste tot derde lid Wet 17 juli 1997
betreffende het gerechtelijk akkoord)
(PHLIPPO SHOWLIGHTS n.v. T. ART SYSTEM n.v.)

ARREST

(A.R. C.07.0472.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 21 december 2006 gewezen
door het Hof van Beroep te Antwerpen.
Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 35 van de wet van 17 juli 1997 betreffende het gerechtelijk akkoord (Wet Gerechtelijk Akkoord).
Aangevochten beslissingen
De appelrechters zeggen voor recht dat de verweerster ingevolge de uitvoering van het
gerechtelijk akkoord bevrijd is van de schuld die het voorwerp uitmaakt van de eis van de
eiseres en verklaren de vordering van de eiseres bijgevolg ongegrond op grond van de
volgende motieven:
"3. (De verweerster)heeft een gerechtelijk akkoord aangevraagd. Het blijkt niet uit de
stukken op welke datum dit gebeurde. Bij vonnis van 20 maart 2000 van de rechtbank van
koophandel te Nijvel heeft (de verweerster) de voorlopige opschorting bekomen tot 18
september 2000, termijn die vervolgens verlengd werd. Bij vonnis van 11 december 2000
werd de definitieve opschorting toegestaan tot 25 november 2002. Deze termijn werd nadien verlengd tot 25 november 2003 bij vonnis van 25 november 2002.
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4. De inhoud van het gerechtelijk akkoord is niet meegedeeld. Wel blijkt dit akkoord te
zijn uitgevoerd.
5. Niets duidt erop dat de wettelijke publicatiemaatregelen niet zouden zijn nageleefd.
Uit stuk nr. 11 van het dossier van (de verweerster) blijkt trouwens dat de raadsman van
(de eiseres) op de hoogte was van het bestaan van de procedure tot gerechtelijk akkoord.
(De eiseres) heeft geen aangifte van schuldvordering gedaan, ook niet provisioneel gelet op de betwisting van de schuldvordering.
6. Uit artikel 35 WGA volgt dat de uitvoering van het herstelplan tot gevolg heeft dat
de schuldenaar bevrijd is van alle schulden die bestonden ten tijde van de aanvraag tot gerechtelijk akkoord.
Deze bevrijding geldt bijgevolg ook voor de facturen die ten grondslag liggen aan de
vordering van (de eiseres) welke alle dateren van voor september 1997. (De verweerster)
kan niet meer veroordeeld worden tot betaling van de schuld voortspruitend uit de kwestieuze facturen". (bestreden arrest, blz. 4-5)
Grieven
Artikel 35, eerste lid, Wet Gerechtelijk Akkoord bepaalt dat de goedkeuring van de
rechtbank het plan bindend maakt voor alle betrokken schuldeisers, behoudens aanpassingen die zullen worden gedaan met inachtneming van de in verband met de betwiste
schuldvorderingen genomen beslissingen. Volgens het tweede lid van dezelfde wetsbepaling is de schuldeiser die zijn schuldvordering niet heeft aangegeven binnen de vastgestelde termijn gebonden door de definitieve opschorting. Een laattijdige aangifte heeft slechts
gevolg in zoverre hierdoor niet geraakt wordt aan het goedgekeurde plan. Luidens het derde lid wordt, tenzij het plan uitdrukkelijk anders bepaalt, de schuldenaar volledig en definitief bevrijd door de volledige uitvoering van het plan voor alle hierin opgenomen
schuldvorderingen.
Uit artikel 35, eerste en tweede lid, Wet Gerechtelijk Akkoord volgt dat alle schuldeisers, dus ook de schuldeisers die geen aangifte van schuldvordering hebben gedaan, gebonden zijn door de definitieve opschorting van betaling en door het goedgekeurde herstel- of betalingsplan.
Uit artikel 35, derde lid, Wet Gerechtelijk Akkoord volgt dat de schuldenaar door de
volledige uitvoering van het plan echter alleen definitief bevrijd is van alle in het plan opgenomen schuldvorderingen, en dus niet van de schuldvorderingen die niet in het plan zijn
opgenomen, zoals de schuldvorderingen waarvoor geen aangifte is gedaan.
De schuldeiser die geen aangifte heeft gedaan of geen aangifte heeft kunnen doen en
wiens vordering bijgevolg niet in het plan is opgenomen, kan zich dus na de periode van
definitieve opschorting nog tot de schuldenaar richten om betaling te bekomen.
Door te beslissen dat de verweerster door de uitvoering van het herstelplan definitief
bevrijd is van alle schulden die bestonden ten tijde van de aanvraag tot gerechtelijk akkoord, met inbegrip van de schulden ten opzichte van de eiseres waarvoor geen aangifte
van schuldvordering was gedaan en die niet in het herstelplan waren opgenomen, schenden de appelrechters derhalve artikel 35, in het bijzonder het derde lid, van de Wet Gerechtelijk Akkoord.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1. Krachtens artikel 16 van de Wet Gerechtelijk Akkoord, worden in het vonnis waarbij een voorlopige opschorting wordt verleend, de schuldeisers verzocht
om binnen de daartoe gestelde termijn aangifte van hun schuldvorderingen te
doen. Dit vonnis vermeldt eveneens de plaats waar, alsook de dag en het uur

1156

HOF VAN CASSATIE

8.5.08 - Nr. 282

waarop uitspraak wordt gedaan over de toekenning van een definitieve opschorting. De schuldeisers dienen vervolgens de aangifte van hun schuldvordering te
doen overeenkomstig het bepaalde in artikel 25 van dezelfde wet. De schuldeisers die aldus aangifte hebben gedaan van hun schuldvordering kunnen deelnemen aan de stemming over de goedkeuring van het plan overeenkomstig de artikelen 32 en 34 van de wet.
Luidens artikel 35, eerste tot derde lid, maakt de goedkeuring van de rechtbank
het plan bindend voor alle betrokken schuldeisers, behoudens aanpassingen die
zullen worden gedaan met inachtneming van de in verband met de betwiste
schuldvorderingen genomen beslissingen. De schuldeiser die zijn schuldvordering niet heeft aangegeven binnen de vastgestelde termijn, is gebonden door de
definitieve opschorting. Een laattijdige aangifte heeft slechts gevolg in zoverre
hierdoor niet geraakt wordt aan het goedgekeurde plan. Tenzij het plan uitdrukkelijk anders bepaalt, wordt de schuldenaar volledig en definitief bevrijd door de
volledige uitvoering van het plan voor alle hierin opgenomen schuldvorderingen.
2. Uit deze bepalingen en de wetsgeschiedenis volgt dat een schuldeiser zich
niet aan de gevolgen van het gerechtelijk akkoord van zijn schuldenaar kan onttrekken door geen aangifte te doen van zijn schuldvordering of door niet aan de
stemming tot goedkeuring van het akkoord deel te nemen. De goedkeuring van
het plan bindt alle schuldeisers ongeacht of zij aangifte hebben gedaan, zodat de
uitvoering van het plan ook de bevrijding van de schuldenaar, overeenkomstig de
bepalingen ervan, tot gevolg heeft van de schulden waarvoor geen aangifte van
schuldvordering werd gedaan.
3. Het middel dat ervan uitgaat dat uit artikel 35, derde lid, niet kan worden afgeleid dat de uitvoering van het plan ook de bevrijding tot gevolg heeft voor de
schulden waarvoor geen aangifte van schuldvordering werd gedaan, berust op
een verkeerde rechtsopvatting.
Het middel faalt naar recht.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.
8 mei 2008 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever: de
h. Dirix – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandewal, advocaat-generaal – Advocaten:
mrs. Verbist en Maes.

Nr. 283
1° KAMER - 9 mei 2008

1º RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE) - BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER - VORDERING RECHTSNORM - BEPALING EN TOEPASSING - TAAK VAN DE RECHTER
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2º RECHTBANKEN — BURGERLIJKE ZAKEN — ALGEMEEN - BEVOEGDHEID VAN
DE RECHTER - VORDERING - RECHTSNORM - BEPALING EN TOEPASSING - TAAK VAN DE RECHTER
3º RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE) - BURGERLIJKE ZAKEN - BEVOEGDHEID VAN DE
RECHTER - TOEPASSELIJK RECHT - AMBTSHALVE OP TE WERPEN RECHTSMIDDELEN BESCHIKKINGSBEGINSEL - RECHT VAN VERDEDIGING
4º RECHT VAN VERDEDIGING — BURGERLIJKE ZAKEN - BEVOEGDHEID VAN DE
RECHTER - TOEPASSELIJK RECHT - AMBTSHALVE OP TE WERPEN RECHTSMIDDELEN BESCHIKKINGSBEGINSEL - RECHT VAN VERDEDIGING
5º RECHTBANKEN — BURGERLIJKE ZAKEN — ALGEMEEN - BEVOEGDHEID VAN
DE RECHTER - TOEPASSELIJK RECHT - AMBTSHALVE OP TE WERPEN RECHTSMIDDELEN BESCHIKKINGSBEGINSEL - RECHT VAN VERDEDIGING
6º RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE) - BESCHIKKINGSBEGINSEL - UITDRUKKELIJK
PROCEDUREAKKOORD - TAAK VAN DE RECHTER - GEVOLG
7º RECHTBANKEN — BURGERLIJKE ZAKEN — ALGEMEEN - UITDRUKKELIJK
PROCEDUREAKKOORD - TAAK VAN DE RECHTER - GEVOLG
8º VORDERING IN RECHTE - UITDRUKKELIJK PROCEDUREAKKOORD - TAAK VAN DE RECHTER
- GEVOLG
1º en 2° De rechter is gehouden de rechtsnorm die de voor hem gebrachte vordering
regelt, te bepalen en toe te passen.
3º, 4° en 5° De rechter, die gehouden is het geschil te beslechten overeenkomstig de
rechtsregel die daarop van toepassing is, moet, met eerbiediging van het recht van
verdediging, ambtshalve de rechtsmiddelen opwerpen waarvan de toepassing geboden
is door de feiten die de partijen in het bijzonder hebben aangevoerd tot staving van hun
eisen1.
6º, 7° en 8° Door middel van een uitdrukkelijk procedureakkoord kunnen de partijen de
rechter binden op een punt in rechte of in feite waartoe zij het debat willen beperken2.
(PRAYON n.v. T. LENTJES BELGIË n.v. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.06.0641.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen de arresten, op 19 januari 2006 en 20 juni
2006 door het Hof van Beroep te Luik gewezen.
Afdelingsvoorzitter Claude Parmentier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert drie middelen aan:
...
Tweede middel
1 Zie Cass., 24 maart 2006, A.R. C.05.0360.F, A.C. 2006, nr. 173.
2 Zie Cass., 2 juni 2005, A.R. C.04.0099.F, A.C. 2005, nr. 309 en concl. O.M. in Pas. 2005; Cass., 5
okt. 1985, A.R. 4318, A.C. 1985-86, nr. 97.
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Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de Grondwet;
- de artikelen 1319, 1320, 1322, 1350,4°, 1354, 1356, 1641 en 1648 van het Burgerlijk
Wetboek;
- de artikelen 5, 440, tweede lid, 848, eerste lid, 850, 702, 3°, en 1138, 3°, van het Gerechtelijk Wetboek;
- algemeen rechtsbeginsel, dat toepassing vindt in artikel 774 van het Gerechtelijk Wetboek, krachtens hetwelk de rechter ertoe verplicht is, met eerbiediging van het recht van
verdediging, de rechtsregel te bepalen die van toepassing is op de hem voorgelegde vordering, en deze toe te passen.
Aangevochten beslissingen
Het arrest van 19 januari 2006 stelt eerst de volgende feiten vast: "blijkens het tussen de
partijen in 1991 gesloten contract, heeft (de eerste verweerster) in 1993 aan (de eiseres)
'een onderdeel van de installatie voor de productie van zwavelzuur geleverd'. (De eiseres)
was van plan haar eenheid voor de productie van zwavelzuur te wijzigen en er een systeem voor energierecuperatie aan toe te voegen. In de gedinginleidende dagvaarding legt
(de eiseres) uit dat 'de installatie naar behoren heeft gewerkt tot eind 1998', toen uit een
door (de eerste verweerster) geleverde zuurhoudende ketel zuur 'naar buiten' is beginnen
lekken. Om die reden werd de pijpenbundel aan de binnenkant vervangen door de reservepijpenbundel, die (de eerste verweerster) in 1993 gelijktijdig met de installatie geleverd
had aan (de eiseres). Het geschil ontstaat op 20 februari 1999, toen een pijp van de reservepijpenbundel sprong waardoor heet zuur zeer sterk verdund raakte in de ketel, aanzienlijke schade veroorzaakte en de installatie deed stilvallen. Op 4 maart wendt (de eiseres)
zich tot (de tweede verweerster) met de mededeling dat, naar haar oordeel, 'haar aansprakelijkheid in het geding is, aangezien die bundel kennelijk verkeerd was ontworpen of gefabriceerd'. Zonder enige erkenning van aansprakelijkheid, toont (de tweede verweerster)
die van oordeel is dat zij haar waarborgverplichtingen voor de uitrusting van de op lage
druk werkende stoominstallatie, met inbegrip van de pijpenbundel van de zuurhoudende
ketel, 'helemaal was nagekomen in juli 1998', zich niettemin bereid om (de eiseres) te helpen bij de herstelling (...). (De eerste verweerster) is immers van oordeel dat de oorzaak
van het ongeval van februari 1999 moet worden gezocht in een gebrek aan onderhoud,
een fout in het gebruik of nog in een verkeerde manipulatie van de reservepijpenbundel,
bij de plaatsing ervan door (de eiseres) in november 1998. De rechtsvordering die (de eiseres) (bij dagvaarding van 9 december 1999) heeft ingesteld tegen (de eerste verweerster)
en, (bij dagvaarding van 12 april 2000), tegen haar moedermaatschappij (de tweede verweerster) strekt ertoe vergoeding te krijgen voor de geleden schade, die zij als volgt omschrijft, met de uitdrukkelijke precisering dat het hier een voorlopige raming betreft (...),
namelijk een totaalbedrag van 58.957.774 frank of 1.461.525 euro. (De eiseres) vordert
thans alleen een onderzoeksmaatregel die voornamelijk tot doel heeft 'uit te maken of de
stoomketel of de reserve-pijpenbundel in het bijzonder een of meer gebreken vertoonden
die deze ongeschikt maakten tot het gebruik waarvoor ze bestemd waren (en) meer bepaald uit te maken in welk opzicht de installatie niet beantwoordde aan de bepalingen van
het A.R.A.B. en inzonderheid aan de bij het koninklijk besluit van 18 oktober 1991 ingevoerde specifieke bepalingen voor stoomgeneratoren'. (De eiseres) geeft aan haar rechtsvordering een drievoudige grondslag. Zij beroept zich op de contractuele vrijwaring, als
bedoeld in het contract van 8 oktober 1991, de wettelijke vrijwaring voor de verborgen
gebreken en de niet-overeenstemming van de installatie met het Algemeen Reglement op
de Arbeidsbescherming en met de bepalingen van het koninklijk besluit van 18 oktober
1991 betreffende de stoomtoestellen".
Het arrest stelt vervolgens vast dat, blijkens het tussen de beide verweersters op 1 maart
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1995 gesloten akkoord, de tweede verweerster alle rechten en verplichtingen van de eerste
verweerster betreffende het met eiseres gesloten contract overnam, iets waarvan laatstgenoemde op de hoogte gebracht werd per brief van 20 maart 2005,
Daarna beslist het arrest van 19 januari 2006 dat de rechtsvordering van de eiseres tegen de tweede verweerster te laat is ingesteld, in zoverre zij gegrond is op de wettelijke
vrijwaring voor de verborgen gebreken.
Het arrest grondt die beslissing op de volgende redenen:
"De feiten die de vordering tot vergoeding van de geleden schade staven, worden correct en volledig uiteengezet in de dagvaarding van 9 december 1999. In die akte wordt de
vordering evenwel enkel gegrond op de contractuele vrijwaring. Weliswaar staat in de
motivering 'dat de reservepijpenbundel klaarblijkelijk een gebrek vertoonde die deze ongeschikt maakte tot het gebruik waarvoor hij was bestemd' en wordt blijkens de bewoordingen van de gevorderde onderzoeksmaatregel gevraagd 'uit te maken of de stoomketel
een gebrek vertoonde die hem ongeschikt maakte voor het duurzaam gebruik waarvoor hij
bestemd was (en of) de reservepijpenbundel een gebrek vertoonde', maar de bedoelde feiten worden enkel vermeld binnen het kader van de toepassing van de artikelen 3.1.1,
3.1.2, 3.1.8 en 3.2.1 die voorkomen onder de rubrieken 'Algemene (mechanische) waarborg' en 'Bijzondere waarborgen' van het contract van 8 oktober 1991. (De eiseres) herinnert terecht eraan dat, 'krachtens artikel 702, 3°, van het Gerechtelijk Wetboek, het exploot van dagvaarding het onderwerp en de korte samenvatting van de middelen van de
vordering moet bevatten', en wijst op de leer van professor Fettweis volgens wie het 'nodig en voldoende is dat de eiser een bondige en heldere uiteenzetting geeft van het onderwerp van zijn rechtsvordering en de door hem aangevoerde feiten', zodat de gedagvaarde
partij haar verdediging met kennis van zaken kan voorbereiden (...). Het valt aldus te begrijpen dat (de verweersters) in hun eerste proceduregeschriften hun verdediging uitsluitend hebben gebaseerd op de nakoming van hun contractuele verplichting tot vrijwaring
en hebben betoogd dat '(de) goede uitvoering (van die verplichting hen) bevrijdt van elk
verhaal vanwege (de eiseres)' (...). De door (de eiseres) op 7 mei 2001 genomen conclusie
bevestigt dat er in de dagvaarding van 9 december 1999 geen sprake was van het middel
dat afgeleid was uit de wettelijke vrijwaring voor de verborgen gebreken: die grond wordt
immers als 'aanvullend argument' aangevoerd, net zoals 'de schending van het A.R.A.B.'
(...) Het geschilpunt wordt aldus vanuit een totaal ander oogpunt bekeken, aangezien het
vanaf dat ogenblik niet alleen meer erom gaat te weten of (de eerste verweerster) de bedongen contractuele verplichting tot vrijwaring naar behoren en volledig is nagekomen,
maar ook of de installatie, de door haar geleverde zuurhoudende ketel en de reservepijpenbundel een ernstig en verborgen gebrek vertoonden dat op de dag van de levering op
zijn minst reeds in de kiem aanwezig was. De noodzaak om de rechten van de gedagvaarde verkoper te vrijwaren teneinde hem eventueel in staat te stellen zelf verhaal uit te oefenen op zijn eigen verkoper vormt één van de redenen van de korte termijn (...). Mocht er
worden geoordeeld dat het tussen de partijen gesloten contract wel degelijk een verkoop
is, een kwestie die verderop ter sprake komt, wordt die wettelijke grondslag van de vordering te laat aangevoerd, aangezien dat pas voor de eerste maal gebeurt meer dan twee jaar
na het schadegeval".
Grieven
Eerste onderdeel
In de "samenvattende conclusie" die de eiseres voor het bestreden arrest van 19 januari
2006 voor het hof van beroep genomen had, voerde zij aan dat zij haar rechtsvordering in
haar gedinginleidende dagvaarding van 9 december 1999 zowel gegrond had op de contractuele vrijwaring als op de wettelijke vrijwaring voor verborgen gebreken; in de dagvaarding preciseerde zij dat "de reservepijpenbundel klaarblijkelijk een gebrek vertoonde
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dat deze ongeschikt maakte voor het gebruik waarvoor die was bestemd"; "dat (de verweersters) bij het lezen van die woorden heel goed wisten dat de (eiseres) zich op de wettelijke vrijwaring voor verborgen gebreken wilde beroepen, onder meer omdat dezelfde
bewoordingen werden gebruikt als in artikel 1641 van het Burgerlijk Wetboek; dat het feit
dat de eiseres zich in dezelfde dagvaarding ook op de contractuele vrijwaring beriep, de
rechtsvordering tot vrijwaring tegen de verborgen gebreken niet uitsluit; dat (de eiseres),
indien zij zich enkel op de contractuele vrijwaring wenste te beroepen, niet over verborgen gebreken zou hebben gesproken en evenmin zou hebben gevraagd dat de deskundige
ook de verborgen gebreken zou onderzoeken, aangezien de contractuele vrijwaring zowel
de gebreken, de fouten in het ontwerp, de slechte werking, de gebreken van het materieel,
etc. dekt; dat krachtens artikel 702, 3°, van het Gerechtelijk Wetboek het exploot van dagvaarding het onderwerp en de korte samenvatting van de middelen van de vordering moet
bevatten; dat het noodzakelijk en voldoende is dat de eiser een beknopte en heldere uiteenzetting geeft van 'het onderwerp van zijn rechtsvordering en de door hem aangevoerde
feiten', zodat de gedaagde zijn verdediging met kennis van zaken kan voorbereiden (...);
dat 'de rechter, om te oordelen of de aangevoerde feiten en het onderwerp van de vordering in het exploot op regelmatige wijze zijn uiteengezet, niet formalistisch te werk mag
gaan; (dat) de wet vereist dat de feitelijke gegevens die aan de vordering ten grondslag
liggen worden opgegeven; (dat) het de taak van de rechter is de passende rechtsnorm op
die feiten toe te passen' (...); dat het hof [van beroep] trouwens geoordeeld heeft dat de
termen 'samenvatting van de middelen' in artikel 702, 3°, van het Gerechtelijk Wetboek,
niet doelen op de rechtsnorm maar op de feitelijke gegevens die aan de vordering ten
grondslag liggen (...); dat uit het voorgaande volgt dat de (eiseres) geenszins ertoe verplicht was artikel 1641 van het Burgerlijk Wetboek aan te halen".
Het arrest van 19 januari 2006 antwoordt niet op het bovenvermelde middel van de
conclusie van de eiseres, in zoverre zij daarin uiteenzette dat de in de gedinginleidende
dagvaarding gebruikte bewoordingen (de reservepijpenbundel vertoont een gebrek dat
hem ongeschikt maakt voor het gebruik waartoe hij was bestemd) verwezen naar de wettelijke waarborg, bedoeld in artikel 1641 van het Burgerlijk Wetboek, zonder dat de verweersters zich konden beroepen op de niet-vermelding van die wetsbepaling.
Het arrest is dus niet regelmatig met redenen omkleed en schendt artikel 149 van de
Grondwet.
Tweede onderdeel
Teneinde de Rechtbank van Koophandel te Luik te verzoeken om de aanwijzing van
een deskundige wiens opdracht onder meer erin zou bestaan: "de werking van de stoomketel nauwkeurig te onderzoeken en te beschrijven; te zeggen of de stoomketel aangetast
was door een gebrek die hem ongeschikt maakte voor het duurzame gebruik waartoe hij
was bestemd; meer bepaald de reservepijpenbundel te beschrijven en te zeggen of deze
een gebrek vertoonde", had de eiseres in de gedinginleidende dagvaarding van 9 december 1999 uiteengezet dat "de partijen op 8 oktober 1991 een contract hebben ondertekend
betreffende de levering, door (de eerste verweerster) van een onderdeel van een installatie
voor de productie van zwavelzuur; (...) dat de zuurketel werd gemaakt en geleverd in de
loop van het jaar 1993; (...) dat dit type installatie alle waarborgen inzake veiligheid moet
bieden; dat de ketel immers heet zuur en water onder druk bevat waarvan de vermenging
een bijtend en explosief product doet ontstaan; dat de installatie naar behoren heeft gewerkt tot eind 1998; dat de (eiseres) op dat ogenblik vaststelde dat uit de ketel zuur naar
buiten is beginnen lekken; dat de (eiseres) onmiddellijk de (eerste verweerster) geraadpleegd heeft; dat na een poging om de ketel te lassen, nieuwe lekken zijn opgetreden; dat
de eiseres toen op advies van de (eerste verweerster) besliste de bestaande pijpenbundel te
vervangen door de in 1993 geleverde reservepijpenbundel; (...) dat op 20 februari 1999,
dus nauwelijks meer dan twee maanden na de plaatsing ervan, een pijp van de reservepij-
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penbundel sprong waardoor een zeer aanzienlijke hoeveelheid verdund heet zuur in het
water terechtkwam; (...) dat dit schadegeval (de eiseres) aanzienlijke schade berokkende
(...); dat de (eiseres) de (eerste verweerster) terstond van dat incident op de hoogte heeft
gesteld; dat haar vertegenwoordiger ter plekke is gekomen op 23 februari 1999; dat hij
barsten in een pijp van de pijpenbundel heeft kunnen vaststellen; dat de oorspronkelijke
pijpenbundel met de hulp van de (eerste verweerster) werd vervangen, na aanpassing van
de caisson van de ketel en met de bedoeling de eind 1998 vastgestelde lekken te voorkomen; dat de (eiseres), bij brief van 4 maart 1999, (de eerste verweerster) liet weten dat zij
hem aansprakelijk stelde voor het incident en voor de daardoor veroorzaakte schade; dat
het incident immers te wijten is aan het springen van een pijp van de reservepijpenbundel
die, zoals gezegd, nauwelijks meer dan twee maanden voordien was aangebracht; dat de
reservepijpenbundel klaarblijkelijk een gebrek vertoonde die hem ongeschikt maakte voor
het gebruik waartoe hij was bestemd".
De eiseres had aldus in die dagvaarding aangevoerd dat de reservepijpenbundel die in
1993 geleverd was maar eind 1998 aangebracht was ter vervanging van de oorspronkelijke pijpenbundel, volgens haar aangetast was door een gebrek dat deze ongeschikt maakte
voor het gebruik waartoe hij was bestemd, aangezien een pijp van die bundel gesprongen
was nauwelijks meer dan twee maanden na de aanbrenging ervan, en zij had daarvoor om
een deskundigenonderzoek verzocht.
De eiseres had de aldus tot staving van haar verzoek om een deskundigenonderzoek
aangevoerde redenen niet gegrond op enige contractuele waarborg. De eiseres had zich
weliswaar verderop in de motivering van die dagvaarding beroepen op bepalingen van het
contract betreffende de vrijwaring van de leverancier en dit in de volgende bewoordingen:
"artikel 3.1. van het contract luidt als volgt: 'de leverancier waarborgt dat het geleverde
materieel in alle opzichten beantwoordt aan de technische specificaties van deze bestelling'; volgens artikel 3.1.2, tweede lid, 'zijn alle stukken vrij van fouten of gebreken opdat
de veiligheid, de goede werking en de duurzaamheid van de installatie niet zouden bedreigd zijn'; artikel 3.2.1 van het contract bepaalt bovendien dat de (eerste verweerster)
'waarborgt dat de apparatuur geheel beantwoordt aan de in de technische specificaties omschreven werkingsvoorwaarden'; artikel 3.1.8 bepaalt ten slotte 'dat een nieuwe garantieperiode van 48 maanden ingaat vanaf de indienstneming van de reservepijpenbundel',
maar zonder dat ze daarom de grondslag van haar vordering beperkte tot die contractuele
bepalingen alleen.
Het arrest van 19 januari 2006 dat evenwel overweegt dat in de gedinginleidende dagvaarding "de vordering alleen gegrond wordt op de contractuele waarborg" op grond dat
de feiten waarover het hier gaat, "enkel worden geanalyseerd binnen het kader van de toepassing van de artikelen 3.1.1., 3.1.2, 3.1.8. en 3.2.1." van het contract betreffende de
waarborgen, geeft aldus aan de gedinginleidende dagvaarding van 9 december 1999 een
interpretatie die onverenigbaar is met de bewoordingen ervan. De in dat arrest vermelde
beperking volgens welke de feiten waarover het gaat, enkel worden geanalyseerd binnen
het kader van de bepalingen van het contract betreffende de contractuele waarborg, komt
immers niet voor in de dagvaarding. Daarentegen vermeldt de eiseres in de dagvaarding
wel de feiten, en met name de korte tijdsspanne die er verlopen is tussen de aanbrenging
van de reservepijpenbundel en het springen van één van de pijpen van de bundel, om tot
de conclusie te komen "dat de reservepijpenbundel klaarblijkelijk een gebrek vertoont die
hem ongeschikt maakt voor het gebruik waartoe hij was bestemd". Het vervolg van de
tekst van de dagvaarding, die de contractuele bepalingen betreffende de waarborg vermeldt, heeft niet tot gevolg dat het bovenaangevoerde gebrek dat de pijpenbundel ongeschikt maakte voor het gebruik waartoe hij was bestemd en waaromtrent de eiseres precies om de aanwijzing van een deskundige verzocht, uitgesloten wordt als grondslag van
de vordering.
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Derhalve schendt het arrest de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek.
Derde onderdeel
Artikel 702 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat "het exploot van dagvaarding, op
straffe van nietigheid, (...) 3° het onderwerp en de korte samenvatting van de middelen
van de vordering bevat". De termen "korte samenvatting van de middelen" doelen geenszins op de rechtsnorm, maar op de feitelijke gegevens die ten grondslag liggen aan de vordering. Op straffe van zich schuldig te maken aan rechtsweigering en geen uitspraak te
doen over een van de punten van de vordering, is de rechter gehouden, met eerbiediging
van het recht van verdediging, de rechtsregel te bepalen die van toepassing is op de aan
hem voorgelegde vordering, zelfs als de eiser de juridische grondslag van zijn vordering
niet uitdrukkelijk heeft gepreciseerd. Hij kan overigens de vordering niet verwerpen alleen op grond dat de eiser niet uitdrukkelijk de op het geschil toepasselijke rechtsregel
heeft aangevoerd, maar een andere.
Te dezen had de eiseres in de gedinginleidende dagvaarding van 9 december 1999 aangevoerd dat in februari 1999, nauwelijks twee maanden nadat de oorspronkelijke pijpenbundel vervangen was door de haar in 1993 geleverde reservepijpenbundel, een pijp van
laatstgenoemde bundel gesprongen was en dat die pijpenbundel klaarblijkelijk een gebrek
vertoonde dat deze ongeschikt maakte voor het gebruik waarvoor die was bestemd. Op
grond hiervan vorderde ze met name voor die pijpenbundel een deskundigenonderzoek
teneinde uit te maken of deze aangetast was door een gebrek. Derhalve diende de rechter
ervan uit te gaan dat de eiseres haar rechtsvordering grondde op feiten die onder de in artikel 1641 van het Burgerlijk Wetboek bedoelde wettelijke vrijwaring voor verborgen gebreken vielen, zelfs als zij zich niet uitdrukkelijk op die wetsbepaling beroepen had, maar
enkel op de artikelen van het contract betreffende de algemene waarborg of de bijzondere
waarborgen, quod non.
Het arrest van 19 januari 2006 dat oordeelt dat de vordering, in zoverre zij gegrond is
op de wettelijke vrijwaring voor de verborgen gebreken, te laat is ingesteld, daar zij niet
was aangevoerd in de gedinginleidende dagvaarding, maar pas in een conclusie die meer
dan twee jaar na het schadegeval genomen was, schendt derhalve de artikelen 5, 702, 3°,
en 1138, 3°, van het Gerechtelijk Wetboek, en miskent het algemeen rechtsbeginsel
krachtens hetwelk de rechter, met eerbieding van het recht van verdediging, ertoe verplicht is de rechtsregel te bepalen die van toepassing is op de aan hem voorgelegde vordering en deze toe te passen, welk beginsel onder meer toepassing vindt in artikel 774 van
het Gerechtelijk Wetboek.
Bovendien schendt het arrest van 19 januari 2006, door te weigeren artikel 1641 van
het Burgerlijk Wetboek toe te passen op de feiten van de zaak op grond dat de rechtsvordering niet binnen een korte termijn is ingesteld, tevens die bepaling alsook artikel 1648
van het Burgerlijk Wetboek.
Vierde onderdeel
Krachtens artikel 440, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek "verschijnt de advocaat als gevolmachtigde van de partij zonder dat hij van enige volmacht moet doen blijken, behalve indien de wet een bijzondere lastgeving eist". Zonder bijzondere volmacht
heeft de advocaat niet het recht om een bekentenis af te leggen in een conclusie die hij in
naam van zijn cliënt indient. De gerechtelijke bekentenis moet immers krachtens de artikelen 1354 en 1356 van het Burgerlijk Wetboek uitgaan van de partij zelf of van haar bijzondere gevolmachtigde, opdat ze de bijzondere kracht van een wettelijk vermoeden zou
hebben die artikel 1350, 4°, van het Burgerlijk Wetboek daaraan toekent. De advocaat
heeft zonder bijzondere volmacht niet meer het recht afstand te doen van een tot staving
van de vordering van zijn cliënt aangevoerd middel. In de voornoemde gevallen kan trou-
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wens de proceshandeling van de advocaat ontkend worden op grond van de artikelen 848,
eerste lid, en 850 van het Gerechtelijk Wetboek.
In de conclusie die de toenmalige raadsman van de eiseres op 7 mei 2001 in haar naam
genomen heeft voor de eerste rechter, staat dat de rechtsvordering voornamelijk gegrond
is op de contractuele verplichting tot vrijwaring van de verweersters en, als "aanvullende
argumenten", dat, "mocht de contractuele waarborg geen voldoende grondslag vormen
voor de rechtsvordering van de (eiseres), zij op zijn minst gegrond zou zijn door toepassing van de wettelijke vrijwaring tegen de verborgen gebreken of nog van de buitencontractuele aansprakelijkheid wegens schending van het ARAB."
Het arrest van 19 januari 2006 oordeelt dat "de door (de eiseres) op 7 mei 2001 genomen conclusie bevestigt dat er in de dagvaarding van 9 december 1999 geen sprake was
van middelen die afgeleid waren uit de wettelijke vrijwaring voor de verborgen gebreken:
die grond wordt immers als 'aanvullend argument' aangevoerd".
Het arrest kent aldus aan de conclusie die de toenmalige advocaat van de eiseres in haar
naam genomen had de waarde toe van een bekentenis omtrent de draagwijdte van de gedinginleidende dagvaarding, zonder daarbij vast te stellen dat die advocaat daartoe een
bijzondere volmacht bezat. Het arrest schendt derhalve de artikelen 1350, 4°, 1354 en
1356 van het Burgerlijk Wetboek, 440, tweede lid, 848, eerste lid, en 850 van het Gerechtelijk Wetboek.
Derde middel
Geschonden wetsbepalingen
- algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk afstand strikt moet worden geïnterpreteerd,
daar de afstand van recht niet wordt vermoed en enkel kan worden afgeleid uit feiten die
voor geen enkele andere interpretatie vatbaar zijn;
- algemeen rechtsbeginsel, beschikkingsbeginsel genaamd, krachtens hetwelk de partijen in burgerlijke zaken het recht hebben zelf de grenzen van het geschil te bepalen, en dat
in artikel 1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek wordt toegepast;
- algemeen rechtsbeginsel dat toepassing vindt in artikel 774 van het Gerechtelijk Wetboek, krachtens hetwelk de rechter, met eerbiediging van het recht van verdediging, ertoe
verplicht is de rechtsregel te bepalen die van toepassing is op de aan hem voorgelegde
vordering en deze toe te passen;
- de artikelen 1350, 4°, 1354 en 1356 van het Burgerlijk Wetboek,
- de artikelen 5, 19, 440, tweede lid, 848, eerste lid, 850 en 1138, 2° en 3°, van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het hof van beroep beslist in het op voortgezette behandeling van de zaak gewezen arrest van 19 januari 2006: 1° dat de rechtsvordering van de eiseres die ertoe strekt vergoeding te krijgen voor de schade die zij op 20 februari 1999 geleden heeft toen een pijp van
de pijpenbundel van de haar door de eerste verweerster geleverde stoomketel sprong, niet
gegrond is ten aanzien van laatstgenoemde, die het geheel van haar rechten en verplichtingen betreffende het met de eiseres gesloten contract aan de tweede verweerster overgedragen heeft; 2° dat de rechtsvordering van de eiseres die gegrond was op de wettelijke vrijwaring voor de verborgen gebreken, te laat is ingesteld; 3° dat de tweede verweerster niet
buitencontractueel aansprakelijk is wegens overtreding van het algemeen reglement op de
arbeidsbescherming; 4° dat de contractuele waarborg verstreken was op het ogenblik van
het incident, zelfs voor de reservepijpenbundel die in 1993 was geleverd en eind 1998 was
geplaatst; 5° dat het debat moet worden heropend om de volgende redenen: "betekent
zulks dat geen enkele waarborg kan gevorderd worden indien de reservepijpenbundel
stukgaat, mocht die in gebruik genomen worden na het verstrijken van de periode waarin
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de waarborg voor de oorspronkelijke bundel loopt? Dat is niet het geval (...). Bij ontstentenis van een specifieke contractuele waarborg, is (de tweede verweerster) dus door de
wet gehouden tot vrijwaring voor de gebreken van de reservepijpenbundel. Eerder werd
gezegd dat de artikelen 1641 en volgende van het Burgerlijk Wetboek niet konden dienen
als grondslag voor de vordering wegens de vertraging waarmee die grondslag werd aangevoerd. Maar is het contract van 8 oktober 1991 ter uitvoering waarvan de reservepijpenbundel werd geleverd wel een verkoop? Zou het, zoals in de tekst zelf van de overeenkomst staat, eventueel niet kunnen gaan om een contract van aanneming in welk geval de
kwestie van de korte termijn niet aan de orde is (...) De vraag moet worden gesteld. 'De
rechter is immers gehouden het geschil te beslechten overeenkomstig de rechtsregel die
daarop van toepassing is; hij is ertoe verplicht, met eerbiediging van het recht van verdediging, ambtshalve de rechtsmiddelen op te werpen waarvan de toepassing geboden is
door de feiten die door de partijen in het bijzonder zijn aangevoerd tot staving van hun eisen' (...). De heropening van het debat moet bijgevolg worden bevolen teneinde de partijen in staat te stellen conclusies te nemen over dat punt".
Het arrest dat op 20 juni 2006 is gewezen op voortgezette behandeling van de zaak,
verklaart de vordering van de eiseres niet gegrond tegen de tweede verweerster en veroordeelt de eiseres om aan de tweede verweerster het bedrag van 214.742,59 euro te betalen,
vermeerderd met de interest tegen de wettelijke rentevoet met ingang van 1 augustus
1998, benevens de kosten van beide instanties.
Het arrest baseert zich in hoofdzaak op de volgende gronden:
"(De tweede verweerster) werpt het bestaan van een 'procedureakkoord' tegen volgens
hetwelk 'de partijen uitdrukkelijk zijn overeengekomen hun geschil te beperken tot de
vraag of (de tweede verweerster) binnen het kader van de verkoop (...) van de reservepijpenbundel (...) aansprakelijk is voor het incident van 20 februari 1999' (...). De partijen
kunnen over hun rechtsvordering beschikken. 'Voor zover het recht de openbare orde niet
raakt, kunnen de normen van aanvullend recht met het uitdrukkelijk akkoord van de partijen aan de rechtbank worden opgelegd. (...) Daartoe is vereist dat het akkoord van de
partijen over het toe te passen recht vaststaat (...)'. Er mag dus geen enkele twijfel bestaan
over het voornemen van de partijen. Te dezen moet er wel worden vastgesteld dat (de eiseres) vanaf 7 mei 2001 geoordeeld heeft dat op het geschil de artikelen 1641 en volgende
van het Burgerlijk Wetboek van toepassing waren op grond van de overweging dat het,
wat betreft de reservepijpenbundel die aan de oorsprong ligt van het geschil, wel degelijk
ging om een verkoop. Die analyse is aanvaard door (de tweede verweerster) die niet alleen nooit de toepasselijkheid van die bepalingen op het geschil heeft betwist maar zich
bovendien voor haarzelf beroepen heeft op het voordeel van de artikelen 1644, 1646 en
1648 van het Burgerlijk Wetboek (...). Achteraf zijn de partijen nooit van deze zienswijze
afgeweken.
(De eiseres) beklemtoont weliswaar dat zij in haar proceduregeschriften nooit uitdrukkelijk het contract van aanneming als grondslag van haar vordering verworpen heeft, wat
correct is. Zulks neemt niet weg dat (de eiseres), toen het hof [van beroep] haar op de terechtzitting van 13 december 2005 uitdrukkelijk vroeg of het geschil vanuit het oogpunt
van een contract van aanneming diende te worden onderzocht, mondeling bevestigde wat
zij schriftelijk altijd al had verklaard: 'de partijen hebben het geschil altijd willen beschouwen als een geschil over een koopcontract' en zij vroeg niet de toestemming om een nieuwe conclusie te mogen nemen, zelfs niet subsidiair. Uit de proceduregeschriften van de
partijen en uit het antwoord op de op de terechtzitting van 13 december 2005 gestelde
vraag moet worden afgeleid dat de partijen de vraag naar de benaming van het contract
betreffende de litigieuze pijpenbundel in de betwisting niet aan de orde hebben gesteld.
Weliswaar is de rechter ertoe verplicht het geschil te beslechten overeenkomstig de daarop toepasselijke rechtsregel, maar er moet te dezen wel worden vastgesteld dat het geschil
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niet loopt over de benaming van het contract. De bevoegdheid van de rechter moet dus
wijken voor de vaststaande wil van de partijen die hebben beslist dat het contract betreffende de reservepijpenbundel wel degelijk een verkoop is. Het hof [van beroep] is gebonden door de bewoordingen van dat akkoord en mag daarvan niet afwijken op straffe van
het beschikkingsbeginsel te miskennen. (De eiseres) mag niet van de bevolen heropening
van het debat gebruik maken om terug te komen op dat procedureakkoord dat de openbare
orde geenszins schendt, daar de reservepijpenbundel noch een gebouw noch een groot
werk is in de zin van de artikelen 1792 en 2270 van het Burgerlijk Wetboek. (...). Daar de
verschillende, door (de eiseres) tot staving van haar eisen aangevoerde gronden zijn verworpen, heeft (de tweede verweerster) recht op betaling van de reservepijpenbundel met
de verwijlinterest waarvan de datum van ingang niet wordt betwist".
Eerste onderdeel
Krachtens artikel 440, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek "verschijnt de advocaat als gevolmachtigde van de partij zonder dat hij van enige volmacht moet doen blijken, behalve indien de wet een bijzondere lastgeving vereist". De advocaat moet in het bezit zijn van een bijzondere lastgeving om namens zijn cliënt te bekennen dat deze nooit
zinnens is geweest een rechtsmiddel aan te voeren waardoor de cliënt het voordeel van de
door hem ingestelde rechtsvordering had kunnen genieten. Opdat de bekentenis de kracht
van een wettelijk vermoeden als bedoeld in artikel 1350, 4°, van het Burgerlijk Wetboek
zou hebben, moet zij immers uitgaan van de partij zelf of van haar bijzondere gevolmachtigde krachtens de artikelen 1354 en 1356 van het Burgerlijk Wetboek, alsook krachtens
artikel 850 van het Gerechtelijk Wetboek volgens hetwelk "de rechter, op verzoek van een
partij, kan weigeren rekening te houden met de aanbieding, erkenning of toestemming die
niet gewettigd is door de handtekening van degene van wie zij uitgaat of van zijn bijzondere gemachtigde". Bovendien kan de verzaking van een recht enkel worden afgeleid uit
feiten die niet voor een andere interpretatie vatbaar zijn. Derhalve mag een advocaat niet
zonder bijzondere volmacht in naam van zijn cliënt afstand doen van het recht om een
rechtsmiddel aan te voeren dat laatstgenoemde de mogelijkheid zou bieden het voordeel te
verkrijgen van de door hem ingestelde rechtsvordering.
In dergelijke gevallen kan de rechter trouwens de bekentenis of de afstand van onwaarde verklaren op grond van artikel 848, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek.
Te dezen stelt het bestreden arrest vast dat volgens de eiseres "het geschil moest worden onderzocht met toepassing van de artikelen 1641 en volgende van het Burgerlijk Wetboek" betreffende de verkoop. Het arrest neemt als juist aan "dat (de eiseres) in haar proceduregeschriften nooit uitdrukkelijk het contract van aanneming als grondslag van haar
vordering verworpen heeft". Het arrest beslist evenwel "dat de partijen de vraag naar de
benaming van het contract betreffende de litigieuze pijpenbundel in de betwisting niet aan
de orde hebben gesteld", wat een "akkoord" vormt waarvan het hof van beroep "niet mag
afwijken op straffe van het beschikkingsbeginsel te miskennen", om de volgende reden:
"toen het hof van beroep(de eiseres) op de terechtzitting van 13 december 2005 uitdrukkelijk vroeg of het geschil vanuit het oogpunt van een contract van aanneming diende te
worden onderzocht, bevestigde zij mondeling wat zij schriftelijk altijd al had verklaard:
'de partijen hebben het geschil altijd willen beschouwen als een geschil over een koopcontract' (samenvattende conclusie van [de eiseres] na de heropening van het debat) en zij
vroeg de toestemming niet om een nieuwe conclusie te mogen nemen, zelfs niet subsidiair".
Uit die motivering blijkt dat volgens het bestreden arrest de bevestiging, door de raadsman van de eiseres, op de terechtzitting van 13 december 2005 als bekentenis gold van het
feit dat de eiseres nooit zinnens was geweest haar rechtsvordering te gronden op het contract van aanneming en dat zij derhalve afzag van haar recht om zich op een dergelijke juridische benaming te beroepen.
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Daar het bestreden arrest niet vaststelt dat de raadsman van de eiseres, die haar op die
terechtzitting vertegenwoordigde, een bijzondere lastgeving had ontvangen om een dergelijke bekentenis af te leggen, verantwoordt het bestreden arrest zijn beslissing niet naar
recht en schendt het aldus de artikelen 1350, 4°, 1354 en 1356 van het Burgerlijk Wetboek alsook de artikelen 440, tweede lid, 848, eerste lid, en 850 van het Gerechtelijk Wetboek.
Door bovendien de afstand, door eiseres, van het recht om zich tot staving van haar
rechtsvordering te beroepen op de regels inzake het contract van aanneming, af te leiden
uit de omstandigheid dat zij nooit van plan was geweest zich daarop te beroepen, wat kon
worden verklaard uit haar onwetendheid omtrent het voordeel dat zij uit die juridische benaming kon halen, miskent het bestreden arrest bovendien het algemeen rechtsbeginsel
krachtens hetwelk de afstand van een recht op beperkende wijze moet worden uitgelegd
en enkel mag worden afgeleid uit feiten die voor geen andere interpretatie vatbaar zijn.
Uit de omstandigheid dat een partij haar vordering niet heeft willen gronden op een juridische benaming die haar het voordeel van die rechtsvordering zou kunnen verschaffen,
valt ten slotte niet af te leiden dat er enig procedureakkoord is gesloten dat de rechter zou
beletten toepassing te maken van de rechtsregels betreffende die benaming. Het bestreden
arrest, dat oordeelt dat de eiseres in haar proceduregeschriften het geschil altijd heeft willen gronden op het koopcontract, wat zij voor het hof van beroep heeft bevestigd, en dat
derhalve de partijen een procedureakkoord hebben gesloten over de benaming van het
contract, dat uitsluitend als een koopcontract is aangemerkt, wat het hof van beroep belette toepassing te maken van de rechtsregels betreffende de waarborg in het contract van
aanneming, daar het hof gebonden was door het procedureakkoord van de partijen, weigert bijgevolg in strijd met de wet toepassing te maken van de rechtsregel waarvan de toepassing geboden is door de feiten, die door de eiseres in het bijzonder zijn aangevoerd tot
staving van haar vordering. Het bestreden arrest miskent derhalve zowel het algemeen
rechtsbeginsel, beschikkingsbeginsel genaamd, krachtens hetwelk de partijen in burgerlijke zaken het recht hebben zelf de grenzen van het geschil te bepalen, en waarvan artikel
1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek toepassing maakt, als het algemeen rechtsbeginsel
dat toepassing vindt in artikel 774 van het Gerechtelijk Wetboek, krachtens hetwelk de
rechter ertoe verplicht is, met eerbiediging van het recht van verdediging, de rechtsregel te
bepalen die van toepassing is op de aan hem voorgelegde vordering en deze toe te passen,
en het schendt tevens de artikelen 5 en 1138, 3°, van het Gerechtelijk Wetboek.
Tweede onderdeel
Alvorens in zijn arrest van 19 januari 2006 de heropening van het debat te bevelen over
de vraag of "het contract van 8 oktober 1991 ter uitvoering waarvan de reservepijpenbundel geleverd was, wel degelijk een verkoop (was)" en of het, "zoals in de tekst zelf van de
overeenkomst staat, eventueel niet kon gaan om een contract van aanneming in welk geval de kwestie van de korte termijn niet aan de orde is", had het hof van beroep kennis genomen van de conclusies die de partijen voor dat arrest van 19 januari 2006 genomen hadden en had het de partijen ondervraagd op de terechtzitting van 13 december 2005 waarop
de raadsman van de eiseres, blijkens de samenvattende conclusie van de eiseres na de heropening van het debat, had verklaard dat "de partijen het geschil altijd hebben willen beschouwen als een geschil over een koopcontract". Het hof van beroep had in het arrest van
19 januari 2006 geoordeeld "dat de heropening van het debat moet worden bevolen teneinde de partijen in staat te stellen een conclusie te nemen over dat punt".
Uit dat arrest van 19 januari 2006 volgt dat het hof van beroep op dat ogenblik had geoordeeld dat de eiseres geen afstand had gedaan van haar recht om aan te voeren dat het
contract ter uitvoering waarvan de reservepijpenbundel was geleverd een contract van
aanneming was, dat de partijen geen akkoord hadden gesloten om die benaming van het
contract uit te sluiten en dat daarover nog een discussie mogelijk was. Anders zouden de
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heropening van het debat en de indiening van een conclusie achteraf geen enkel nut hebben gehad.
Het bestreden arrest van 20 juni 2006 oordeelt evenwel dat uit de omstandigheid dat de
eiseres voor het arrest van 19 januari 2006 het contract niet heeft beschouwd als een contract van aanneming, wat zij (bij monde van haar raadsman) heeft bevestigd op de terechtzitting van 13 december 2005 kan worden afgeleid dat "het geschil niet loopt over de benaming van het contract" en dat de eiseres "niet van de bevolen heropening van het debat
gebruik mag maken om op dat procedureakkoord terug te komen".
Derhalve komt het hof van beroep aldus in het bestreden arrest van 20 juni 2006 terug
op hetgeen het impliciet beslist had in het arrest van 19 januari 2006, namelijk dat, bij ontstentenis van een akkoord tussen de partijen om de benaming contract van aanneming niet
te gebruiken voor het litigieuze contract, hen de mogelijkheid moest worden geboden een
conclusie te nemen over die benaming en over de gevolgtrekkingen die zij daaruit konden
maken.
Het bestreden arrest schendt derhalve artikel 19 van het Gerechtelijk Wetboek.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Tweede middel
Derde onderdeel
De rechter is gehouden het geschil te beslechten overeenkomstig de rechtsregel die daarop van toepassing is. Hij is ertoe verplicht om, met eerbiediging van
het recht van verdediging, ambtshalve de rechtsmiddelen op te werpen waarvan
de toepassing geboden is door de feiten die de partijen in het bijzonder hebben
aangevoerd tot staving van hun eisen.
Uit de vaststellingen van het arrest van 19 januari 2006 blijkt dat de eiseres
reeds in de gedinginleidende dagvaarding zich in het bijzonder beroepen heeft op
het gebrek waardoor het litigieuze toestel volgens haar aangetast was en dat het
ongeschikt maakte voor het gebruik waartoe het bestemd was en dat zij vergoeding gevorderd heeft voor de haar door dat gebrek geleden schade.
Het arrest oordeelt dat de eiseres zich in de dagvaarding niet beroepen heeft op
de wettelijke vrijwaring voor de verborgen gebreken, maar enkel op de waarborgen die voortvloeien uit het contract en dat zij zich pas in een conclusie die zij
meer dan twee jaar na het schadegeval had neergelegd, beroepen heeft op het
voordeel van de wettelijke vrijwaring.
Door op die grondslag te oordelen dat de vordering, in zoverre zij gegrond is
op de wettelijke vrijwaring voor verborgen gebreken, te laat is ingesteld, verantwoordt het arrest zijn beslissing niet naar recht.
Het onderdeel is gegrond.
Derde middel
Eerste onderdeel
Door een uitdrukkelijk procedureakkoord kunnen de partijen de rechter binden
over een punt in rechte of in feite waartoe zij het debat willen beperken.
Het arrest van 20 juni 2006 heeft erop gewezen dat "de partijen hebben erkend
dat het contract van 8 oktober 1991 een contract van aanneming is; dat de kwes-
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tie niet aan de orde is", en vastgesteld dat [de eiseres] in haar proceduregeschriften nooit uitdrukkelijk het contract van aanneming als grondslag van haar vordering verworpen heeft, wat correct is". Vervolgens vermeldt het dat "zulks niet
wegneemt dat, toen het hof [van beroep] [de eiseres] op de terechtzitting van 13
december 2005 uitdrukkelijk vroeg of het geschil vanuit het oogpunt van een
contract van aanneming diende te worden onderzocht, zij mondeling bevestigde
wat zij schriftelijk altijd al had verklaard: 'de partijen hebben het geschil altijd
beschouwd als een geschil over een koopcontract' [...] en zij vroeg de toestemming niet om een nieuwe conclusie te mogen nemen, zelfs niet subsidiair".
Door uit die vermeldingen af te leiden dat de partijen bij procedureakkoord de
benaming contract van aanneming hadden verworpen en enkel die van koopcontract in aanmerking genomen hadden, miskent het arrest zowel het beschikkingsbeginsel als het beginsel volgens hetwelk de rechter ertoe verplicht is de rechtsregel te bepalen die geldt voor de aan hem voorgelegde vordering en deze toe te
passen.
In zoverre is het onderdeel gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest van 19 januari 2006, behalve in zoverre het, met
bevestiging van het beroepen vonnis, de vorderingen ontvankelijk verklaart en de
hoofdvordering van de eiseres niet gegrond verklaart ten aanzien van de eerste
verweerster;
Vernietigt het bestreden arrest van 20 juni 2006;
Beveelt dat van het arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest van 19 januari 2006 en van het vernietigde arrest van
20 juni 2006;
Veroordeelt de eiseres in een derde van de kosten;
Houdt de uitspraak over het resterende gedeelte van de kosten aan en laat de
uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter over.
9 mei 2008 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal – Advocaat: mr.
Gérard.

Nr. 284
1° KAMER - 9 mei 2008

VERMOEDENS - FEITELIJK VERMOEDEN - TOEZICHT DOOR HET HOF
In de gevallen waarin het bewijs door vermoedens wettelijk toegelaten is, beoordeelt de
rechter de bewijswaarde van de vermoedens waarop hij zijn beslissing grondt, in feite;
het Hof gaat enkel na of de rechter het begrip feitelijk vermoeden niet heeft miskend en,
meer bepaald, of hij uit de door hem vastgestelde feiten geen gevolgtrekkingen heeft
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gemaakt die op de grondslag ervan niet kunnen worden verantwoord1.
(W. T. M.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.07.0438.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 5 april 2007 gewezen door
het Hof van Beroep te Brussel.
Raadsheer Sylviane Velu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
...
II. BESLISSING VAN HET HOF
Het middel
Eerste onderdeel
Artikel 1349 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat vermoedens gevolgtrekkingen zijn die de wet of de rechter afleidt uit een bekend feit om te besluiten tot
een onbekend feit.
Krachtens artikel 1353 van dat wetboek worden vermoedens die niet bij de wet
zijn ingesteld, overgelaten aan het oordeel en aan het beleid van de rechter.
In de gevallen waarin het bewijs door vermoedens wettelijk toegelaten is, beoordeelt de rechter in feite de bewijswaarde van die waarop hij zijn beslissing
grondt.
Het Hof gaat evenwel na of de rechter het wettelijk begrip vermoeden niet
heeft miskend en, meer bepaald of hij uit de door hem vastgestelde feiten geen
gevolgtrekkingen heeft afgeleid die op de grondslag ervan niet kunnen worden
verantwoord.
Na erop te hebben gewezen dat de eiser "genoodzaakt was in september 2004
zijn werkzaamheden als arts, gespecialiseerd in de raming van lichamelijke schade, stop te zetten wegens zorgwekkende depressieve problemen waarvoor hij tot
2010 volledig arbeidsongeschikt is verklaard" en dat hij "sedert zijn ontslag uit
het ziekenhuis kosteloos bij zijn ouders inwoont", dat "de vermeldingen 'lening'
op de vier rekeninguittreksels van [de eiser] waaruit blijkt dat zijn vader hem tussen januari en juli 2005 kredieten heeft verstrekt voor een totaalbedrag van
65.000 euro, bij ontstentenis van een naar behoren tussen vader en zoon ondertekende leningovereenkomst, geen gevolgen kunnen hebben", stelt het hof van beroep vast dat de eiser in 2005 wellicht ereloon heeft ontvangen voor de prestaties
die hij had verstrekt voor de aanvang van zijn arbeidsongeschiktheid in september 2004, en dat zijn omzetcijfer 58.740,30 euro bedroeg in 2003 en 45.330.07
euro voor acht maanden activiteit in 2004. Uit die feiten heeft het hof van beroep
niet zonder het wettelijk begrip vermoeden te miskennen wettig kunnen afleiden
dat de vier door de vader naar de eiser gedane overschrijvingen, vermomde te1 Cass., 12 maart 2007, A.R. C.07.0003.F, www.cass.be.
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ruggaven van erelonen waren en dat het bedrag van 65.000 euro bij de raming
van zijn inkomsten gedurende het jaar 2005 in aanmerking moest worden genomen als achterstallige honoraria die gedurende die periode ontvangen werden.
Het onderdeel is gegrond.
...
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, in zoverre dit het incidenteel hoger beroep en
de nieuwe eis van de verweerster ontvankelijk verklaart en de partijen toestaat
afzonderlijk verblijf te houden.
Beveelt dat van het arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Bergen.
9 mei 2008 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: mevr. Velu – Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal – Advocaat: mr. Geinger.

Nr. 285
1° KAMER - 9 mei 2008

INKOMSTENBELASTINGEN — INTERNATIONALE VERDRAGEN OVEREENKOMST TUSSEN BELGIË EN FRANKRIJK - ARTIKEL 10 - INTERCOMMUNALE - NIJVERHEIDSOF HANDELSACTIVITEIT

Het middel faalt naar recht wanneer het betoogt dat de intercommunales geen nijverheidsof handelsactiviteit mogen uitoefenen in de zin van artikel 10 van de op 10 maart 1964
tussen België en Frankrijk gesloten Overeenkomst tot voorkoming van dubbele belasting
en tot regeling van wederzijdse administratieve en juridische bijstand inzake
inkomstenbelastingen.
(BELGISCHE STAAT – Minister van Financiën T. B.)

ARREST (vertaling)

(A.R. F.06.0124.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 28 juni 2006 gewezen door
het Hof van Beroep te Luik.
Afdelingsvoorzitter Claude Parmentier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert een middel aan.
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Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 10, §1, en 11, §2, c) van de Overeenkomst tussen België en Frankrijk tot
voorkoming van dubbele belasting en tot regeling van wederzijdse administratieve en juridische bijstand inzake inkomstenbelastingen, goedgekeurd bij de wet van 14 april 1965
(hierna de Overeenkomst);
- de artikelen 2, §2, 1°, 179, 180, 182 en 220, 2° en 3° van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, zoals zij van toepassing waren voor het aanslagjaar 1997 en, voor
zoveel nodig, de artikelen 206 en 207, 6°, van de "Code général des impôts de France",
zoals zij van toepassing waren voor het aanslagjaar 1997.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest doet uitspraak over een geschil over de aanslag in de personenbelasting op de bezoldigingen die de verweerder - van Belgische nationaliteit en woonachtig
in Frankrijk in de grensstreek met België - ontvangen heeft van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, de Intercommunale Idelux, met zetel te Aarlen, en
meer bepaald over de vraag of artikel 10, §1, van de Overeenkomst volgens hetwelk "de
bezoldigingen in de vorm van salarissen, lonen, wedden, soldijen en pensioenen, toegekend door één van de verdragsluitende Staten of door een publiekrechtelijke rechtspersoon van deze Staat, die geen nijverheids- of handelsactiviteit uitoefent, uitsluitend in
deze Staat belastbaar zijn", moet worden toegepast veeleer dan artikel 11, §2, c), van die
overeenkomst volgens hetwelk "de grensarbeiders op hun salarissen, lonen en andere bezoldigingen die zij als dusdanig ontvangen (...) slechts belastbaar zijn in de verdragsluitende Staat waarvan zij verblijfhouders zijn".
Het bestreden arrest merkt op
-"dat het debat betrekking heeft op de betekenis die in de Overeenkomst moet gegeven
worden aan de woorden 'die geen nijverheids- of handelsactiviteit uitoefent'".
-"dat artikel 22 van de Overeenkomst bepaalt dat 'elke niet in deze Overeenkomst nader
omschreven term, tenzij het zinsverband een andere verklaring vereist, de betekenis zal
hebben welke aan die term wordt toegekend door de wetgeving die in elke verdragsluitende Staat voor de in deze Overeenkomst bedoelde belastingen geldt'".
- dat het Belgisch belastingrecht weliswaar de termen 'nijverheids- of handelsactiviteit'
niet nauwkeurig omschrijft, maar daarentegen begrippen en termen gebruikt die nauw
aansluiten bij de artikelen in verband met de onderwerping aan de vennootschapsbelasting
(titel III, hoofdstuk I, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, de artikelen
179 tot 182 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen)".
Vervolgens overweegt het bestreden arrest:
- "dat artikel 2, 5°, b) van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 (lees: artikel
2, §2, 1°, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992) de aan vennootschapsbelasting onderworpen vennootschap overeenkomstig artikel 179 van hetzelfde wetboek
omschrijft als 'enigerlei vennootschap, vereniging, inrichting of instelling die regelmatig
is opgericht, rechtspersoonlijkheid bezit en een onderneming exploiteert of zich bezighoudt met verrichtingen van winstgevende aard';
- dat artikel 182, 3°, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 bepaalt dat
voor verenigingen zonder winstoogmerk en andere rechtspersonen die geen winstoogmerk
nastreven niet als verrichtingen van winstgevende aard worden aangemerkt verrichtingen
die bestaan in een bedrijvigheid die slechts bijkomstig op nijverheids-, handels- of landbouwverrichtingen betrekking heeft of niet volgens nijverheids- of handelsmethoden
wordt uitgevoerd;
- ten slotte dat, wat betreft de onderwerping aan de rechtspersonenbelasting, volgens artikel 220 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 hieraan onderworpen zijn:
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1° de Staat, de gemeenschappen, de Gewesten, de provincies, de agglomeraties, de federaties van gemeenten, de gemeenten, de openbare centra voor maatschappelijk welzijn
en de openbare culturele instellingen
2° de rechtspersonen die ingevolge artikel 180 niet aan de vennootschapsbelasting zijn
onderworpen;
3° de rechtspersonen die geen onderneming exploiteren of zich niet met verrichtingen
van winstgevende aard bezighouden, of ingevolge artikel 181 en 182 niet aan de vennootschapsbelasting zijn onderworpen;
- dat daaruit volgt dat de Belgische wet rechtspersonen die geen winstoogmerk nastreven, maar in werkelijkheid wegens de gebruikte methoden of wegens het feit dat ze zich
vooral met winstgevende verrichtingen bezighouden handelen als echte economische actoren onderwerpt aan de rechtspersonenbelasting;
- dat de Franse wetgeving op geheel vergelijkbare wijze te werk gaat, wanneer zij de
publiek- of privaatrechtelijke rechtspersonen die geen winstoogmerk nastreven, maar een
onderneming exploiteren of zich met verrichtingen van winstgevende aard bezighouden,
aan de vennootschapsbelasting onderwerpt (artikel 206 van de "Code général des impôts
français), dit teneinde concurrentievervalsing te voorkomen in het nadeel van de nijverheids- of handelsondernemingen";
en beslist het:
"dat de (Overeenkomst) kennelijk gewild heeft dat de Staat waarvan de publiekrechtelijke rechtspersoon (die een doel van algemeen belang nastreeft) (in beginsel met openbare gelden) bezoldigingen stort aan zijn onderdanen die in het buitenland in de grensstreek
gevestigd zijn, belasting kan heffen op die bezoldigingen;
dat de belastingwetten van de beide betrokken Staten evenwel het beginsel aannemen
dat een rechtspersoon die per definitie geen winstgevend doel nastreeft maar zich als een
economische actor gedraagt, (behoudens uitdrukkelijke wettelijke afwijking) op fiscaal
gebied kan worden gelijkgesteld met een vennootschap en aan de vennootschapsbelasting
is onderworpen;
dat de Overeenkomst, in dezelfde geest, de publiekrechtelijke rechtspersoon die in zekere zin zijn eigenlijke aard heeft gewijzigd door als een economisch actor te handelen,
onderwerpt aan dezelfde belastingregel als de andere economische actoren, dat wil zeggen
dat ze belasting heft op de bezoldigingen die genoemde actoren betalen aan grensarbeiders in het land waarvan zij verblijfhouders zijn (artikel 11, tweede lid);
dat het standpunt van de partijen niet kan worden gevolgd wanneer één van hen (de eiser) beweert dat intercommunales nooit onder toepassing van artikel 10, §1, kunnen vallen, aangezien zij volgens de wet geen handel drijven maar een opdracht van algemeen
belang hebben, of wanneer de andere (de verweerder) aanvoert dat dit artikel moet wordt
toegepast zodra de publiekrechtelijke rechtspersoon gewoonlijk enigerlei handels- of nijverheidsactiviteit van winstgevende aard uitoefent;
dat de administratie zich ten onrechte tot staving van haar betoog beroept op een brief
van 14 mei 1999, die uitgaat van de Franse belastingadministratie, aangezien die brief
slechts een mening bevat die de tekst van de Overeenkomst niet kan vervangen en niets de
zienswijze wettigt dat de gevallen vergelijkbaar waren;
dat de rechter dus te dezen de diverse activiteiten van de intercommunale in concreto en
in globo dient te beoordelen teneinde zich een totaalbeeld te vormen dat het mogelijk
maakt na te gaan of de intercommunale Idelux wegens de gebruikte methoden of wegens
het feit dat zij zich vooral met winstgevende activiteiten bezighoudt in werkelijkheid optreedt als een echte economische actor;
dat het wat dat betreft niet voldoende is vast te stellen dat de intercommunale Idelux
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een handelsregister bezit en als ondernemer geregistreerd is en dat haar statuten tal van
handels- of nijverheidsactiviteiten mogelijk maken (panden bestemmen voor nijverheidsdoeleinden, ze aanpassen, uitrusten, bouwen, gronden verkopen, in concessie geven of
verhuren, deelnemen aan het ontwerpen van infrastructuur en het beheer ervan, etc.);
dat (de verweerder), zonder op dat punt te worden tegengesproken, aanvoert dat Idelux
wel degelijk en op zeer grote schaal die statutaire activiteiten uitoefent die de wijze zelf
vormen waarop zij haar maatschappelijk doel verwezenlijkt, actief is in de sector van de
behandeling van industrieel afval alsook in de sector van de recyclage en de verkoop van
de eruit voortvloeiende producten en dat haar activiteiten dividenden opbrengen ten voordele van de publieke en privé-vennoten (kapitaal 1.367.000 euro, dat tot 2002 slechts voor
iets meer dan de helft in handen was van de overheidssector);
ten slotte dat de federale minister voor Tewerkstelling en Arbeid op 28 maart 2002 aan
de intercommunale liet weten dat zij wel degelijk onder toepassing van de Arbeidswet van
16 maart 1971 viel, dat hij verklaarde dat er dienaangaande diende te worden nagegaan of
"de door de overheid uitgeoefende activiteiten onder de kerntaken van de overheid als zodanig vallen dan wel of, integendeel, de overheid enkel doet wat een particulier kan doen"
en dat te dezen, gelet op de verstrekte inlichtingen, de door de intercommunale ontplooide
activiteiten wel degelijk een handels- of nijverheidskarakter bezitten;
dat uit die vaststellingen volgt dat de activiteiten van de intercommunale die de litigieuze bezoldigingen [aan de verweerder] heeft gestort, hoofdzakelijk bestaan in de exploitatie
van een onderneming of in verrichtingen van winstgevende aard en dat zij bijgevolg tijdens het litigieuze aanslagjaar wel degelijk een nijverheids- of handelsactiviteit uitoefende
in de zin van artikel 10, §1, van de Belgisch-Franse Overeenkomst ter voorkoming van
dubbele belasting;
dat bijgevolg (de verweerder) in zijn hoedanigheid van grensarbeider overeenkomstig
artikel 11, §2, c), van de Overeenkomst in Frankrijk diende te worden belast en in België
niet kon worden onderworpen aan de belasting der niet-verblijfhouders (...).
Grieven
Hoewel de termen "publiekrechtelijke rechtspersonen die geen nijverheids- of handelsactiviteit uitoefenen" niet zijn omschreven in de Overeenkomst en zij, overeenkomstig artikel 22 van de Overeenkomst, de betekenis moeten krijgen die de Belgische en de Franse
wetten op de inkomstenbelastingen eraan toekennen, en hoewel tevens de Belgische wetgeving op de inkomstenbelastingen begrippen en termen bevat die nauw aansluiten bij de
woorden "nijverheids- en handelsactiviteit" in de artikelen betreffende de onderwerping
aan de vennootschapsbelasting (titel III, hoofdstuk I, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, artikelen 179 tot 182), toch moet precies worden vastgesteld, enerzijds,
dat artikel 180, 1°, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 de intercommunales zonder meer uitsluit van de vennootschapsbelasting waardoor ze wettelijk worden geacht geen onderneming te exploiteren of zich met verrichtingen van winstgevende aard
bezig te houden in de zin van de artikelen 2, §2, 1°, en 179 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, waarbij ervan wordt uitgegaan dat het winstoogmerk tot het
wezen zelf van de handelsactiviteit behoort, en, anderzijds, dat artikel 220, 2°, van het
Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 de intercommunales aan de rechtspersonenbelasting onderwerpt zonder dat acht moet worden geslagen op 3° van hetzelfde artikel
volgens hetwelk eveneens aan de rechtspersonenbelasting onderworpen zijn de rechtspersonen "die geen onderneming exploiteren of zich niet met verrichtingen van winstgevende
aard bezighouden, of ingevolge [de] de artikele[n] 181 en 182 niet aan de vennootschapsbelasting onderworpen zijn".
In dezelfde zin voert artikel 207, 6°, van de Franse "Code général des impôts" een onvoorwaardelijke vrijstelling van de vennootschapsbelasting in voor "les régions et les en-
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tentes interrégionales, les départements et les ententes interdépartementales, les communes, syndicats de communes et syndicats mixtes constitués exclusivement de collectivités
territoriales ou de groupements de ces collectivités ainsi que leurs régies de services publics".
De overeenstemming tussen de Belgische en de Franse wetgeving blijkt bovendien uit
een brief van 14 mei 1999 van de Franse belastingadministratie die het bestreden arrest
ten onrechte beschouwt als niet meer dan een "mening die de tekst van de Overeenkomst
niet kan vervangen", terwijl die brief met toepassing van artikel 24 van de Overeenkomst
werd verzonden binnen het kader van een minnelijke procedure waarin een andere intercommunale dan Idelux betrokken was en er, overeenkomstig artikel 31, 3°, a) van het
Verdrag van Wenen inzake het Verdragenrecht, voor de uitlegging van een verdrag rekening dient te worden gehouden met "iedere later tot stand gekomen overeenstemming tussen de partijen met betrekking tot de uitlegging van het verdrag of de toepassing van zijn
bepalingen"; in die brief staat het volgende: "Artikel 10, §1, bepaalt dat de bezoldigingen
die worden betaald door de Staat of door een publiekrechtelijke rechtspersoon van die
Staat, die geen nijverheids- of handelsactiviteit uitoefent, belastbaar zijn in die Staat. Volgens de verkregen informatie is de coöperatieve vennootschap (X) een vereniging die bestaat uit verscheidene gemeenten en die krachtens artikel 1 van hoofdstuk I van de Belgische wet van 22 december 1986 betreffende de intercommunales intercommunale wordt
genoemd. Intercommunales zijn publiekrechtelijke rechtspersonen overeenkomstig artikel
3 van hoofdstuk I van voornoemde wet. Uit de gelijkluidende bepalingen van artikel 1 en
3 van hoofdstuk I van voormelde wet blijkt dus dat (X) een Belgische publiekrechtelijke
rechtspersoon is. De bepalingen van §1 van artikel 10 van diezelfde overeenkomst handelen evenwel over de Belgische publiekrechtelijke rechtspersonen. Derhalve volgt daaruit
dat de bezoldigingen, wedden en salarissen van het personeel van (X) onder toepassing
vallen van artikel 10, §1, van de Overeenkomst en dus uitsluitend in België belastbaar
zijn"; uit de bewoordingen van die brief volgt dat de Franse belastingadministratie uitsluitend met de specifieke aard van de intercommunale rekening gehouden heeft om te besluiten tot de toepassing van artikel 10, §1, van de Overeenkomst, zodat het bestreden arrest
ten onrechte oordeelt dat "er geen enkele reden is om aan te nemen dat de gevallen vergelijkbaar waren".
Uit het bovenstaande volgt dat het bestreden arrest, daar het, om overeenkomstig artikel
22 van de Overeenkomst te oordelen of de Intercommunale, de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Idelux, "een rechtspersoon is die geen nijverheidsen handelsactiviteit uitoefent" in de zin van artikel 10, §1, van de Overeenkomst, zich baseert op de artikelen 2, §2, 1°, 179, 182, 3° en 220, 3°, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, ofschoon deze geen betrekking hebben op de intercommunales, en
daar het geen acht slaat op de artikelen 180, en 220, 2°, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, ofschoon die wel betrekking hebben op de intercommunales en hen
geen winstoogmerk toeschrijven, de in het middel aangegeven artikelen schendt.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Artikel 10.1 van de tussen België en Frankrijk gesloten Overeenkomst van 10
maart 1964 tot voorkoming van dubbele belasting en tot regeling van wederzijdse administratieve en juridische bijstand inzake inkomstenbelastingen bepaalt dat
de bezoldigingen in de vorm van salarissen, lonen, wedden, soldijen en pensioenen toegekend door één van de verdragsluitende staten of door een publiekrechtelijke rechtspersoon van deze Staat, die geen nijverheids- of handelsactiviteit
uitoefent, uitsluitend in deze Staat belastbaar zijn.
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Het middel dat betoogt dat, aangezien artikel 180, 1°, van het Wetboek van de
Inkomstenbelastingen 1992 de intercommunales uitsluit van de vennootschapsbelasting en artikel 220, 2°, van dat wetboek ze aan de rechtspersonenbelasting
onderwerpt, de intercommunales, die wettelijk geacht worden geen winstoogmerk te hebben, geen nijverheids- of handelsactiviteit mogen uitoefenen in de
zin van artikel 10 van voormelde overeenkomst, faalt naar recht.
Dictum
Het Hof
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt de eiser in de kosten.
9 mei 2008 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal – Advocaat: mr. M.
Eloy, Brussel.

Nr. 286
1° KAMER - 9 mei 2008

1º INKOMSTENBELASTINGEN — INTERNATIONALE VERDRAGEN OVEREENKOMST TUSSEN BELGIË EN FRANKRIJK - ARTIKEL 24 - AKKOORD - BEGRIP
2º BEWIJS — BURGERLIJKE ZAKEN — GESCHRIFTEN — BEWIJSKRACHT OVERTREDING VAN EEN WET - BEGRIP - GEVOLG
1º De bepalingen van het akkoord dat tussen de Belgische en de Franse administratie is
gesloten op grond van artikel 24, 1, van de tussen België en Frankrijk gesloten
Overeenkomst van 10 maart 1964 tot voorkoming van dubbele belasting en tot regeling
van wederzijdse administratieve en juridische bijstand inzake inkomstenbelastingen zijn
een wet in de zin van artikel 608 van het Gerechtelijk Wetboek. (Art. 608 Ger.W.)
2º Een overtreding van een wet, in de zin van artikel 608 van het Gerechtelijk Wetboek, kan
geen miskenning zijn van de bewijskracht van die wet en derhalve geen schending van
de artikelen 1319 tot 1322 van het Burgerlijk Wetboek opleveren 1. (Artt. 1319 tot 1322
B.W.)
(BELGISCHE STAAT – Minister van Financiën T. B.)

ARREST (vertaling)

(A.R. F.07.0029.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 8 december 2006 gewezen
door het Hof van Beroep te Brussel.
Afdelingsvoorzitter Claude Parmentier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
1 Cass., 2 april 1981, A.C. 1980-81, nr. 446.
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II. CASSATIEMIDDEL
(...)
III. BESLISSING VAN HET HOF
De bepalingen van het akkoord dat tussen de Belgische en de Franse administratie is gesloten op grond van artikel 24, 1, van de tussen België en Frankrijk
gesloten Overeenkomst van 10 maart 1964 tot voorkoming van dubbele belasting
en tot regeling van wederzijdse administratieve en juridische bijstand inzake inkomstenbelastingen zijn een wet in de zin van artikel 608 van het Gerechtelijk
Wetboek. Een overtreding van een wet, in de zin van laatstgenoemd artikel, kan
geen miskenning van de bewijskracht van die wet zijn en derhalve geen schending van de artikelen 1319 tot 1322 van het Burgerlijk Wetboek opleveren.
Voor het overige is het middel volledig afgeleid uit de onjuiste bewering dat
voornoemd akkoord als een overeenkomst in de zin van artikel 1134 van het
Burgerlijk Wetboek moet worden aangemerkt.
Het middel is niet ontvankelijk.
Dictum
Het Hof
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
9 mei 2008 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal.

Nr. 287
2° KAMER - 13 mei 2008

1º VALSHEID EN GEBRUIK VAN VALSE STUKKEN - GEBRUIK VAN VALSE STUKKEN BEGRIP
2º ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER - GEBRUIK
VAN VALSE STUKKEN

3º VALSHEID EN GEBRUIK VAN VALSE STUKKEN - STRAFBAAR GEBRUIK - VERWEER
TEGEN AANTIJGING VAN DE VALSHEID

4º VALSHEID EN GEBRUIK VAN VALSE STUKKEN - STRAFBAAR GEBRUIK MATERIËLE GEDRAGING DOOR HET STEUNEN OP EEN VALSE AKTE OF EEN VALS STUK TOT STAVING
VAN EEN VORDERING

1º en 2° Nu de artikelen 193, 196, 197, 213 en 214 Strafwetboek het gebruik van de valse
akte of het valse stuk of de wijze van gebruik niet nader bepalen is gebruik de materiële
gedraging van het zich bedienen van de akte of het stuk om er een bepaald doel mee te
bereiken; de feitenrechter oordeelt onaantastbaar of de materiële gedraging die de
beklaagde ten laste wordt gelegd, dergelijk gebruik uitmaakt en het Hof kan alleen
toetsen of de rechter bij zijn beoordeling de gewone betekenis van het woord niet
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miskent1.
3º Hij die, wanneer het stuk of de akte zelf het voorwerp is van een vordering of een
tenlastelegging, zich enkel verweert tegen de aantijging van de valsheid van een akte of
een stuk, maakt zich niet schuldig aan een strafbaar gebruik ervan2.
4º Het expliciet of impliciet steunen op een valse akte of een vals stuk tot staving van een
vordering kan de materiële gedraging uitmaken waaruit de rechter een strafbaar gebruik
daarvan wettig kan afleiden; zo is het gebruik van een valse akte of van een vals stuk in
een procedure tegen de Belgische Staat, teneinde opheffing van een inhouding van BTW
te verkrijgen geen louter verweer, maar strekt ertoe alsnog het oogmerk van de valsheid
te verzekeren3.
(A. e.a. T. BELGISCHE STAAT – Minister van Financiën)

ARREST

(A.R. P.08.0167.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te
Antwerpen, correctionele kamer, van 20 december 2007.
De eisers voeren in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee middelen
aan.
Raadsheer Luc Huybrechts heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
Eerste onderdeel
1. Het onderdeel voert schending aan van de artikelen 1319, 1320 en 1322
Burgerlijk Wetboek: door te oordelen dat de eisers, in de stellingen die zij hebben ontwikkeld in synthesebesluiten in een procedure voor de Rechtbank van
Eerste Aanleg te Hasselt (stukken 1165-1199 en 1201-1237), onmiskenbaar steunen op de van valsheid betichte boekhoudkundige stukken en de stelling ontwikkeld in deze synthesebesluiten telkens gebaseerd is op de afwezigheid van een
waarheidsvermomming in deze facturen, boekhoudkundige documenten en overige geschriften, miskennen de appelrechters de bewijskracht van de betrokken
synthesebesluiten.
2. Met de in het middel aanhaalde overwegingen geeft het bestreden arrest een
uitlegging van de impliciete aanname waarop deze besluiten berusten. Deze uitlegging is niet onverenigbaar met de inhoud van deze besluiten.
Het onderdeel mist feitelijke grondslag.
1 S. VAN DYCK, Valsheid in geschriften en gebruik van valse geschriften, Intersentia, Antwerpen,
2007, nr. 333 tot 338.
2 Cass., 18 maart 1980, A.C. 1979-1980, nr. 451; Cass., 16 juni 1987, A.R. nr. 9893, A.C. 1986-1987,
nr. 628.
3 Cass., 19 april 1994, A.R. nr. 6902, A.C. 1994, nr. 186; Cass., 13 juni 2006, A.R. P.06.0306.N,
A.C. 2006, nr. 327; Cass., 7 feb. 2007, A.R. P.06.1491.F, A.C. 2007, nr. 72.
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Tweede onderdeel
3. Het onderdeel voert schending aan van de artikelen 193, 196, 197, 213 en
214 Strafwetboek: het gebruik van een vals stuk vergt een materiële gedraging
die bestaat uit het zich bedienen van het geschrift of het aanwenden ervan; de
loutere omstandigheid dat de door de eisers in een burgerlijke procedure verdedigde stelling impliciet zou steunen op de van valsheid betichte stukken of dat
deze stelling zou gebaseerd zijn op de afwezigheid van een waarheidsvermomming in deze facturen, volstond niet om te oordelen dat dergelijk vals geschrift is
gebruikt.
4. De artikelen 193, 196, 197, 213 en 214 Strafwetboek bepalen niet nader het
gebruik van de valse akte of het valse stuk of de wijze van gebruik. Het woord
moet dus in zijn gewone betekenis worden verstaan. In die gewone betekenis is
gebruik de materiële gedraging van het zich bedienen van de akte of het stuk om
er een bepaald doel mee te bereiken. De feitenrechter oordeelt onaantastbaar of
de materiële gedraging die de beklaagde ten laste wordt gelegd, dergelijk gebruik
uitmaakt. Het Hof kan alleen toetsen of de rechter bij zijn beoordeling de gewone betekenis van het woord niet miskent.
5. Hij die, wanneer het stuk of de akte zelf het voorwerp is van een vordering
of een tenlastelegging, zich enkel verweert tegen de aantijging van de valsheid
van een akte of een stuk, maakt zich niet schuldig aan een strafbaar gebruik ervan.
Daarentegen kan het expliciet of impliciet steunen op een valse akte of een
vals stuk tot staving van een vordering de materiële gedraging uitmaken waaruit
de rechter een strafbaar gebruik daarvan wettig kan afleiden.
Het middel faalt naar recht.
Derde onderdeel
6. Het onderdeel voert miskenning aan van het algemeen rechtsbeginsel houdende eerbiediging van het recht van verdediging en schending van artikel 6
EVRM: de door de eisers tegen de Belgische Staat, betreffende de inhouding van
een BTW-tegoed ingestelde procedure, was de enige wijze waarop de eisers hun
recht van verdediging ten aanzien van de administratie konden vrijwaren.
7. Het gebruik van een valse akte of van een vals stuk in een procedure tegen
de Belgische Staat, ten einde opheffing van een inhouding van BTW te verkrijgen is geen louter verweer, maar strekt ertoe alsnog het oogmerk van de valsheid
te verzekeren.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Vierde onderdeel
8. Het onderdeel voert schending aan van de artikelen 1319, 1320 en 1322
Burgerlijk Wetboek: uit de omschrijving van de telastleggingen naar dewelke de
appelrechters verwijzen, blijkt dat in de telastleggingen F.I en F.II geen gewag
wordt gemaakt van valse stukken of valse facturen.
9. De telastleggingen F.I en F.II verwijzen uitdrukkelijk naar de omstandigheden vermeld in de telastleggingen C. I en C.II, in hun oorspronkelijke omschrijving en latere heromschrijving, die de opsomming geven van de van valsheid be-
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tichte facturen.
Het onderdeel mist feitelijke grondslag.
Tweede middel
10. Het middel voert schending aan van de artikelen 21, 21bis en 24 Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering: de appelrechters steunen hun oordeel
dat de verjaring van de strafvordering tegen de eisers nog niet aan de orde is, op
hun onwettige beoordeling van het gebruik van de valse geschriften.
11. Het middel berust op de aanname dat het eerste middel gegrond is.
Het middel is niet ontvankelijk.
Ambtshalve onderzoek van de beslissingen op de strafvordering
12. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen
zijn in acht genomen en de beslissingen zijn overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eisers in de kosten.
13 mei 2008 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:
de h. Huybrechts – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, eerste advocaat-generaal
– Advocaat: mr. Verbist.

Nr. 288
2° KAMER - 13 mei 2008

1º BEWIJS — STRAFZAKEN — BEWIJSVOERING - WEGVERKEER SNELHEIDSOVERTREDING - WIJZE VAN VASTSTELLING
2º WEGVERKEER — WEGVERKEERSREGLEMENT VAN 01-12-1975 —
REGLEMENTSBEPALINGEN — ARTIKEL 11 - SNELHEIDSOVERTREDING - WIJZE VAN
VASTSTELLING

1º en 2° Een snelheidsovertreding moet niet noodzakelijk vastgesteld zijn door een geijkte
snelheidsmeter1. (Art. 11 Wegverkeersreglement 1975)
(D.)

ARREST

(A.R. P.08.0218.N)

Met de notitie overeenstemmend arrest.
13 mei 2008 – 2° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, eerste advocaat-generaal – Advocaat:
1 Zie Cass., 15 jan. 1992, A.R. nr. 9140, A.C. 1991-1992, nr. 246; Cass., 6 juni 2000, A.R.
P.98.0461.N, A.C. 2000, nr. 343.
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mr. E. De Bie, Antwerpen.

Nr. 289
2° KAMER - 13 mei 2008

1º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — BESLISSINGEN VATBAAR VOOR
CASSATIEBEROEP — STRAFVORDERING — BESLISSINGEN UIT HUN
AARD NIET VATBAAR VOOR CASSATIEBEROEP - ONDERZOEKSRECHTER BESLISSING TOT VERVREEMDING VAN EEN IN BESLAG GENOMEN VERMOGENSBESTANDDEEL - HOGER
BEROEP - ARREST VAN DE KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - CASSATIEBEROEP ONTVANKELIJKHEID
2º ONDERZOEKSGERECHTEN - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - BESCHIKKING
VAN DE ONDERZOEKSRECHTER TOT VERVREEMDING VAN IN BESLAG GENOMEN VERMOGENSVOORDEEL

- UITSPRAAK OVER HET HOGER BEROEP - CASSATIEBEROEP - ONTVANKELIJKHEID
1º en 2° Het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat uitspraak doet over het
hoger beroep tegen de beschikking van de onderzoeksrechter die met toepassing van
artikel 61sexies Wetboek van Strafvordering beslist tot de vervreemding van een in
beslag genomen vermogensbestanddeel bevat geen eindbeslissing en doet geen
uitspraak in een der gevallen bedoeld in artikel 416, tweede lid van hetzelfde wetboek,
zodat het cassatieberoep niet ontvankelijk is.
(A.)

ARREST

(A.R. P.08.0487.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling, van 13 maart 2008.
De eiser voert geen middel aan.
Raadsheer Paul Maffei heeft verslag uitgebracht.
Eerste Advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Ontvankelijkheid van het cassatieberoep
Het arrest doet uitspraak over het hoger beroep tegen de beschikking van de
onderzoeksrechter die met toepassing van artikel 61sexies Wetboek van Strafvordering beslist tot de vervreemding van een in beslag genomen vermogensbestanddeel.
Aldus bevat het arrest geen eindbeslissing en doet het geen uitspraak in een der
gevallen bedoeld in artikel 416, tweede lid, van het zelfde wetboek.
Het cassatieberoep is niet ontvankelijk.
Dictum
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Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
13 mei 2008 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:
de h. Maffei – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, eerste advocaat-generaal.

Nr. 290
2° KAMER - 13 mei 2008

1º STRAFUITVOERING - STRAFUITVOERINGSRECHTBANK - HERROEPING VAN DE
VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING - BEPALING VAN DE VRIJHEIDSSTRAF DIE NOG MOET WORDEN
ONDERGAAN - DRAAGWIJDTE
2º VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING - HERROEPING DOOR DE
STRAFUITVOERINGSRECHTBANK - BEPALING VAN DE VRIJHEIDSSTRAF DIE NOG MOET WORDEN
ONDERGAAN - DRAAGWIJDTE
1º en 2° Ingeval een voorwaardelijke invrijheidstelling wordt herroepen moet de
strafuitvoeringsrechter of de strafuitvoeringsrechtbank uitspraak doen over de
vrijheidsstraf die nog moet worden ondergaan zonder verplichting het nog niet ondergane
gedeelte in elk geval in te korten1. (Art. 68, §5, tweede lid Wet Strafuitvoering)
(C.)

ARREST

(A.R. P.08.0608.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis van de Strafuitvoeringsrechtbank te Gent van 11 april 2008.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, drie middelen aan.
Raadsheer Luc Huybrechts heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
(...)
Derde middel
3. Artikel 68, §5, tweede lid, Wet Strafuitvoering bepaalt:
"Ingeval het een vonnis betreft tot herroeping van een voorwaardelijke invrijheidstelling, bepaalt de strafuitvoeringsrechter of de strafuitvoeringsrechtbank
het gedeelte van de vrijheidsstraf dat de veroordeelde nog moet ondergaan rekening houdend met de periode van de proeftijd die goed is verlopen en met de in1 Zie Cass., 21 nov. 2007, A.R. P.07.1529.F, A.C. 2007, nr. 572.
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spanning die de veroordeelde heeft geleverd om de voorwaarden te respecteren
die hem waren opgelegd".
Deze wetsbepaling verplicht de strafuitvoeringsrechter of de strafuitvoeringsrechtbank uitspraak te doen over de vrijheidsstraf die nog moet ondergaan worden, niet het nog niet-ondergane gedeelte in elk geval in te korten.
Het middel faalt in zoverre naar recht.
4. Voor het overige bekritiseert het middel enkel de conclusie van de redengeving van de rechters en gaat het voorbij aan de daarvoor gegeven redenen.
Het middel is in zoverre niet ontvankelijk.
Ambtshalve onderzoek
5. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen
zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
13 mei 2008 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:
de h. Huybrechts – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, eerste advocaat-generaal
– Advocaten: mrs. K. Hermie, Brugge en T. Bauwens, Brussel.

Nr. 291
2° KAMER - 14 mei 2008

1º SLAGEN EN VERWONDINGEN. DODEN — ONOPZETTELIJK
TOEBRENGEN VAN VERWONDINGEN EN ONOPZETTELIJK DODEN SLAGEN EN VERWONDINGEN TEN GEVOLGE VAN EEN VERKEERSONGEVAL - MOREEL BESTANDDEEL GEBREK AAN VOORZICHTIGHEID OF VOORZORG - SAMENLOPENDE FOUT VAN EEN DERDE - INVLOED
2º MISDRIJF — ALGEMEEN. BEGRIP. MATERIEEL EN MOREEL
BESTANDDEEL. EENHEID VAN OPZET - GEBREK AAN VOORZICHTIGHEID OF
VOORZORG - ONOPZETTELIJKE SLAGEN EN VERWONDINGEN - SLAGEN EN VERWONDINGEN TEN
GEVOLGE VAN EEN VERKEERSONGEVAL - SAMENLOPENDE FOUT VAN EEN DERDE - INVLOED
1º en 2° Het wanbedrijf onopzettelijke slagen en verwondingen, voortvloeiende uit een
verkeersongeval, vereist niet dat de fout van de dader de enige oorzaak van de letsels
zou zijn, zodat een samenlopende fout die aan een derde wordt toegeschreven geen
invloed heeft op de wettigheid van de schuldigverklaring. (Artt. 418 en 420, tweede lid
Sw.)
(S. T. B. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.07.1112.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
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Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de Correctionele Rechtbank te Nijvel van 28 juni 2007.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, drie middelen aan.
Raadsheer Pierre Cornelis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
A. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de veroordelende beslissing
op de strafvordering:
(...)
Tweede middel
De eiser heeft een conclusie neergelegd waarin hij aanvoert dat, hoewel hij
aansprakelijk is omdat hij de controle over zijn voertuig heeft verloren, de gevolgen voor zijn passagiers, die bij de aanrijding gewond raakten, werden verzwaard doordat zich twee onregelmatig geparkeerde voertuigen op de baan van
zijn stuurloos voertuig bevonden.
De eiser heeft uit de aangevoerde onregelmatigheid geen enkel gevolg afgeleid, wat de burgerlijke rechtsvorderingen betreft die tegen hem zijn ingesteld.
Hij beperkte zich ertoe de appelrechters te vragen dat zij met dit gegeven rekening zouden houden "bij de beoordeling van de ernst van de fouten" die hij had
begaan.
Het middel oefent kritiek uit op de reden van het vonnis dat "het feit dat de
aangereden voertuigen onregelmatig geparkeerd staan, geen oorzakelijk verband
houdt met het ongeval en de gevolgen ervan".
Het vonnis wijst erop, zonder op dat punt bekritiseerd te worden, dat de eiser
niet betwist dat hij door het verlies van de controle over zijn voertuig en de aanrijding die daaruit is voortgevloeid, zijn passagiers heeft verwond en hen schade
heeft toegebracht die zich zonder die fout niet zou hebben voorgedaan.
De veroordeling van de eiser wegens overtreding van de artikelen 418 en 420bis van het Strafwetboek, wordt door deze overwegingen naar recht verantwoord
omdat dit wanbedrijf niet vereist dat de fout van de dader de enige oorzaak van
de letsels zou zijn.
De door het middel bekritiseerde reden met betrekking tot een samenlopende
fout die de eiser aan derden toeschrijft, heeft bijgevolg geen invloed op de wettigheid van de schuldigverklaring.
Het middel is in zoverre zonder belang en dus niet ontvankelijk.
Het middel dat voor het overige kritiek uitoefent op de zwaarte van de straf,
komt op tegen de onaantastbare beoordeling van de feiten door de rechter en is
eveneens niet ontvankelijk.
(...)
Dictum
Het Hof,
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Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
14 mei 2008 – 2° kamer – Voorzitter: de h. de Codt, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Cornelis – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-generaal – Advocaat: mr. Ch. Gilles, Brussel.

Nr. 292
2° KAMER - 14 mei 2008

1º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — TERMIJNEN VOOR
CASSATIEBEROEP EN BETEKENING — BURGERLIJKE
RECHTSVORDERING — DUUR, BEGIN EN EINDE - BEGIN - BESLISSING BIJ
VERSTEK T.A.V. DE BEKLAAGDE - GEWONE TERMIJN VAN VERZET - CASSATIEBEROEP VAN DE
BURGERLIJKE PARTIJ TEGEN DE BEKLAAGDE - ONTVANKELIJKHEID
2º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — TERMIJNEN VOOR
CASSATIEBEROEP EN BETEKENING — BURGERLIJKE
RECHTSVORDERING — DUUR, BEGIN EN EINDE - BEGIN - BESLISSING BIJ
VERSTEK T.A.V. DE BEKLAAGDE - VRIJWILLIG TUSSENGEKOMEN PARTIJ OP TEGENSPRAAK BUITEN HET
GEDING GESTELD - GEWONE TERMIJN VAN VERZET - ONMIDDELLIJK CASSATIEBEROEP VAN DE
BURGERLIJKE PARTIJ TEGEN DE VRIJWILLIG TUSSENGEKOMEN PARTIJ - ONTVANKELIJKHEID
1º Het cassatieberoep van de burgerlijke partij tegen een t.a.v. de beklaagde bij verstek
gewezen beslissing waartegen verzet mogelijk is, is niet ontvankelijk wanneer het vóór
het verstrijken van de gewone termijn van verzet is ingesteld1.
2º Wanneer de beklaagde bij verstek is veroordeeld en de vrijwillig tussengekomen partij op
tegenspraak buiten het geding is gesteld, kan de burgerlijke partij onmiddellijk
cassatieberoep instellen tegen laatstgenoemde beslissing, zonder het verstrijken van de
gewone termijn van verzet van de beklaagde af te wachten2. (Impliciet)
(FORTIS AG nv T. D. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.08.0157.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis van de Correctionele Rechtbank
te Charleroi van 10 september 2007, dat in hoger beroep uitspraak doet over de
burgerlijke belangen.
Raadsheer Jocelyne Bodson heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1 Cass., 16 juni 1999, A.R. P.98.1528.F, A.C. 1999, nr. 364.
2 Cass., 24 juni 1992, A.R. 9712, A.C. 1991-1992, nr. 560; R. DECLERCQ, Cassation en matière
répressive, Bruylant, 2006, nr. 304.
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A. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing op de tegen de
verweerster ingestelde burgerlijke rechtsvordering:
Het vonnis werd jegens de verweerster, beklaagde, bij verstek gewezen en zij
kan ertegen in verzet komen. Het cassatieberoep dat op 25 september 2007 is ingesteld, vóór het verstrijken van de gewone termijn om verzet aan te tekenen, is
niet ontvankelijk.
B. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing op de tegen de
verweerder ingestelde burgerlijke rechtsvordering:
De eiseres voert geen middel aan.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.
14 mei 2008 – 2° kamer – Voorzitter: de h. de Codt, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: mevr. Bodson – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-generaal.

Nr. 293
2° KAMER - 14 mei 2008

1º RECHT VAN VERDEDIGING — STRAFZAKEN - ONDERZOEK - KAMER VAN
INBESCHULDIGINGSTELLING - TOEZICHT OP DE REGELMATIGHEID VAN DE RECHTSPLEGING EERBIEDIGING VAN HET BEGINSEL VAN HET RECHT OP TEGENSPRAAK
2º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - TOEZICHT OP
DE REGELMATIGHEID VAN DE RECHTSPLEGING - RECHT VAN VERDEDIGING - EERBIEDIGING VAN HET
BEGINSEL VAN HET RECHT OP TEGENSPRAAK

3º ONDERZOEKSGERECHTEN - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - ONDERZOEK TOEZICHT OP DE REGELMATIGHEID VAN DE RECHTSPLEGING - EERBIEDIGING VAN HET BEGINSEL VAN
HET RECHT OP TEGENSPRAAK

4º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — TERMIJNEN VOOR
CASSATIEBEROEP EN BETEKENING — STRAFVORDERING —
VOORBARIG CASSATIEBEROEP (GEEN EINDBESLISSING) - KAMER VAN
INBESCHULDIGINGSTELLING - STRAFRECHTELIJK KORT GEDING - ONTVANKELIJKHEID
5º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING STRAFRECHTELIJK KORT GEDING - CASSATIEBEROEP - ONMIDDELLIJK CASSATIEBEROEP ONTVANKELIJKHEID
6º ONDERZOEKSGERECHTEN - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING STRAFRECHTELIJK KORT GEDING - CASSATIEBEROEP - ONMIDDELLIJK CASSATIEBEROEP ONTVANKELIJKHEID
1º, 2° en 3° Wanneer het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling, in het kader van
het toezicht op de regelmatigheid van een procesakte, zich baseert op het onderzoek van
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gegevens die haar tijdens het beraad zijn medegedeeld en niet aan tegenspraak zijn
onderworpen, miskent dat arrest het algemeen beginsel van de eerbiediging van het
recht van verdediging1. (Art. 235bis Sv.)
4º, 5° en 6° Buiten het geval waarin de kamer van inbeschuldigingstelling uitspraak heeft
gedaan over de regelmatigheid van de in het verzoekschrift bedoelde
onderzoekshandeling, zijn haar beslissingen die met toepassing van art. 61quater Sv.,
zijn gewezen, voorbereidende arresten en arresten van onderzoek, en kan daartegen
geen cassatieberoep worden ingesteld vóór het eindvonnis of eindarrest ter zake2.
(MINERVA bvba)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.08.0186.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling, van 23 januari 2008.
De eiseres voert in een memorie waarvan een eensluidend verklaard afschrift
aan dit arrest is gehecht, drie middelen aan.
Het openbaar ministerie heeft op 30 april 2008 een schriftelijke conclusie neergelegd.
Op de rechtszitting van 14 mei 2008 heeft afdelingsvoorzitter Jean de Codt
verslag uitgebracht en heeft advocaat-generaal Damien Vandermeersch geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
A. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing betreffende de
afgifte van een afschrift van de bij de eiseres in beslag genomen stukken:
De beslissingen van de kamer van inbeschuldigingstelling, die met toepassing
van artikel 61quater van het Wetboek van Strafvordering uitspraak doet, zijn
voorbereidende arresten en arresten van onderzoek. Buiten de gevallen waar het
hof van beroep uitspraak heeft gedaan over de regelmatigheid van de in het verzoekschrift bedoelde onderzoekshandeling, kan tegen deze arresten geen cassatieberoep worden ingesteld vóór het eindvonnis of eindarrest ter zake.
Het cassatieberoep is niet ontvankelijk.
B. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing betreffende de
regelmatigheid van de inbeslagnames:
De eiseres verwijt het bestreden arrest dat het een beslag regelmatig heeft verklaard waarvan zij aanvoert dat dit het niet was. Zij verwijt de appelrechters dat
deze slechts ten koste van haar recht van verdediging aldus konden beslissen. Zij
schrijft het arrest een gebrek aan motivering toe inzake het bestaan van aanwijzingen op grond waarvan kan worden aangenomen dat de in beslag genomen
goederen kunnen worden verbeurdverklaard.
1 Zie concl. O.M. in Pas. 2008, nr. 293.
2 Ibid.
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Tweede middel
De zaak werd op 2 januari 2008 behandeld en in beraad genomen. Op die
rechtszitting had de eiseres een conclusie neergelegd waarin zij de nietigheid
aanvoert van de inbeslagname van haar voorraad, op grond dat de onderzoeksmagistraat daartoe geen beschikking tot huiszoeking had verleend.
Uit de stukken van de rechtspleging blijkt dat het bevel tot huiszoeking, waarvan de eiseres het ontbreken had aangeklaagd, aan de kamer van inbeschuldigingstelling was overgezonden met een schrijven dat de onderzoeksrechter op 8
januari 2008 aan een lid van het rechtscollege heeft gericht. Naast het bevel bevat deze zending een proces-verbaal dat eveneens dagtekent van 8 januari 2008.
Het arrest baseert zich op deze stukken om, in antwoord op de conclusie van
de eiseres, te verklaren dat het beslag regelmatig is verricht.
De beslissing van de appelrechters berust aldus op het onderzoek van gegevens
die hun tijdens het beraad zijn medegedeeld en die, bij ontstentenis van een heropening van het debat, niet aan tegenspraak zijn onderworpen.
Het arrest miskent aldus het algemeen beginsel van eerbiediging van het recht
van verdediging.
In zoverre is het middel gegrond.
Er is geen grond om de twee overige middelen van de eiseres te beantwoorden
die niet tot ruimere vernietiging kunnen leiden.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre het de afgifte aan de eiseres
van een afschrift van de in beslag genomen stukken beveelt.
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest.
Laat de kosten ten laste van de Staat.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Brussel, kamer
van inbeschuldigingstelling, anders samengesteld.
14 mei 2008 – 2° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. de Codt, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-generaal – Advocaat:
mr. D. De Maeseneer, Brussel.

Nr. 294
2° KAMER - 14 mei 2008

1º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - BESLAG IN STRAFZAKEN - BESLAG OP VORDERINGEN VORM - VERMELDING VAN HET INBESLAGGENOMEN BEDRAG
2º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - BESLAG IN STRAFZAKEN - BESLAG OP DE
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- RAMING VAN HET

- PLICHT VAN DE INBESLAGNEMENDE OVERHEID

3º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - BESLAG IN STRAFZAKEN - BESLAG OP DE
VERMOGENSVOORDELEN DIE RECHTSTREEKS UIT HET MISDRIJF ZIJN VERKREGEN - RAMING VAN HET
BEDRAG VAN HET VOORDEEL - MAATSTAF
4º STRAF — ANDERE STRAFFEN - BIJZONDERE VERBEURDVERKLARING - RECHTSTREEKS
UIT HET MISDRIJF VERKREGEN VERMOGENSVOORDEEL - BEGRIP - RAMING
5º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - BESLAG IN STRAFZAKEN - BESLAG OP HET VOORWERP
VAN DE WITWASSING - VOORWERP VAN DE WITWASSING - UIT HET MISDRIJF VERKREGEN
VERMOGENSVOORDEEL - RAMING - MAATSTAF
6º STRAF — ANDERE STRAFFEN - BIJZONDERE VERBEURDVERKLARING - VOORWERP VAN
DE WITWASSING - UIT HET MISDRIJF VERKREGEN VERMOGENSVOORDEEL - RAMING - MAATSTAF
7º HELING - WITWASSING - VOORWERP VAN DE WITWASSING - UIT HET MISDRIJF VERKREGEN
VERMOGENSVOORDEEL - RAMING - MAATSTAF
8º RECHT VAN VERDEDIGING — STRAFZAKEN - ONDERZOEK - KAMER VAN
INBESCHULDIGINGSTELLING - STRAFRECHTELIJK KORT GEDING - ONDERZOEK VAN DE
REGELMATIGHEID VAN HET BESLAG - INZAGE VAN HET DOSSIER - OMVANG
9º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING STRAFRECHTELIJK KORT GEDING - ONDERZOEK VAN DE REGELMATIGHEID VAN HET BESLAG - INZAGE
VAN HET DOSSIER - OMVANG
10º ONDERZOEKSGERECHTEN - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING STRAFRECHTELIJK KORT GEDING - ONDERZOEK VAN DE REGELMATIGHEID VAN HET BESLAG - INZAGE
VAN HET DOSSIER - OMVANG
1º De paragrafen 2 tot 4 van art. 37 Sv., die de vorm regelen van het beslag op
vorderingen, bepalen niet dat in de akte waarvan kennis wordt gegeven aan de
schuldenaar, melding moet worden gemaakt van het bedrag dat zich op de bankrekening
bevindt die in de maatregel wordt bedoeld.
2º Buiten het geval van een inbeslagneming van een gelijkwaardig bedrag, is de
inbeslagnemende overheid niet ertoe verplicht het bedrag te ramen van het
vermogensvoordeel dat de beslagene uit het misdrijf zou hebben verkregen.
3º, 4°, 5°, 6° en 7° Art. 42, 3° Sw., doelt op elke winst die door het plegen van het misdrijf
wordt verkregen; de raming van die winst vereist niet dat het nettobedrag ervan wordt
bepaald en hetzelfde geldt voor de raming van het voorwerp van de witwassing1.
8º, 9° en 10° Het geheim van het onderzoek dat is vastgelegd in art. 57, §1, eerste lid Sv.,
kan rechtvaardigen dat wordt overgegaan tot het toezicht op de regelmatigheid van het
beslag zonder dat de beslagene inzage heeft gekregen van het volledige
onderzoeksdossier2.
(V.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.08.0188.F)
1 Zie concl. O.M. in Pas. 2008, nr. 294.
2 Ibid.
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I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling, van 23 januari 2008.
De eiser voert in een memorie waarvan een eensluidend verklaard afschrift aan
dit arrest is gehecht, drie middelen aan.
Het openbaar ministerie heeft op 30 april 2008 een schriftelijke conclusie neergelegd.
Op de rechtszitting van 14 mei 2008 heeft afdelingsvoorzitter Jean de Codt
verslag uitgebracht en heeft advocaat-generaal Damien Vandermeersch geconcludeerd.
II. FEITEN
Bij beschikking van 18 september 2007 heeft de onderzoeksrechter te Brussel
beslag doen leggen op de bedragen en effecten op drie bankrekeningen op naam
van de eiser.
De beschikking verwijst naar de contacten die de eiser, via zijn bedrijven, zou
gehad hebben met verschillende personen die van BTW-fraude worden verdacht.
Op 28 september 2007 heeft de eiser een verzoekschrift ingediend waarin hij
vroeg dat het beslag zou worden opgeheven op een gedeelte van de gelden en dat
het gewone beheer van de effecten hem zou worden toevertrouwd of althans zou
worden toegewezen aan het Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring.
De onderzoeksrechter heeft dat verzoek ingewilligd wat het beheer betreft van
de effectenportefeuille, dat aan het Centraal Orgaan wordt toevertrouwd. Hij
heeft het voor het overige verworpen op grond dat de in beslag genomen goederen voor verbeurdverklaring in aanmerking komen, dat het bedrijf waarvan de eiser zaakvoerder is ervan verdacht wordt "tussen 2003 en 2006 te hebben deelgenomen aan een gigantische B.T.W.-carrousel", dat die verdenkingen steunen op
de verklaringen van verschillende inverdenkinggestelden, dat het frauduleuze zakencijfer van het bedrijf vijf miljoen euro overschrijdt, dat de eiser in verdenking
werd gesteld wegens dezelfde misdrijven als die welke aan de andere betrokkenen ten laste zijn gelegd, en ten slotte "dat het bijgevolg om witwassen gaat en er
grond is om, met toepassing van artikel 505 van het Strafwetboek, beslag te leggen op de activa, zelfs op een daarmee gelijkwaardig bedrag".
De kamer van inbeschuldigingstelling heeft op het hoger beroep van de eiser
tegen deze beschikking, de beroepen beslissing bevestigd.
Het bestreden arrest wijst met name erop dat het beslag is gelegd in het kader
van een onderzoek naar feiten van valsheid in geschriften en gebruik van valse
stukken, belastingontduiking, witwassing, vereniging van boosdoeners, faillissementsmisdrijven en misbruik van vennootschapsgoederen, en dat een bedrijf
waarvan de eiser zaakvoerder is, volgens ernstige en hardnekkige aanwijzingen
bij deze feiten kan betrokken zijn.
Het arrest wijst er verder op dat dit bedrijf een frauduleus zakencijfer zou geboekt hebben van meer dan vijf miljoen euro en dat de in beslag genomen goederen, met toepassing van de artikelen 42 en 505 van het Strafwetboek, voor ver-
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beurdverklaring in aanmerking komen.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
Het arrest wordt verweten dat dit het beslag regelmatig verklaart.
In zoverre de eiser aanvoert dat de inbeslaggenomen gelden door hem gespaard zijn, dat er geen enkele aanwijzing is volgens welke hij een vermogensvoordeel uit het misdrijf zou hebben gehaald en dat het onderzoek door tegenstrijdigheden is aangetast, vereist het middel een onderzoek van feiten waarvoor
het Hof niet bevoegd is.
Het middel is in zoverre niet ontvankelijk.
De paragrafen 2 tot 4 van artikel 37 van het Wetboek van Strafvordering, die
de vorm regelen van het beslag op vorderingen, bepalen niet dat in de akte waarvan kennis wordt gegeven aan de schuldenaar, melding moet worden gemaakt
van het bedrag dat zich op de bankrekening bevindt die door de maatregel wordt
bedoeld.
Buiten het geval van een inbeslagneming van een gelijkwaardig bedrag, moet
de inbeslagnemende overheid evenmin het bedrag ramen van het vermogensvoordeel dat de beslagene uit het misdrijf zou hebben verkregen.
Artikel 42, 3°, van het Strafwetboek, bedoelt elke winst die door het plegen
van het misdrijf wordt verkregen. De raming van die winst vereist niet dat het
nettobedrag ervan wordt bepaald. Hetzelfde geldt voor de raming van het voorwerp van de witwassing.
Noch de verwijzing in het arrest naar het zakencijfer dat het door de eiser beheerde bedrijf zou verwezenlijkt hebben, noch het ontbreken in de beschikking
tot inbeslagneming, van de vermeldingen waarvan het middel aanvoert dat deze
daarin hadden moeten voorkomen, kunnen tot de nietigheid van de inbeslagneming leiden en, bijgevolg, van de beslissing die zegt dat deze conform de wet is.
De appelrechters omkleden hun beslissing regelmatig met redenen en verantwoorden ze naar recht door, in de hierboven aangehaalde bewoordingen en op
grond van een feitelijke beoordeling die niet aan het toezicht van het Hof kan
worden onderworpen, het bestaan van ernstige aanwijzingen aan te voeren waaruit volgt dat de goederen op grond van de artikelen 42 en 505 van het Strafwetboek kunnen worden verbeurdverklaard, i.e. als vermogensvoordelen die uit het
misdrijf zijn verkregen of als voorwerp ervan.
Het middel kan in zoverre niet worden aangenomen.
Tweede middel
In zoverre het middel het onderzoek verwijt dat het objectiviteit mist, houdt
het geen verband met het bestreden arrest en is het niet ontvankelijk.
Voor het overige wordt de onderzoeksrechter verweten dat hij geweigerd heeft
het beslag op te heffen door zich te baseren op schuldaanwijzingen uit verklaringen die tegen de eiser zijn afgelegd en waarvan deze verklaart geen inzage te
hebben gekregen. Het middel verwijt het arrest dat het dienaangaande de motive-
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ring van de beroepen beschikking overneemt en aldus het algemeen beginsel van
de eerbiediging van het recht van verdediging miskent alsook de artikelen 6, 8 en
13 schendt van met name het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten
van de Mens en de Fundamentele Vrijheden.
Behoudens de uitzonderingen die bij wet zijn bepaald, is het onderzoek geheim.
Het geheim van het onderzoek dat is vastgelegd in artikel 57, §1, eerste lid,
van het Wetboek van Strafvordering, kan rechtvaardigen dat wordt overgegaan
tot het toezicht op de regelmatigheid van het beslag zonder dat de beslagene inzage heeft gekregen van het volledige onderzoeksdossier. Het algemeen rechtsbeginsel dat door het middel wordt aangevoerd kan aan die regel geen afbreuk
doen en deze is niet in strijd met de verdragsbepalingen die door de eiser worden
aangehaald.
Bij brief van 12 oktober 2007 heeft de onderzoeksrechter de eiser in verdenking gesteld.
Het hoger beroep van de eiser tegen de beschikking die diezelfde dag door de
onderzoeksrechter is gewezen en waarin hij weigert het beslag op te heffen, werd
vastgesteld op de rechtszitting van de kamer van inbeschuldigingstelling van 12
december 2007.
Die dag werd de zaak uitgesteld om de eiser toe te staan kennis te nemen van
de stukken van de rechtspleging.
Het debat werd op de rechtszitting van 2 januari 2008 hervat. Op die rechtszitting heeft de eiser een conclusie ingediend waarin hij met name vermeldt dat hij
een gedeelte van het dossier had kunnen raadplegen, hetzelfde als dat wat aan het
hof van beroep was voorgelegd, maar dat de meegedeelde stukken niet de verklaringen bevatten die tegen hem zijn afgelegd door de anderen die ervan verdacht
worden aan de fraude te hebben deelgenomen.
Uit de stukken van de rechtspleging blijkt evenwel niet dat de eiser, tussen 12
oktober 2007 en 2 januari 2008, gebruik zou hebben gemaakt van de rechten die
hij, krachtens artikel 61ter, §§1, 5 en 6, van het Wetboek van Strafvordering, als
inverdenkinggestelde heeft om het dossier in te zien.
Niettegenstaande de beperkte inzage waarover de eiser zijn beklag doet, zonder dat hij de rechtsmiddelen heeft aangewend die die wet hem ter beschikking
heeft gesteld, heeft hij zich kunnen verweren en heeft hij zich daadwerkelijk verdedigd met de conclusie, stukken, verklaring en verzoekschrift die hij zowel voor
de eerste rechter als in hoger beroep heeft neergelegd en waarin hij de regelmatigheid en de wettigheid van het beslag betwist.
Het arrest heeft bijgevolg het recht van verdediging van de eiser niet miskend
door in de huidige stand van de zaak over zijn hoger beroep uitspraak te doen.
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
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in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
14 mei 2008 – 2° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. de Codt, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-generaal – Advocaat:
mr. D. De Maeseneer, Brussel.

Nr. 295
2° KAMER - 14 mei 2008

1º VOORLOPIGE HECHTENIS — GEVANGENNEMING - VRIJHEIDSBEROVING
KRACHTENS EEN BESCHIKKING TOT GEVANGENNEMING - INVRIJHEIDSTELLING - NIEUWE
VRIJHEIDSBEROVING - VOORWAARDE
2º HOF VAN ASSISEN — ALGEMEEN - VOORLOPIGE HECHTENIS - GEVANGENNEMING VRIJHEIDSBEROVING KRACHTENS EEN BESCHIKKING TOT GEVANGENNEMING - INVRIJHEIDSTELLING NIEUWE VRIJHEIDSBEROVING - VOORWAARDE
1º en 2° Wanneer een beschuldigde die van zijn vrijheid is beroofd krachtens een
beschikking tot gevangenneming waarvan de kamer van inbeschuldigingstelling de
onmiddellijke tenuitvoerlegging heeft bevolen, door dat gerecht in vrijheid wordt gesteld,
wanneer het uitspraak doet op een verzoekschrift tot invrijheidstelling, kan die
beschuldigde, behoudens om andere redenen, enkel nog worden aangehouden
krachtens een nieuwe beslissing van het hof van assisen zelf, in het geval dat bij art. 28,
§2 Wet Voorlopige Hechtenis, is bepaald.
(K.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.08.0704.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te Bergen, kamer van inbeschuldigingstelling, van 29 april 2008.
De eiser voert in een memorie waarvan een eensluidend verklaard afschrift aan
dit arrest is gehecht, twee middelen aan.
Raadsheer Jocelyne Bodson heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. FEITEN
Bij arrest van 21 mei 2004 heeft de kamer van inbeschuldigingstelling van het
Hof van Beroep te Bergen de eiser naar het hof van assisen verwezen en zijn gevangenneming met onmiddellijke tenuitvoerlegging bevolen.
Die hechtenistitel werd opgeheven bij arrest van 26 oktober 2004 waarbij het
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verzoek tot invrijheidstelling dat door de eiser met toepassing van artikel 27 van
de Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis is ingediend, wordt
ingewilligd.
De eiser die op 24 april 2008 op grond van de voormelde beschikking tot gevangenneming werd opgesloten, heeft andermaal een verzoek tot invrijheidstelling ingediend.
Het bestreden arrest verwerpt dat verzoek met de overweging dat de op 26 oktober 2004 bevolen invrijheidstelling niet de intrekking tot gevolg had van de
bijzondere hechtenistitel die dat bevel tot gevangenneming vormt, dat het alleen
de gevolgen ervan heeft opgeschort, en dat het openbaar ministerie die titel opnieuw ten uitvoer kon leggen om zich van de verschijning van de eiser voor de
jury te verzekeren.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel:
Wat de beide onderdelen samen betreft:
De beschuldigde die van zijn vrijheid is beroofd krachtens een beschikking tot
gevangenneming waarvan de kamer van inbeschuldigingstelling de onmiddellijke tenuitvoerlegging heeft bevolen, kan voorlopig in vrijheid worden gesteld bij
arrest van die kamer, wanneer ze uitspraak doet op een verzoekschrift dat met
toepassing van artikel 27, §1, van de Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis is ingediend.
Na deze invrijheidstelling kan de beschuldigde, behoudens om andere redenen,
nog enkel worden aangehouden krachtens een nieuwe beslissing van het hof van
assisen zelf, in het geval dat bij artikel 28, §2, van de wet is bepaald.
Artikel 26, §5, van de Wet van 20 juli 1990 staat de kamer van inbeschuldiging-stelling niet toe om, tussen het verwijzingsarrest en de dag die voor de verschijning is vastgesteld, een nieuwe titel in de plaats te stellen van die welke zij
in de loop van datzelfde tijdvak heeft opgeheven, en evenmin om te bevelen dat
laatstgenoemde opnieuw van kracht wordt.
Het arrest dat het tegendeel beslist, schendt artikel 12, derde lid, van de Grondwet en artikel 26, §5, van de voormelde wet.
Het middel is in zoverre gegrond.
Wegens de vernietiging zonder verwijzing die voor het eerste middel moet
worden uitgesproken, is er geen grond om op het tweede middel te antwoorden.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde arrest.
Laat de kosten ten laste van de Staat.
Zegt dat er geen grond is tot verwijzing.

1194

HOF VAN CASSATIE

14.5.08 - Nr. 295

14 mei 2008 – 2° kamer – Voorzitter: de h. de Codt, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: mevr. Bodson – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. S. Coupat, Brussel, O. Ozen, Brussel en V. Gauché, Brussel.

Nr. 296
1° KAMER - 15 mei 2008

1º GRONDWET — GRONDWET 1994 (ART. 1 TOT 99) — ARTIKEL 10 MISDRIJF - BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - ARTIKEL 26 V.T.SV. - ONGRONDWETTIGE WET GEVOLG
2º GRONDWET — GRONDWET 1994 (ART. 1 TOT 99) — ARTIKEL 11 MISDRIJF - BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - ARTIKEL 26 V.T.SV. - ONGRONDWETTIGE WET GEVOLG
3º VERJARING — BURGERLIJKE ZAKEN — TERMIJNEN (AARD. DUUR.
AANVANG. EINDE) - DUUR - MISDRIJF - BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - ARTIKEL 26
V.T.SV. - ONGRONDWETTIGE WET - TOEPASSELIJKE WET
4º VERJARING — BURGERLIJKE ZAKEN — TERMIJNEN (AARD. DUUR.
AANVANG. EINDE) - DUUR - MISDRIJF - BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - ARTIKEL 26
V.T.SV. - WIJZIGING VAN DE WET - VERJARING NIET VASTGESTELD - GEVOLG
1º, 2° en 3° Ingeval de ongrondwettigheid van artikel 26 V.T.Sv., voor de wijziging ervan bij
artikel 2 van de wet van 10 juni 1998 tot wijziging van sommige bepalingen betreffende
de verjaring, vastgesteld door het Arbitragehof, wordt ingeroepen, wordt de verjaring van
de burgerlijke rechtsvordering uit een misdrijf, voor de inwerkingtreding van die wet,
beheerst door de gemeenrechtelijke verjaringstermijn van 30 jaar van artikel 2262 B.W.,
voor de wijziging ervan door artikel 4 van die wet1. (Art. 2262 B.W.)
4º De burgerlijke rechtsvordering uit een misdrijf gepleegd voor de inwerkingtreding van de
wet van 10 juni 1998 tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de verjaring, die
wordt ingeleid op een ogenblik dat ze verjaard zou zijn volgens artikel 26 V.T.Sv., voor de
wijziging ervan bij artikel 2 van die wet, maar waarvan de verjaring niet is vastgesteld
door een definitieve rechterlijke beslissing, is toch niet verjaard voor zover ze wordt
ingesteld binnen de dertigjarige termijn van artikel 2262 B.W., voor de wijziging ervan bij
artikel 4 van die wet, en binnen de termijnen van artikel 2262bis, §1, tweede en derde lid
B.W., die beginnen te lopen vanaf de inwerkingtreding van die wet2. (Artt. 2262 en
2262bis, §1, tweede en derde lid B.W.)
(V. T. V.)

Advocaat-generaal C. Vandewal heeft in substantie gezegd:
Het enig middel bekritiseert in zijn drie onderdelen de beoordeling door de appelrechter
van de aangevoerde verjaring van de burgerlijke vordering van eiseres voortvloeiend uit
een misdrijf dat plaatsvond voor de inwerkingtreding van de Wet van 10 juni 1998 tot
wijziging van sommige bepalingen betreffende de verjaring.
In het eerste onderdeel voert eiseres aan dat de appelrechter niet naar recht kon
verantwoorden dat er in vergelijking met de vroeger toepasselijke termijn geen verkorting
1 Zie de conclusie van het O.M.
2 Ibid.
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is in de nieuwe verjaringswet die voorziet in een verjaringstermijn van vijf en maximaal
twintig jaar. Bijgevolg acht eiseres de beslissing van de appelrechter dat eiseres zich ten
onrechte beroept op de overgangsbepalingen van de nieuwe verjaringswet van 10 juni
1998 om als vertrekpunt van de verjaring de datum van inwerkingtreding van die wet te
weerhouden niet naar recht verantwoord.
Artikel 26 V.T.Sv. zoals van kracht voor de wijziging ervan door voornoemde Wet van
10 juni 1998, bepaalde dat de burgerlijke vordering uit een misdrijf verjaarde na verloop
van 5 jaar vanaf de dag waarop het misdrijf werd gepleegd, zonder dat die burgerlijke
vordering kon verjaren voordat de strafvordering verjaard was.
Deze wetsbepaling werd door het Arbitragehof, thans Grondwettelijk Hof, in een prejudicieel arrest van 21 maart 1995 onverenigbaar geacht met het gelijkheidsbeginsel en het
non-discriminatiebeginsel vervat in de artikelen 10 en 11 G.W.3 Het arrest stelt dat het
niet verantwoord is dat de burgerlijke vordering tot vergoeding van schade teweeggebracht door een misdrijf verjaart na 5 jaar, terwijl de vergoeding van de schade teweeggebracht door een burgerlijke fout slechts verjaarde na 30 jaar ingevolge het oud artikel
2262 B.W.
In dit zogenaamde “Lentearrest” liet het Arbitragehof na de werking van dit arrest in de
tijd te bepalen; twee jaar later achtte het Arbitragehof in zijn arrest van 19 februari 1997
zich niet bevoegd om de werking van het Lentearrest in de tijd te bepalen4.
In de Wet van 10 juni 1998 heeft de wetgever grondige wijzigingen aangebracht aan artikel 26 V.T.Sv. en aan de bepalingen van het B.W. inzake de verjaring5.
Uw Hof oordeelde in zijn arrest van 19 december 19966 dat de vordering tot herstel van
schade die is veroorzaakt door een fout, ook al maakt zij een misdrijf uit, niet onderworpen is aan de bij art. 26 V.T.Sv., zoals van kracht voor de wijziging ervan door de Wet
van 10 juni 1998, bepaalde verjaringstermijn van 5 jaar, aangezien dat artikel een bij de
artikelen 10 en 11 van de Grondwet verboden discriminatie invoert. Belangrijk lijkt mij in
dit arrest ook te zijn dat Uw Hof daarin beslist dat de bestreden beslissing niet alleen de
artikelen 10 en 11 G.W. heeft geschonden, maar ook art. 2262 B.W., in zijn toen van toepassing zijnde versie.
Uw Hof gaf daarmee naar mijn mening een aanwijzing welke verjaringstermijn, bij het
niet toepassen van het toenmalige art. 26 V.T.Sv., diende te worden toegepast bij
burgerlijke vorderingen ex delicto, met name de gemeenrechtelijke dertigjarige termijn
van het toenmalige art. 2262 B.W.
In geval de ongrondwettigheid van het toenmalige art. 26 V.T.Sv. wordt ingeroepen,
meen ik dat aldus de verjaring van de burgerlijke vordering uit een misdrijf, voor de
inwerkingtreding van de wijzigingswet van 10 juni 1998, beheerst werd door de
gemeenrechtelijke bepalingen inzake de verjaring, in casu de 30-jarige termijn van het
artikel 2262 B.W. in zijn toenmalige versie.
Het tweede lid van artikel 2262bis B.W., dat eveneens werd ingevoegd door de
wijzigingswet van 10 juni 1998, bepaalt dat alle rechtsvorderingen tot vergoeding van
schade op grond van buitencontractuele aansprakelijkheid verjaren door verloop van 5
3 Arbitragehof nr. 25/95, 21 maart 1995, rolnr. 695, A.A. 1995, 377, B.S. 31 maart 1995 en R.W.
1994-95, 1324, noot P. TRAEST.
4 Arbitragehof nr. 8/97, 19 feb. 1997, rolnr. 968, A.A. 1997, 105, B.S. 3 april 1997.
5 Zie I. CLAEYS, “De nieuwe verjaringswet: een inleidende verkenning”, R.W. 1998-1999, 377; A.
JACOBS, “La loi du 10 juin 1998 modifiant certaines dispositions en matière de prescription”, T.B.B.R.
1999, 10; C. LEBON, “De nieuwe verjaringswet”, N.J.W. 2003, 834; J.-F. VAN DROOGHENBROECK en
R.O. DALCQ, “La loi du 10 juin 1998 modifiant certaines dispositions en matière de prescription”, J.T.
1998, 705.
6 Cass., 19 dec. 1996, A.R. C.95.0198.F, A.C. 1996, nr. 516.
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jaar vanaf de dag volgend op die waarop de benadeelde kennis heeft gekregen van de
schade of van de verzwaring ervan, en van de identiteit van de hiervoor aansprakelijke
persoon. Het derde lid bepaalt dat deze vorderingen in elk geval verjaren door verloop van
20 jaar vanaf de dag volgend op die waarop het feit waardoor de schade is veroorzaakt,
zich heeft voorgedaan.
Belangrijk is echter ook het artikel 10 van de Wet van 10 juni 1998, dat
overgangsbepalingen bevat, en dat bepaalt dat wanneer de rechtsvordering is ontstaan
voor de inwerkingtreding van deze wet, de nieuwe verjaringstermijnen waarin zij voorziet
slechts beginnen te lopen vanaf haar inwerkingtreding, maar dat de totale duur van de
verjaringstermijn niet meer dan 30 jaar mag bedragen.
Het komt mij aldus voor dat de burgerlijke vordering uit een misdrijf gepleegd voor de
inwerkingtreding van de Wet van 10 juni 1998, die wordt ingeleid op een ogenblik dat zij
verjaard zou zijn volgens het door het Arbitragehof, thans Grondwettelijk Hof, ongrondwettelijk bevonden art. 26 V.T.Sv, voor de wijziging ervan bij art. 2 van de Wet van 10
juni 1998, toch nog kan ingesteld worden binnen de dertigjarige termijn van art. 2262
B.W., voor de wijziging ervan bij art. 4 van de Wet van 10 juni 1998, en binnen de termijnen voorzien in art. 2262bis, § 1, tweede en derde lid B.W., vermits die slechts beginnen
te lopen vanaf de inwerkingtreding van die Wet van 10 juni 19987.
Deze oplossing lijkt mij ook te beantwoorden aan de wil van de wetgever, als volgt verwoord in het kader van de parlementaire voorbereiding van de Wet van 10 juni 1998:
“Wat juridisch evenmin mogelijk is volgens de minister is dat de wetgever die vorderingen die overeenkomstig de oude wet zouden zijn verjaard doch die nooit als verjaard zijn
verklaard door een rechtbank, thans verjaard zou verklaren in toepassing van het oude artikel 26 Sv. Dit artikel is immers ex tunc ongrondwettelijk verklaard, zodat de wetgever
daar thans, zelfs voor vorderingen uit het verleden, geen toepassing meer kan van
maken.”8
Ik meen dan ook dat het onderdeel gegrond is.
Besluit: vernietiging
ARREST

(A.R. C.06.0069.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 22 juni 2005 gewezen door
het Hof van Beroep te Antwerpen.
Afdelingsvoorzitter Robert Boes heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 10, 11 en 149 van de Grondwet;
- artikel 2 van de Bijzondere Wet op het Arbitragehof;
- artikel 2262 van het Burgerlijk Wetboek, zoals van kracht voor de vervanging bij artikel 4 van de wet van 10 juni 1998 tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de
7 Zie Cass., 29 sept. 2000, A.R. C.97.0154.N, A.C. 2000, nr. 502, T.B.B.R. 2001, 280, noot S.
MOSSELMANS en R.W. 2000-01, 1166, noot I. CLAEYS.
8 Parl. St. Kamer 1997-98, nr. 1087/7.
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verjaring en artikel 2262bis van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 10 van de wet van 10 juni 1998 tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de verjaring;
- artikel 26 van de wet van 17 april 1878 houdende de Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering zowel in de versie vooraleer als in de versie nadat het werd gewijzigd bij artikel 2 van de wet van 10 juni 1998 tot wijziging van sommige bepalingen
betreffende de verjaring.
Aangevochten beslissingen
De appelrechter wijst in het bestreden arrest het hoger beroep van de eiseres af, bevestigt het beroepen vonnis in al zijn beschikkingen en verklaart dienvolgens de vordering
van de eiseres ongegrond en veroordeelt haar tot de kosten van het hoger beroep. Hij
steunt zijn beslissing voornamelijk op de volgende overwegingen:
"II. Nieuwe beoordeling in rechte in hoger beroep
(De eiseres) meent dat de eerste rechter, door de nieuwe termijn van 20 jaar te hanteren,
voorbij is gegaan aan het feit dat deze korter was dan de voor de inwerkingtreding van de
wet van 10 juni 1998 voor haar geldende verjaringstermijn van 30 jaar. Bovendien stelt
(de eiseres) dat in het bestreden vonnis de verjaringstermijn van de strafvordering en deze
van de burgerlijke vordering ex delicto door elkaar wordt gehaald.
De vordering van (de eiseres) ten opzichte van (de verweerder) betreft een aansprakelijkheidsvordering die gegrond is op strafbare schadeverwekkende feiten die dateren van
voor de inwerkingtreding van de nieuwe verjaringswet (27 juli 1998).
Sinds de inwerkingtreding van de wet van 10 juni 1998 bepaalt het gewijzigde artikel
26 V.T.Sv. dat de burgerlijke rechtsvordering 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 de schade, maar niet voor de verjaring van de strafvordering.
De wet wijzigt tegelijk het Burgerlijk Wetboek: de vordering tot vergoeding van de
schade veroorzaakt door een onrechtmatige daad wordt verkort tot in principe vijf jaar
vanaf de dag volgend op die waarop de benadeelde kennis heeft gekregen van de schade
of van de verzwaring ervan en van de identiteit van de daarvoor aansprakelijke persoon,
en in ieder geval tot twintig jaar nadat het feit zich heeft voorgedaan waardoor de schade
is veroorzaakt (artikel 2262bis van het Burgerlijk Wetboek)
Terwijl de algemene regel van de werking van wetgeving in de tijd de onmiddellijke
werking van een nieuwe wet op lopende situaties meebrengt, geldt een bijzondere overgangsregel voor wetgevende wijzigingen van verjaringstermijnen. In geval van verkorting
van termijnen, waartoe de onderhavige wet aanleiding geeft, gelden twee specifieke regels
die beide in artikel 10 van de nieuwe verjaringswet zijn opgenomen.
Aan de ene kant geldt een specifiek vertrekpunt voor een nieuwe verjaringstermijn: de
verkorte termijn begint slechts vanaf de inwerkingtreding van de nieuwe wet te lopen.
Deze regel is ingegeven door het motief verrassingseffecten te voorkomen, zoniet zou een
rechtsvordering van de ene op de andere dag kunnen verjaard zijn. Aan de andere kant is
ook de oude verjaringstermijn nog van tel: de nieuwe termijn speelt slechts zolang de
oude (dertigjarige) termijn niet is afgelopen.
De vraag is of in casu er verkorting van verjaringstermijn is. Volgens (de eiseres) is dit
wel degelijk het geval en begint de nieuwe verjaringstermijn slechts te lopen vanaf 27 juli
1998, zijnde de datum van de inwerkingtreding van de wet op de nieuwe verjaringstermijnen.
Oud artikel 26 V.T. Sv. voorzag voor burgerlijke vorderingen ex delicto een vervalter-
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mijn van 5 jaar vanaf de dag waarop het misdrijf werd gepleegd.
Bij arrest van 21 maart 1995 oordeelde het Arbitragehof echter dat dit oude artikel 26
V.T. Sv. de artikelen 10 en 11 van het Gerechtelijk Wetboek schendt doordat de burgerlijke vordering uit een misdrijf na vijf jaar verjaart terwijl de vergoeding van de schade door
een burgerlijke fout, die minder zwaar is dan een fout die door de wetgever als strafbaar
heeft aangemerkt, gedurende dertig jaar kan worden gevorderd.
Ingevolge deze ongrondwettigheidsverklaring, oordeelde het Hof van Cassatie alsdan
dat vorderingen tot herstel van een fout, ook al maakte dit een misdrijf uit, niet (meer) onderworpen konden worden aan de in de artikel 26 V.T. Sv. bepaalde termijn (zie o.a.
Cass., 19 december 1996, R.W., 1997-1998, 255).
De stelling van (de eiseres) is dat, zolang de wetgever geen einde had gemaakt aan de
discriminatie veroorzaakt door artikel 26 V.T. Sv., voor iedere buitencontractuele vordering toepassing diende te worden gemaakt van de 30-jarige verjaringstermijn. Met andere
woorden gold - aldus (de eiseres) - destijds voor het thans voorliggende geval een verjaringstermijn van dertig jaar.
Waar thans de vordering van (de eiseres) onderworpen is aan de termijn van 5 jaar en
maximaal 20 jaar, betreft volgens (de eiseres) de nieuwe verjaringstermijn wel degelijk
een kortere termijn dan voorheen, en begint deze aldus pas te lopen sinds 27 juli 1998,
zijnde de datum van de inwerkingtreding van de wet op de nieuwe verjaringstermijnen.
Wanneer aangenomen wordt dat het misbruik waarop de vordering van (de eiseres)
steunt, bewezen is tot ten laatste 1978 en wanneer rekening wordt gehouden met het feit
dat de inleidende dagvaarding aan (de verweerder) werd betekend op 14 mei 2001, leidt
dit volgens (de eiseres) tot het besluit dat haar vordering nog niet is verjaard.
Deze stelling kan evenwel niet worden gevolgd. Immers, in tegenstelling tot wat (de eiseres) probeert te laten uitschijnen, is de verjaringstermijn voor vorderingen uit misdrijven
voor de nieuwe van kracht werd, nooit verlengd geweest tot 30 jaar. Alleen dienden de
rechters, na het arrest van het Arbitragehof van 21 maart 1995 vast te stellen dat de verjaringstermijn van vorderingen uit misdrijven discriminatoir was, dienden zij de ongrondwettelijkheid ervan vast te stellen en derhalve er geen toepassing van te maken.
Door de nieuwe wet op de verjaringstermijnen werd deze discriminatie opgeheven, nu
de vordering tot vergoeding van de schade veroorzaakt door een onrechtmatige daad verkort werd tot in principe vijf jaar vanaf de dag volgend op die waarop de benadeelde kennis heeft gekregen van de schade of van de verzwaring ervan en van de identiteit van de
daarvoor aansprakelijke persoon, en in ieder geval tot twintig jaar nadat het feit zich heeft
voorgedaan waardoor schade is veroorzaakt (artikel 2262bis van het Burgerlijk Wetboek)
Zoals de eerste rechter terecht opperde, werd in casu de termijn niet ingekort ingevolge
de nieuwe wet. Immers verjaarde volgens de oude wetgeving de burgerlijke vordering
voortvloeiend uit een misdrijf (in casu seksueel misdrijf), na verloop van 5 tot 10 jaar,
naargelang het ging om een wanbedrijf of een misdaad en is er dan ook, ten overstaan van
de vroegere termijnen, geen verkorting van de verjaringstermijn in de nieuwe wet, die
voorziet in een termijn van 5 jaar en maximaal 20 jaar.
(De eiseres) beroept zich dan ook ten onrechte op de overgangsbepaling van de wet van
10 juni 1998 om als uitgangspunt van de verjaring de datum van de inwerkingtreding van
de nieuwe wet te weerhouden.
Waar (de eiseres) kennelijk ter zitting van de eerste rechter verklaarde dat het misbruik
duurde tot 1978 en het misbruik dan ook enkel kan worden aanvaard als bewezen tot ten
laatste 1978, was de vordering hieruit voortspruitende, reeds verjaard in 1983 en wanneer
men zou rekening houden met de 20-jarige termijn, was de verjaring hoe dan ook ingetreden in 1998.
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Terecht besloot de eerster rechter dan ook dat de vordering van (de eiseres), ingesteld
bij dagvaarding van 14 mei 2001, vervallen is door verjaring. Het bestreden vonnis dient
dan ook te worden bevestigd".
Grieven
1. Luidens artikel 10 van de Grondwet is er in de Staat België geen onderscheid van
standen. De Belgen zijn gelijk voor de wet; zij alleen zijn tot de burgerlijke en militaire
bedieningen benoembaar, behoudens uitzonderingen die voor bijzondere gevallen door
een wet kunnen worden gesteld.
Naar luid van artikel 11 van de Grondwet moet het genot van de rechten en vrijheden
aan de Belgen toegekend zonder discriminatie verzekerd worden. Te dien einde waarborgen de wet en het decreet inzonderheid de rechten en vrijheden van de ideologische en filosofische minderheden.
Volgens artikel 26 van de wet van 17 april 1878 houdende de Voorafgaande Titel van
het Wetboek van Strafvordering, zoals van kracht voor de wijziging bij artikel 2 van de
wet van 10 juni 1998 tot wijziging van sommige bepalingen betreffende verjaring, verjaarde de burgerlijke vordering uit een misdrijf na verloop van vijf jaar vanaf de dag
waarop het misdrijf werd gepleegd, zonder dat de burgerlijke vordering kon verjaren
voordat de strafvordering verjaard was.
Deze wetsbepaling werd door het Arbitragehof in een arrest van 21 maart 1995 onverenigbaar geacht met het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel, doordat de burgerlijke rechtsvordering uit een misdrijf na vijf jaar verjaart, terwijl de vergoeding van de schade door
een burgerlijke fout, die minder zwaar is dan een fout die de wetgever als strafbaar heeft
aangemerkt, gedurende dertig jaar kan worden gevorderd.
Indien een procespartij de ongrondwettelijkheid opwerpt van artikel 26 van de wet van
17 april 1878 houdende de Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering vooraleer dit artikel werd gewijzigd dan is de rechter overeenkomstig artikel 2 van de Bijzondere Wet op het Arbitragehof verplicht hierover ofwel zelf een prejudiciële vraag te stellen ofwel de beslissing van het Arbitragehof te volgen.
De wet van 10 juni 1998 tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de verjaring heeft grondige wijzigingen aangebracht aan artikel 26 van de wet van 17 april 1878
houdende de Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering en aan het Burgerlijk Wetboek.
Sinds de inwerkingtreding van de wet van 10 juni 1998 tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de verjaring, luidt artikel 26 van de wet van 17 april 1878 houdende
de Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering als volgt: "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. Zij kan echter niet verjaren voor de strafvordering".
Bij artikel 4 van de wet van 10 juni 1998 tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de verjaring werd artikel 2262 van het Burgerlijk Wetboek, naar luid waarvan "Alle
rechtsvorderingen, zowel de zakelijke als persoonlijke, verjaren door verloop van dertig
jaren, zonder dat hij die zich op deze verjaring beroept, verplicht is daarvan enige titel te
vertonen of dat men hem de exceptie van kwade trouw kan tegenwerpen" vervangen als
volgt: "Alle zakelijke rechtsvorderingen verjaren door verloop van dertig jaar, zonder dat
hij die zich op deze verjaring beroept, verplicht is daarvan enige titel te vertonen of dat
men hem de exceptie van kwade trouw kan tegenwerpen.
Door artikel 5 van de wet van 10 juni 1998 tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de verjaring werd in het Burgerlijk Wetboek een artikel 2262bis ingevoegd, luidende als volgt:
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"§1. Alle persoonlijke rechtsvorderingen verjaren door verloop van tien jaar. In afwijking van het eerste lid verjaren alle rechtsvorderingen tot vergoeding van schade op grond
van buitencontractuele aansprakelijkheid door verloop van vijf jaar vanaf de dag volgend
op die waarop de benadeelde kennis heeft gekregen van de schade of van de verzwaring
ervan en van de identiteit van de daarvoor aansprakelijke persoon. De in het tweede lid
vermelde vorderingen verjaren in ieder geval door verloop van twintig jaar vanaf de dag
volgend op die waarop het feit waardoor de schade is veroorzaakt, zich heeft voorgedaan.
§2. Indien een in kracht van gewijsde gegane beslissing over een vordering tot vergoeding
van schade enig voorbehoud heeft erkend, dan is de eis die strekt om over het voorwerp
van dat voorbehoud vonnis te doen wijzen, ontvankelijk gedurende twintig jaar na de uitspraak".
Artikel 10 van de wet van 10 juni 1998 tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de verjaring houdt een overgangsregel in, die bepaalt dat: "Wanneer de rechtsvordering is ontstaan voor de inwerkingtreding van deze wet, beginnen de nieuwe verjaringstermijnen waarin zij voorziet slechts te lopen vanaf haar inwerkingtreding. De totale duur
van de verjaringstermijn mag evenwel niet meer dan dertig jaar bedragen".
In geval van verkorting van termijnen waartoe de wet van 10 juni 1998 tot wijziging
van sommige bepalingen betreffende de verjaring aanleiding geeft, gelden aldus twee specifieke regels, opgenomen in artikel 10 van deze wet, met name:
Aan de ene kant geldt een specifiek vertrekpunt van de nieuwe verjaringstermijn: de
verkorte termijn begint pas te lopen vanaf de inwerkingtreding van de wet van 10 juni
1998 tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de verjaring.
Aan de andere kant is ook de oude verjaringstermijn nog van tel: de nieuwe termijn
speelt slechts zolang de oude dertigjarige termijn niet verstreken is.
2. Terzake beslist de appelrechter dat de bij dagvaarding van 14 mei 2001 de door de
eiseres ingestelde vordering tot schadevergoeding wegens seksueel misbruik dat duurde
tot 1978, vervallen is door verjaring op grond van de volgende motieven: (1) dat de verjaringstermijn voor vorderingen uit misdrijven voor de nieuwe wet van kracht werd, nooit
verlengd is geweest tot 30 jaar, (2) dat volgens de oude wetgeving de burgerlijke vordering uit een misdrijf verjaarde na verloop van 5 tot 10 jaar, terwijl de nieuwe wet voorziet
in een termijn van 5 en maximaal 20 jaar, (3) dat de verjaringstermijn dan ook niet werd
ingekort ingevolge de nieuwe wet, (4) dat de eiseres zich dan ook ten onrechte beroept op
de overgangsbepaling van de wet van 10 juni 1998 om als uitgangspunt van de verjaring
de datum van de inwerkingtreding van de nieuwe wet te weerhouden, en (5) dat waar het
misbruik enkel kan worden aanvaard tot ten laatste 1978, de vordering hieruit voortspruitende, reeds was verjaard in 1983 en wanneer men rekening zou houden met de 20-jarige
termijn, de verjaring hoe dan ook was ingetreden in 1998.
Op grond van deze overwegingen kon het bestreden arrest niet wettig besluiten dat de
vordering van de eiseres vervallen is door verjaring.
Eerste onderdeel
Door ervan uit (te gaan) dat de verjaringstermijn voor vorderingen uit misdrijven voor
de nieuwe wet van kracht werd, nooit verlengd is geweest tot 30 jaar, en op grond van de
overweging dat de burgerlijke vorderingen ex delicto volgens de oude wetgeving verjaarden na verloop van vijf tot tien jaar naargelang het ging om een wanbedrijf of een misdaad, te beslissen dat er in vergelijking met de vroeger toepasselijke termijn geen verkorting van de verjaringstermijn is in de wet van 10 juni 1998, die voorziet in een termijn van
5 jaar en maximaal 20 jaar, en dat de eiseres zich dan ook ten onrechte beroept op de
overgangsregeling van de wet van 10 juni 1998 om als uitgangspunt van de verjaring de
datum van de inwerkingtreding van de nieuwe wet te weerhouden, miskent de appelrechter de verjaringstermijn van burgerlijke vorderingen ex delicto gesteund op feiten die
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plaatsvonden voor de inwerkingtreding van de wet van 10 juni 1998 tot wijziging van
sommige bepalingen betreffende de verjaring.
Nu de rechter met betrekking tot feiten van voor de inwerkingtreding van de wet van 10
juni 1998 tot wijziging van sommige bepalingen betreffende verjaring waaromtrent nog
geen enkele procedure is aangevat, verplicht is om de beslissing van het Arbitragehof te
volgen en aldus om artikel 26 van de wet van 17 april 1878 houdende de Voorafgaande
Titel van het Wetboek van Strafvordering, zoals van kracht voor de wijziging bij artikel 2
van de wet van 10 juni 1998 buiten werking te stellen, diende hij bij de vergelijking van
de twee termijnen, rekening te houden enerzijds met de oude gemeenrechtelijke verjaringstermijn van dertig jaar, evenals anderzijds met de nieuwe verjaringstermijnen van de
wet van 10 juni 1998 tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de verjaring die
overeenkomstig de specifieke overgangsregeling van deze wet pas aanvangen vanaf de
datum van inwerkingtreding van deze wet. Aldus diende hij tot het besluit te komen dat de
wet van 10 juni 1998 wel degelijk een verkorting van de termijn meebracht zodat de wijziging niet kan intreden zolang de termijn van dertig jaar niet was verstreken. De beslissing van de appelrechter is dan ook niet naar recht verantwoord (schending van alle in het
middel aangehaalde wettelijke bepalingen alsook artikel 149 van de Grondwet).
Tweede onderdeel
Het bestreden arrest is tevens aangetast door een tegenstrijdigheid in de motieven, alwaar de appelrechter, enerzijds, stelt "Alleen dienden de rechters, na het arrest van het Arbitragehof van 21 maart 1995 vast te stellen dat de verjaringstermijn van vorderingen uit
misdrijven discriminatoir was, dienden zij de ongrondwettelijkheid ervan vast te stellen en
derhalve er geen toepassing van te maken", terwijl hij, anderzijds, niettemin nog rekening
houdt met artikel 26 van de wet van 17 april 1878 houdende de Voorafgaande Titel van
het Wetboek van Strafvordering, zoals van kracht voor de wijziging bij artikel 2 van de
wet van 10 juni 1998 tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de verjaring, door
als volgt te overwegen "Immers verjaarde volgens de oude wetgeving de burgerlijke vordering voortvloeiend uit een misdrijf (in casu seksueel misdrijf), na verloop van vijf tot
tien jaar, naargelang het ging om een wanbedrijf of een misdaad". Dergelijke tegenstrijdigheid is gelijk aan een afwezigheid van motieven (schending van artikel 149 van de
Grondwet).
Derde onderdeel
Tot slot is de beslissing van de appelrechter dat aangezien het misbruik van de eiseres
enkel als bewezen kan worden aanvaard tot ten laatste 1978, de hieruit voortvloeiende
vordering reeds verjaard was in 1983 en wanneer men rekening zou houden met de twintigjarige termijn, de verjaring hoe dan ook ingetreden was in 1998, niet naar recht verantwoord, nu de appelrechter met miskenning van de specifieke overgangsregeling van de
wet van 10 juni 1998 tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de verjaring de
verkorte verjaringstermijnen van deze wet een aanvang laat nemen op een tijdstip dat de
inwerkingtreding van deze wet voorafgaat (schending van artikel 10 van de wet van 10
juni 1998 tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de verjaring).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste onderdeel
1. Artikel 26 van de Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering,
vóór de wijziging bij artikel 2 van de wet van 10 juni 1998 tot wijziging van
sommige bepalingen betreffende de verjaring, bepaalt dat de burgerlijke rechtsvordering volgend uit een misdrijf, verjaart door verloop van vijf jaren, te rekenen van de dag waarop het misdrijf is gepleegd, maar niet kan verjaren voor de
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strafvordering.
2. Deze bepaling werd door het Grondwettelijk Hof ongrondwettig verklaard
bij arrest van 21 maart 1995.
3. Ingeval de ongrondwettigheid van artikel 26 van de wet van 17 april 1878
houdende de Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering wordt ingeroepen, wordt de verjaring van de burgerlijke rechtsvordering uit een misdrijf,
vóór de inwerkingtreding van de wet van 10 juni 1998 tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de verjaring, beheerst door de gemeenrechtelijke verjaringstermijn van dertig jaar van artikel 2262 van het Burgerlijk Wetboek, vóór
de wijziging ervan door artikel 4 van de wet van 10 juni 1998.
4. Artikel 2262bis, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek, zoals ingevoegd
bij de wet van 10 juni 1998, bepaalt dat alle rechtsvorderingen tot vergoeding
van schade op grond van buitencontractuele aansprakelijkheid verjaren door verloop van vijf jaar vanaf de dag volgend op die waarop de benadeelde kennis
heeft gekregen van de schade of van de verzwaring ervan en van de identiteit van
de daarvoor aansprakelijke persoon.
Het derde lid van dit artikel bepaalt dat deze vorderingen in ieder geval verjaren door verloop van twintig jaar vanaf de dag volgend op die waarop het feit
waardoor de schade is veroorzaakt, zich heeft voorgedaan.
5. Artikel 10 van de wet van 10 juni 1998 tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de verjaring, bepaalt dat wanneer de rechtsvordering is ontstaan
voor de inwerkingtreding van deze wet, de nieuwe verjaringstermijnen slechts
beginnen te lopen vanaf haar inwerkingtreding, maar dat de totale duur van de
verjaringstermijn niet meer dan dertig jaar mag bedragen.
6. De burgerlijke rechtsvordering uit een misdrijf gepleegd voor de inwerkingtreding van de wet van 10 juni 1998 tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de verjaring, die wordt ingeleid op een ogenblik dat ze verjaard zou
zijn volgens artikel 26 van de wet van 17 april 1878, houdende de Voorafgaande
Titel van het Wetboek van Strafvordering, voor de wijziging ervan bij artikel 2
van de wet van 10 juni 1998, maar waarvan de verjaring niet is vastgesteld door
een definitieve rechterlijke beslissing, is toch niet verjaard voor zover ze wordt
ingesteld binnen de dertigjarige termijn van artikel 2262 van het Burgerlijk Wetboek, vóór de wijziging ervan bij artikel 4 van de wet van 10 juni 1998, en binnen de termijnen van artikel 2262bis, §1, tweede en derde lid, die overeenkomstig artikel 10 van de wet van 10 juni 1998 beginnen lopen vanaf de inwerkingtreding van die wet.
7. De appelrechters konden niet zonder schending van de in het onderdeel aangewezen bepalingen beslissen dat de vordering uit het misdrijf dat duurde tot
1978 reeds verjaard was in 1983 en dat, wanneer men zou rekening houden met
de twintigjarige termijn, de verjaring hoe dan ook was ingetreden in 1998.
Het onderdeel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.
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Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
over.
Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Gent.
15 mei 2008 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Boes, afdelingsvoorzitter –
Gelijkluidende conclusie van de h. Vandewal, advocaat-generaal – Advocaat: mr. Verbist.

Nr. 297
1° KAMER - 15 mei 2008

1º VERZEKERING — W.A.M.-VERZEKERING - VERKEERSONGEVAL - SCHADE - BEGRIP
2º BENELUX — VERDRAGSBEPALINGEN - BENELUX-GERECHTSHOF - BENELUXOVEREENKOMST BETREFFENDE DE VERPLICHTE AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING INZAKE
MOTORRIJTUIGEN - GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN - UITLEGGING - GEVOLG
3º VERZEKERING — W.A.M.-VERZEKERING - VERGOEDINGSPLICHT VERKEERSONGEVAL - BEGRIP - WEDSTRIJD - AFGESLOTEN CIRCUIT - GEVOLG
1º en 2° Het begrip schade geleden door het slachtoffer van een verkeersongeval, in de zin
van artikel 29bis van de W.A.M. 1989, moet beoordeeld worden in het licht van de
artikelen 2, §1 en 3, §1 van die wet; de draagwijdte van laatstgenoemde bepalingen moet
bepaald worden overeenkomstig de uitlegging door het Benelux-Gerechtshof van de
artikelen 2, §1 en 3, met een soortgelijke inhoud, van de gemeenschappelijke bepalingen
behorende bij de Benelux-overeenkomst van 24 mei 1966 betreffende de verplichte
aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, volgens welke uitlegging beslissend
is of de schade door het motorrijtuig is veroorzaakt op een wijze die karakteristiek is voor
schadeveroorzaking door een motorrijtuig in het verkeer. (Artt. 2, §1, 3, §1 en 29bis
W.A.M.-wet 1989)
3º Een verkeersongeval in de zin van artikel 29bis van de W.A.M. 1989 is het ongeval dat
zich voordoet op de openbare weg en op de terreinen, zij het privé, die toegankelijk zijn
voor een aantal personen die het recht hebben om er te komen; uit de omstandigheid dat
het ongeval zich heeft voorgedaan tijdens een snelheids-, regelmatigheids- of
behendigheidsrit of -wedstrijd op een afgesloten circuit kan niet worden afgeleid dat het
ongeval geen verkeersongeval is in de zin van voornoemde bepaling 1. (Art. 29bis
W.A.M.-wet 1989)
(AXA BELGIUM n.v. T. LANDSBOND DER CHRISTELIJKE MUTUALITEITEN)

ARREST

(A.R. C.07.0306.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis op 6 december 2006, in hoger
beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Oudenaarde.
Afdelingsvoorzitter Robert Boes heeft verslag uitgebracht.
1 Cass., 25 jan. 2008, A.R. C.07.0261.F, A.C. 2008, nr. 64.
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Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 6, juncto 1 en 7 van het Verdrag betreffende de instelling en het statuut van een
Benelux-Gerechtshof, ondertekend te Brussel op 31 maart 1965 en goedgekeurd bij wet
van 18 juli 1969 houdende goedkeuring van het Verdrag betreffende de instelling en het
statuut van een Benelux-Gerechtshof, ondertekend te Brussel op 31 maart 1965, en van
het aanvullend protocol bij dit verdrag, ondertekend te Brussel op 25 oktober 1966 en bij
wet van 28 mei 1986 (hierna: Verdrag Benelux-Gerechtshof van 31 maart 1965);
- artikel 1, §2, van de Benelux-overeenkomst van 24 mei 1966 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, goedgekeurd bij de wet van 19 februari 1968 (hierna: Benelux-overeenkomst 24 mei 1966);
- de artikelen 2, §1, lid 1, en 29bis, §1, lid 1, van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, (hierna: WAMwet).
Aangevochten beslissingen
Het bestreden vonnis doet het vonnis a quo teniet, verklaart de vordering van de verweerster in zoverre gesteund op artikel 29bis WAM-wet ontvankelijk en in de volgende
mate gegrond ten laste van de eiseres: veroordeelt de eiseres tot betaling, als schadevergoeding aan de verweerster, van een bedrag van 44.559,36 euro in hoofdsom.
Deze beslissing steunt op de volgende gronden:
"3.1.1. Artikel 29bis WAM-wet luidt: (...)
De toepassingsvoorwaarden van artikel 29bis zijn dus de volgende:
1. een verkeersongeval,
2. waarbij een motorrijtuig betrokken is,
3. op de plaatsen bedoeld in artikel 2, §1, van de WAM-wet,
4. schade voortvloeiend uit lichamelijk letsel of overlijden,
5. een causaal verband tussen het verkeersongeval en de schade,
6. het slachtoffer moet wettelijk beschermd zijn en
7. de aangesprokene moet een verzekeraar of een gelijkgestelde zijn.
3.1.2. De rechtbank dient dus na te gaan of in casu voldaan is aan voornoemde toepassingsvoorwaarden waarbij dient opgemerkt dat (de eiseres) voornamelijk aanvoert dat ongevallen die hebben plaatsgevonden tijdens snelheids-, regelmatigheids- of behendigheidsritten of -wedstrijden niet kunnen worden beschouwd als verkeersongevallen in de in
van artikel 29bis, van de WAM-wet.
In het algemeen voorziet artikel 4, §2, van de WAM-wet in de mogelijkheid om de uit
dergelijke ongevallen voortvloeiende schade van de verzekering uit te sluiten.
Deze uitsluitingsgrond vindt haar bestaansreden in artikel 8.4°, van het koninklijk besluit van 14 december 1992 inzake de modelovereenkomst die de organisatie van dergelijke wedstrijden onderwerpen aan een toelating van de provincie-gouverneur, die moet
vaststellen of er een bijzondere verzekering werd afgesloten conform de WAM-bepalingen.
Aangezien artikel 29bis integraal deel uitmaakt van de WAM-wet zou men kunnen stellen dat de slachtoffers van een ongeval dat heeft plaatsgevonden tijdens een snelheids-, regelmatigheids- of behendigheidsrit of -wedstrijd, vergoed zullen worden, hetzij, door de
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verzekeraar bij wie een bijzondere verzekering werd afgesloten (wanneer toelating door
de overheid werd gegeven), hetzij door de WAM-verzekeraar van het betrokken voertuig
(wanneer er geen overheidstoelating was), hetzij door het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds (wanneer er wel toelating was, doch geen bijzondere verzekering).
Er rijzen evenwel in de context van artikel 29bis een aantal specifieke problemen die te
maken hebben met de draagwijdte van het begrip 'verkeersongeval'.
3.1.3. Een verkeersongeval in de zin van artikel 29bis WAM-wet is te omschrijven als
een toevallige, plotselinge en abnormale gebeurtenis die rechtstreeks en uitsluitend wordt
veroorzaakt door de plotselinge werking van een oorzaak die vreemd is aan de wil van het
slachtoffer. Het begrip moet ruim geïnterpreteerd worden en geldt ook voor de vergoeding
van schade veroorzaakt door het vrijwillig veroorzaakte verkeersongeval (...).
Teneinde te bepalen wat een verkeersongeval in de zin van artikel 29bis WAM-wet
precies betekent, dient de rechtbank in de eerste plaats rekening te houden met de plaats
waar het ongeval zich heeft voorgedaan en subsidiair spelen de elementen 'motorrijtuig'
en 'betrokkenheid van een motorrijtuig' een rol (...).
In de laatste wetswijziging (wet van 19 januari 2001 tot wijziging van diverse bepalingen betreffende de regeling inzake automatische vergoeding van de schade, geleden door
zwakke weggebruikers en passagiers van motorrijtuigen) werd aan het eerste lid van artikel 29bis, §1, het zinsdeel toegevoegd waarin wordt bepaald dat het ongeval moet zijn
overkomen op de plaatsen bedoeld in artikel 2, §1, van diezelfde WAM-wet.
Onder de plaatsen bedoeld in artikel 2, §1, dient verstaan te worden de openbare weg
en de terreinen die toegankelijk zijn voor het publiek of slechts voor een aantal personen
die het recht hebben om er te komen.
Van bij de invoering van de WAM-wet is het de bedoeling geweest om enkel die verkeersongevallen uit te sluiten die zich op strikt privaat terrein hebben voorgedaan (...).
Aangezien de door de WAM-verzekeraar gedekte schade niet strikt beperkt is tot de
schade die wordt veroorzaakt door een verkeersongeval in de zin van het Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer, neemt ook een groot deel van de rechtsleer aan
dat het begrip 'verkeer' in de context van artikel 29bis WAM-wet ruim moet worden geïnterpreteerd (...)
Bovendien beklemtoonde de wetgever zijn wil om een ruime interpretatie aan het begrip 'verkeersongeval' in de zin van artikel 29bis WAM-wet te geven, door in de laatste
wetswijziging (wet van 19 januari 2001 voornoemd, Belgisch Staatsblad 21 februari
2001) te bepalen dat de regeling van artikel 29bis WAM-wet zelfs geldt voor schade die
opzettelijk wordt veroorzaakt.
Er kan verder onder meer verwezen worden naar het cassatiearrest van 9 januari 2004
welke motieven de rechtbank tot de hare neemt en waarin als volgt werd geoordeeld: het
vonnis dat vaststelt dat de getroffene, als achterpassagier in een motorrijtuig dat op een
openbare weg reed, in zijn ruggengraat geraakt werd door een verdwaalde kogel die het
koetswerk van het voertuig doorboorde bij een vuurgevecht tussen gangsters en politie, en
dat oordeelt dat het voertuig, in het verkeer, getroffen werd door een ongewoon voorwerp
dat één van de inzittenden schade toebracht en verwondde, heeft wettig kunnen afleiden
dat de schade te wijten was aan een ongeval dat verband houdt met het verkeer op de
openbare weg in de zin van artikel 29bis, §1, eerste lid, WAM-wet.
Tot slot moet de draagwijdte van de bepaling van artikel 29bis van de WAM-wet worden uitgelegd overeenkomstig de uitlegging door het Benelux-Gerechtshof gegeven van
de gemeenschappelijke bepalingen berustende bij de Benelux-overeenkomst van 24 mei
1996 (sic) (lees: 1966) betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake
motorrijtuigen.
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In dit verband kan worden vermeld dat het Benelux-Gerechtshof, in het raam van het
onderscheid tussen de verzekering BA-uitbating en BA-auto, heeft beslist dat de omstandigheid dat de schade is veroorzaakt door een motorrijtuig dat niet of niet alleen is ingericht voor het verplaatsen van personen of goederen over wegen, maar uitsluitend of mede
om te dienen als werktuig voor andere verrichtingen dan het bewerkstelligen van zodanig
vervoer, niet belet dat het motorrijtuig op dat moment deelnam aan het verkeer (Vgl. Benelux-Gerechtshof, 23 oktober 1984, R.W. 1984-85, p. 1009; Cass. 12 juni 1989, R.W.
1989-90, p. 229).
De rechtbank is van oordeel dat gelet op bovenstaand arrest - waar geoordeeld werd dat
het feit dat het motorrijtuig tegelijkertijd als werktuig werd gebezigd, niet eraan in de weg
zou staan dat de schade zou worden aangemerkt als in het verkeer veroorzaakt - het feit
dat het motorrijtuig in casu als sportvoertuig werd gebezigd, evenmin belet dat de schade
moet worden aangemerkt als in het verkeer veroorzaakt.
Bepalend is of de schade door het motorrijtuig is veroorzaakt op een wijze die karakteristiek is voor schadeveroorzaking door een motorrijtuig in het verkeer.
De rechtbank is van oordeel dat de schade in casu veroorzaakt is op een wijze die karakteristiek is voor de schadeveroorzaking door een motorrijtuig in het verkeer vermits
ook in het gewone verkeer de schade vaak veroorzaakt wordt doordat men de controle
over zijn voertuig verliest.
3.1.4. (De eiseres) kan niet gevolgd worden waar zij stelt dat in het arrest van 27 mei
(1991) van het Benelux Gerechtshof bepaald wordt dat er geen deelname is aan het verkeer in de zin van de WAM-wet tijdens een gemotoriseerde wedstrijd op een gesloten omloop. Uit voornoemd arrest kan enkel afgeleid worden dat de schade veroorzaakt voor of
na het deelnemen van motorrijtuigen aan snelheidswedstrijden niet van de gewone verplichte verzekering is uitgesloten zodat die ongelukken niet door de bijzondere verzekeraar zoals voorzien in artikel 8 WAM-wet moeten worden gedekt.
Er weze opgemerkt dat de door (de eiseres) voorgelegde rechtspraak deels illustratieve
waarde mist alsook dat er, naast de rechtspraak die (de eiseres) voorlegt en waarbij snelheidswedstrijden worden uitgesloten van het toepassingsgebied van artikel 29bis WAMwet bij gebrek aan deelname in het verkeer, er evenzeer recente rechtspraak is die artikel
29bis WAM-wet wel degelijk toepasselijk verklaart bij snelheidswedstrijden (...).
3.1.5. De rechtbank stelt besluitend dat zij de stelling van (de eiseres) volgens de welke
de notie 'verkeer' volkomen vreemd zou zijn aan een gemotoriseerde rallywedstrijd verwerpt en dit gezien de ruime interpretatie die aan het begrip verkeersongeval moet gegeven worden derwijze dat dit begrip niet mag beperkt worden tot die situaties waarop de
Wegcode van toepassing is, hetzij rechtstreeks, hetzij per analogie.
In onderhavig geval:
- is het parcours te beschouwen als een terrein dat toegankelijk is voor het publiek of
slechts voor een zeker aantal personen die het recht hebben om er te komen (deelnemers
en toeschouwers),
- is het voertuig dat betrokken is in het ongeval, een motorrijtuig in de zin van artikel 1
en 29bis WAM-wet,
- kan er geen betwisting rijzen dat het motorrijtuig in dat door de piloot werd bestuurd
in het ongeval 'betrokken' is.
De loutere materiële tussenkomst van het motorrijtuig bij het ontstaan van het ongeval
is reeds voldoende om de betrokkenheid ervan aan te nemen (...).
Er is eveneens voldaan aan de overige toepassingsvoorwaarden:
- de schade die door (de verweerster) wordt gevorderd is onbetwistbaar schade die
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voortvloeit uit lichamelijke letsels;
- de schade staat ongetwijfeld in causaal verband met het verkeersongeval en (de eiseres) is een verzekeraar die in de zin van artikel 29bis WAM-wet kan aangesproken worden en (de verweerster) is de verzekeraar van een wettelijk beschermd slachtoffer in de
zin van artikel 29bis WAM-wet.
3.1.6. (...) (De eiseres) is dan ook in toepassing van artikel 29bis WAM-wet gehouden
tot betaling aan (de verweerster) van een bedrag van 44.559,36 euro meer de interesten
vanaf de datum van uitgaven en de kosten".
(bestreden vonnis, p. 4-8).
Grieven
1. Uit de vaststellingen van het bestreden vonnis (p. 1-3, nr. 1.1, 1.2 en 2.1) blijkt het
volgende:
- op 20 mei 2001 vond op de industriezone Klein Frankrijk in Ronse op een gesloten
circuit het Belgisch Kampioenschap motoren plaats, dat werd georganiseerd door de Belgische Motorrijdersbond VZW;
- de heer L. V. stond in de uitloopzone van het circuit tegen de nadarafsluiting beroepshalve foto's te nemen;
- tijdens de wedstrijd kwam een motorpiloot ten val waarbij de motorfiets tegen de heer
V. schoof, die in de lucht werd gekatapulteerd en ernstig werd gekwetst;
- de heer V. is bij de verweerster verzekerd voor ziekte en invaliditeit en de eiseres is de
verzekeraar burgerlijke aansprakelijkheid van de Belgische Motorrijdersbond VZW, zowel wat de organisatoren als de motorrijders betreft;
- de verweerster deed voor haar verzekerde V. uitgaven van dagelijkse vergoedingen en
geneeskundige kosten, die zij terugvorderde van de eiseres.
2. Op grond van artikel 8, lid 1, van de WAM-wet dient, zoals te dezen voor de kwestieuze wedstrijd, de burgerlijke aansprakelijkheid van de organisatoren van een snelheids-,
regelmatigheids- of behendigheidsrit of -wedstrijd voor motorrijtuigen en van de in artikel
3, §1, van dezelfde wet bedoelde personen gedekt te zijn door een bijzondere verzekering
die aan de bepalingen van deze wet voldoet.
Het aangevochten vonnis (p. 5, al. 2) overweegt ten onrechte dat deze verplichting
voortvloeit uit artikel 8, 4°, van het koninklijk besluit van 14 december 1992 betreffende
de modelovereenkomst voor de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, vermits dit enkel bepaalt dat de schade die voortvloeit uit het deelnemen van het
verzekerd rijtuig aan snelheids-, regelmatigheids- of behendigheidsritten of -wedstrijden
waartoe van overheidswege verlof is verleend, van de verzekering vervat in de modelovereenkomst is uitgesloten.
Voormelde verplichting vervat in artikel 8, lid 1, van de WAM-wet tot dekking van de
burgerlijke aansprakelijkheid van de genoemde personen door een bijzondere verzekering
die aan de bepalingen van deze wet voldoet, heeft niet tot gevolg dat artikel 29bis van de
WAM-wet automatisch van toepassing is op de schade die voortvloeit uit het deelnemen
van het verzekerd rijtuig aan bedoelde wedstrijden en ritten.
De verplichting tot schadeloosstelling opgelegd bij artikel 29bis van de WAM-wet bestaat wanneer niet kan worden bewezen dat de verzekerde op enigerlei wijze aansprakelijk
is en is niet gegrond op een overtreding die hij zou hebben begaan. Artikel 29bis van de
WAM-wet voorziet met andere woorden in een automatische schadeloosstelling die afwijkt van het gemeen recht. Bijgevolg dient deze wetsbepaling met de nodige restrictie
toegepast te worden.
Het is bovendien vereist dat aan alle toepassingsvoorwaarden van artikel 29bis van de
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WAM-wet is voldaan.
3. Artikel 29bis, §1, lid 1, van de WAM-wet luidt als volgt:
"Bij een verkeersongeval waarbij een of meer motorrijtuigen betrokken zijn, op de
plaatsen bedoeld in artikel 2, §1, wordt, met uitzondering van de stoffelijke schade en de
schade geleden door de bestuurder van elk van de betrokken motorrijtuigen, alle schade
geleden door de slachtoffers en hun rechthebbenden en voortvloeiend uit lichamelijke letsels of het overlijden, met inbegrip van de kledijschade, hoofdelijk vergoed door de verzekeraars die de aansprakelijkheid van de eigenaar, de bestuurder of de houder van de motorrijtuigen overeenkomstig deze wet dekken. Deze bepaling is ook van toepassing indien
de schade opzettelijk werd veroorzaakt door de bestuurder".
Artikel 2, §1, lid 1, van dezelfde wet bepaalt:
"Tot het verkeer op de openbare weg en op terreinen die toegankelijk zijn voor het publiek of slechts voor een zeker aantal personen die het recht hebben om er te komen, worden motorrijtuigen alleen toegelaten indien de burgerrechtelijke aansprakelijkheid waartoe
zij aanleiding kunnen geven, gedekt is door een verzekeringsovereenkomst die aan de bepalingen van deze wet voldoet en waarvan de werking niet is geschorst".
Deze wetsbepaling is inhoudelijk gelijk aan artikel 2, §1, lid 1, van de van de gemeenschappelijke bepalingen behorende bij de Benelux-overeenkomst 24 mei 1966 (hierna: gemeenschappelijke bepalingen Benelux-overeenkomst 24 mei 1966).
4. Krachtens de bewoordingen van voormelde wetteksten is artikel 29bis, juncto 2, van
de WAM-wet dus toepasselijk op een verkeersongeval waarbij een of meer motorrijtuigen
betrokken zijn op de openbare weg en op terreinen die toegankelijk zijn voor het publiek
of slechts voor een zeker aantal personen die het recht hebben om er te komen.
Zowel uit de bewoordingen van artikel 29bis van de WAM-wet als uit de parlementaire
voorbereiding van deze wetsbepaling blijkt uitdrukkelijk dat volgens de wil van de wetgever de schaderegeling overeenkomstig dit artikel niet van toepassing is op alle ongevallen
die zich op bedoelde plaatsen hebben voorgedaan en waarbij een of meer motorrijtuigen
betrokken zijn, doch enkel op ongevallen waarbij sprake is van deelname aan het verkeer
(Commissieverslag, Parl. St. Senaat, zitting 1993-94, nr. 980/3, p. 27).
De wetgever heeft de term "ongeval" van het wetsontwerp van artikel 29bis van de
WAM-wet immers in de wettekst van dit artikel vervangen door het begrip "verkeersongeval" (ibidem).
Zelfs indien het rechtsbegrip "verkeersongeval" in de zin van artikel 29bis van de
WAM-wet in de ruime zin van het woord moet worden opgevat, kan het dus niet vereenzelvigd worden met het begrip "ongeval".
De "deelname aan het verkeer" is bijgevolg een cumulatieve voorwaarde voor de toepassing van artikel 29bis van de WAM-wet, benevens de andere voormelde voorwaarden
die te dezen buiten de betwisting stonden.
De verwijzing in artikel 29bis van de WAM-wet naar de plaatsen bedoeld in het hierboven weergegeven artikel 2, §1, van dezelfde wet houdt bijgevolg niet in dat elk ongeval
op een dergelijke plaats een verkeersongeval in de zin van artikel 29bis is.
Het bestreden vonnis (p. 5, nr. 3.1.3.) overweegt bijgevolg onwettig dat een verkeersongeval in de zin van artikel 29bis van de WAM-wet te omschrijven is als een toevallige,
plotse en abnormale gebeurtenis die rechtstreeks en uitsluitend wordt veroorzaakt door de
plotselinge werking van een oorzaak die vreemd is aan het slachtoffer en dat teneinde te
bepalen wat een verkeersongeval in de zin van artikel 29bis van de WAM-wet precies betekent, de rechtbank in de eerste plaats rekening dient te houden met de plaats waar het
ongeval zich heeft voorgedaan en subsidiair spelen de elementen "motorrijtuig" en "betrokkenheid van een motorrijtuig" een rol. Het appelgerecht laat bijgevolg na om de "deel-
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name aan het verkeer" als bij de wet gestelde cumulatieve voorwaarde bij de beoordeling
in aanmerking te nemen.
Het schendt bijgevolg het rechtsbegrip "verkeersongeval" in de zin van artikel 29 bis,
§1, lid 1, van de WAM-wet.
5. Artikel 29bis van de WAM-wet is geen wettelijke bepaling die kadert in de gemeenschappelijke bepalingen bij de Benelux-overeenkomst van 24 mei 1966. Zij vormt een bepaling die grotere waarborgen geeft aan de benadeelden dan de gemeenschappelijke bepalingen en werd uitgevaardigd krachtens de bij artikel 1, §2, van deze Benelux-overeenkomst aan ieder van de Verdragsluitende partijen, te dezen het Koninkrijk België, overgelaten bevoegdheid daartoe.
Bijgevolg is het Benelux-Gerechtshof krachtens artikel 6, juncto 1 en 7, van het Verdrag Benelux-Gerechtshof van 31 maart 1965 niet bevoegd om uitspraak te doen omtrent
vragen om uitleg betreffende artikel 29bis van de WAM-wet (zie naar analogie: BeneluxGerechtshof, arrest van 11 juni 1991, overweging nr. 9, in de zaak A 90/7).
Het betwiste vonnis (p. 6, al. 5) beslist bijgevolg onwettig dat de draagwijdte van de bepaling van artikel 29bis van de WAM-wet moet uitgelegd worden overeenkomstig de uitlegging door het Benelux-Gerechtshof gegeven gemeenschappelijke bepalingen, nu deze
arresten gewezen in het kader van de gemeenschappelijke bepalingen geen interpretatief
gezag van gewijsde hebben met betrekking tot artikel 29 bis WAM-wet (schending van
artikel 6, juncto 1 en 7, van het Verdrag Benelux-Gerechtshof van 31 maart 1965 en artikel 1, §2, Benelux-overeenkomst 24 mei 1966).
6. Zelfs indien de uitlegging door het Benelux-Gerechtshof gegeven van de gemeenschappelijke bepalingen interpretatief gezag van gewijsde kan hebben met betrekking tot
artikel 29bis van de WAM-wet, dan nog komt te dezen voor toepassing niet in aanmerking de in het arrest van dat Hof van 23 oktober 1984 gegeven maatstaf volgens welke beslissend is of de schade is veroorzaakt op een wijze die karakteristiek is voor schadeveroorzaking door motorrijtuigen in het verkeer (zie naar analogie Benelux-Gerechtshof, arrest van 11 juni 1991, overwegingen nr. 11-12, in de zaak A 90/7).
Genoemd arrest van 23 oktober 1984 (in de zaak N83/2) had immers betrekking op een
motorrijtuig dat uitsluitend of mede ingericht was om te dienen als werktuig voor andere
verrichtingen dan het bewerkstelligen van het vervoer van personen of goederen over wegen of terreinen terwijl het te dezen, zoals uit voormelde vaststellingen blijkt, een motorfiets betrof.
Het appelgerecht overweegt bijgevolg onwettig, met schending van het interpretatief
gezag van gewijsde van voormeld arrest van 23 oktober 1984 en dus van artikel 6, juncto
1 en 7, van het Verdrag Benelux-Gerechtshof van 31 maart 1965 en artikel 1, §2, Benelux-overeenkomst 24 mei 1966 en met schending van artikel 29bis van de WAM-wet dat
te dezen bepalend is of de schade door het motorrijtuig is veroorzaakt op een wijze die karakteristiek is voor schadeveroorzaking door een motorrijtuig in het verkeer (onderzochte
vonnis, p. 7, al. 2).
7. Bij afwezigheid van wettelijke definitie dient de term "verkeer" in het rechtsbegrip
"verkeersongeval" (te dezen: wegverkeer) van artikel 29bis van de WAM-wet begrepen te
worden in de betekenis die hij in het dagelijkse taalgebruik heeft, met name beweging of
handeling met het oog op verplaatsing langs de openbare weg. De wetgever heeft het begrip uitgebreid tot de andere in voormeld artikel 2, §1, lid 1, bepaalde terreinen omdat
vele eindbestemmingen niet pal aan de openbare weg grenzen en het bereiken van die
eindbestemmingen bijgevolg verkeer op die terreinen vereist.
Het ongeval dat zich, zoals te dezen in de hierboven weergegeven omstandigheden,
heeft voorgedaan, met name tijdens een snelheids-, regelmatigheids- of behendigheidswedstrijd, is bijgevolg geen verkeersongeval in de zin van artikel 29bis van de WAM-wet
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niettegenstaande het, volgens de beoordeling van de appelrechters, is gebeurd op "het parcours dat te beschouwen (is) als een terrein dat toegankelijk is voor het publiek of slechts
voor een zeker aantal personen die het recht hebben om er te komen (deelnemers en toeschouwers)" (bestreden vonnis, p. 7, nr. 3.1.5., al. 2). Het bestreden vonnis, dat anders
oordeelt, schendt bijgevolg artikel 29bis van de WAM-wet.
Tijdens een dergelijke wedstrijd, zoals te dezen, neemt het motorrijtuig ook geen deel
aan het verkeer in de zin van artikel 2, §1, lid 1, van de WAM-wet. Door anders te oordelen schendt het bestreden vonnis ook artikel 2, §1, lid 1, van de WAM-wet.
Zoals de gemeenschappelijke toelichting met betrekking tot artikel 4, §2, van de gemeenschappelijke bepalingen Benelux-overeenkomst 24 mei 1966, dat inhoudelijk gelijk
is aan artikel 4, §2, van de WAM-wet, er immers op wijst, is de mogelijkheid tot uitsluiting van de verplichte verzekering van schade welke voortvloeit uit het deelnemen van het
motorrijtuig aan snelheids-, regelmatigheids en behendigheidsritten en -wedstrijden, bepaald bij dit artikel, verantwoord doordat deze ritten of wedstrijden een risico scheppen
dat onmogelijk kan worden beschouwd als te zijn gedekt door een op de gebruikelijke
voorwaarden afgesloten aansprakelijkheidsverzekering (gemeenschappe-lijke toelichting
bij artikel 4 van de gemeenschappelijke bepalingen, Benelux-basisteksten, deel 4/11, Verzekering motorrijtuigen, p. 40; Benelux-Gerechtshof, arrest van 27 mei 1991, nr. 12, in de
zaak A 90/3 - De Molder / Belgische Motorrijdersbond).
Tijdens deze wedstrijden nemen de renners inderdaad bewust een aantal elementaire
veiligheidsmaatregelen niet in acht en dienen zij de meeste voorschriften die de verkeersveiligheid normaal waarborgen niet na te leven. Buiten, - dus niet tijdens -, de ritten en
wedstrijden zijn de deelnemers verplicht de verkeerswetgeving na te leven, moeten zij tegenover allen die zich op of rond het parcours bevinden de voorzichtigheid in acht nemen
die van iedere weggebruiker wordt vereist, kortom behoeven zij zich te gedragen zoals
alle bestuurders van motorrijtuigen die aan het verkeer deelnemen (Conclusie van plaatsvervangend advocaat-generaal H. Lenaerts in voormelde zaak A 90/3 p. 4-5).
Bij deelname aan het verkeer met motorrijtuigen gelden een aantal wettelijke voorschriften: de motorrijtuigen moeten voorzien zijn van een kentekenplaat (artikel 6 van de
WAM-wet) en moeten voldoen aan een aantal technische vereisten, de bestuurders moeten over een rijbewijs beschikken enzovoort, terwijl deze voorschriften niet gelden bij
deelname aan een wedstrijd zoals te dezen.
Voor het verkeer is geen verlof vereist terwijl kwestieuze wedstrijden enkel mogen
worden georganiseerd indien daartoe toestemming werd verleend (artikel 4, §2, en artikel
8 van de WAM-wet).
De ratio legis van artikel 29bis van de WAM-wet strekt ertoe "om in alle omstandigheden de vergoeding van slachtoffers te verzekeren, die, in tegenstelling tot de bestuurders,
slachtoffers zijn van een toestand die ze zelf niet hebben willen creëren. Deze personen
vormen geen of slechts een gering gevaar voor andere weggebruikers. De bestuurder van
het voertuig brengt daarentegen zo een kinetische kracht tot stand die op zich reeds een
onvermijdelijk risico creëert, zelfs al is de bestuurder een toonbeeld van voorzichtigheid'
(Arbitragehof, 23 januari 2002, arrest 23/2002; Parl. St. Senaat, 1993-94, nr. 980-1, p.
34). De toeschouwers van een motorcrosswedstrijd, zoals te dezen, kunnen niet geassocieerd worden met de slachtoffers bedoeld bij artikel 29bis van de WAM-wet.
Uit al het voorgaande volgt dat het bestreden vonnis, door te overwegen dat het feit dat
het motorrijtuig in casu als sportvoertuig werd gebezigd niet belet dat de schade moet
worden aangemerkt als in het verkeer veroorzaakt (p. 7, al. 1) en dat het appelgerecht de
stelling van eiseres verwerpt volgens dewelke de notie "verkeer" volkomen vreemd zou
zijn aan een gemotoriseerde rallywedstrijd (p. 7, nr. 3.1.5., al. 1), artikel 29bis, §1, lid 1,
van de WAM-wet en artikel 2, §1, lid 1, van dezelfde wet schendt.

Nr. 297 - 15.5.08

HOF VAN CASSATIE

1211

8. De bestreden beslissing dat de vordering van verweerster op grond van artikel 29bis
van de WAM-wet gegrond is (betwiste vonnis, p. 8), is bijgevolg niet naar recht verantwoord en schendt de in het middel aangevoerde bepalingen zoals hierboven nader gepreciseerd.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1. Het middel verwijt het vonnis te oordelen dat de krachtens artikel 8, eerste
lid, van de WAM-wet verplichte verzekeringsdekking van de burgerlijke aansprakelijkheid van de organisatoren van een snelheids-, regelmatigheids- of behendigheidsrit of -wedstrijd voor motorrijtuigen en van de in artikel 3, §1, van
dezelfde wet bedoelde personen, voortvloeit uit artikel 8, 4°, van het koninklijk
besluit van 14 december 1992 betreffende de modelovereenkomst voor de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen en voert aan dat de
voormelde verplichting niet tot gevolg heeft dat artikel 29bis van de WAM-wet
automatisch van toepassing is op de schade die voortvloeit uit het deelnemen van
het verzekerd rijtuig aan bedoelde wedstrijden en ritten, zonder hieromtrent
schending aan te voeren van enige wetsbepaling.
Het middel is in zoverre niet ontvankelijk.
2. Het middel gaat er verder van uit dat de appelrechters nalaten om een deelname aan het verkeer bij de beoordeling in aanmerking te nemen.
De appelrechters oordelen dat de door de WAM-verzekeraar gedekte schade
niet strikt beperkt is tot de schade die wordt veroorzaakt door een verkeersongeval in de zin van het Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer,
maar dat het begrip verkeer in de context van artikel 29bis WAM-wet ruim moet
worden geïnterpreteerd en dat het feit dat het motorrijtuig in casu als sportvoertuig werd gebruikt, evenmin belet dat de schade moet worden aangemerkt als in
het verkeer veroorzaakt.
Het middel berust in zoverre op een onjuiste lezing van het bestreden vonnis
en mist mitsdien feitelijke grondslag.
3. Het begrip schade geleden door het slachtoffer van een verkeersongeval, in
de zin van artikel 29bis, §1, van de WAM-wet moet beoordeeld worden in het
licht van de artikelen 2, §1, en 3, §1, van die wet.
De draagwijdte van laatstgenoemde bepalingen moet bepaald worden overeenkomstig de uitlegging door het Benelux-Gerechtshof van de artikelen 2, §1, en 3,
met een soortgelijke inhoud, van de gemeenschappelijke bepalingen behorende
bij de Benelux-overeenkomst van 24 mei 1966 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen.
4. Het middel dat aanvoert dat de appelrechters zich voor de invulling van dit
schadebegrip niet konden baseren op de in het arrest van 23 oktober 1984 van
het Benelux-Gerechtshof gegeven maatstaf, volgens welke beslissend is of de
schade door het motorrijtuig is veroorzaakt op een wijze die karakteristiek is
voor schadeveroorzaking door een motorrijtuig in het verkeer, kan in zoverre
niet worden aangenomen.
5. Een verkeersongeval in de zin van artikel 29bis van de WAM-wet is het on-
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geval dat zich voordoet op de openbare weg en op de terreinen, zij het privé, die
toegankelijk zijn voor een aantal personen die het recht hebben om er te komen.
Uit de omstandigheid dat het ongeval zich heeft voorgedaan tijdens een snelheids-, regelmatigheids- of behendigheidsrit of -wedstrijd op een afgesloten circuit kan niet worden afgeleid dat het ongeval geen verkeersongeval is in de zin
van voornoemde bepaling.
6. De appelrechters hebben aldus zonder schending van de aangevoerde wetsbepalingen kunnen oordelen dat het feit dat het motorrijtuig in casu als sportvoertuig werd gebruikt, niet belet dat de schade moet worden aangemerkt als in
het verkeer veroorzaakt, en de stelling van de eiseres kunnen verwerpen volgens
dewelke het begrip verkeer volkomen vreemd zou zijn aan een gemotoriseerde
rallywedstrijd.
Het middel kan in zoverre niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.
15 mei 2008 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Boes, afdelingsvoorzitter –
Gelijkluidende conclusie van de h. Vandewal, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Maes
en Nelissen Grade.

Nr. 298
1° KAMER - 15 mei 2008

1º KOOPHANDEL. KOOPMAN - HANDELSAGENTUUROVEREENKOMST - EINDE UITWINNINGSVERGOEDING - VOORWAARDEN
2º KOOPHANDEL. KOOPMAN - HANDELSAGENTUUROVEREENKOMST - EINDE UITWINNINGSVERGOEDING - VOORWAARDEN - BEOORDELING - TIJDSTIP - RELEVANTE FEITEN
1º Een handelsagent heeft recht op een uitwinningsvergoeding, wanneer naar redelijke
verwachting mag worden aangenomen dat de aanbreng van nieuwe klanten of de
aanzienlijke uitbreiding van de zaken met bestaande klanten, na de beëindiging van de
overeenkomst, de principaal nog aanzienlijke voordelen zal opleveren, hetgeen een
zekere bestendigheid van bedoelde aanbreng of uitbreiding impliceert; het is evenwel
niet vereist dat de aanbreng of uitbreiding, na de beëindiging van de overeenkomst,
daadwerkelijk nog aanzienlijke voordelen oplevert voor de principaal1. (Art. 20 Wet 13
april 1995)
2º De vervulling van de voorwaarde dat de aanbreng van nieuwe klanten of de aanzienlijke
uitbreiding van de zaken met bestaande klanten, na de beëindiging van de
overeenkomst, de principaal nog aanzienlijke voordelen zal opleveren, waaronder de
1 Zie K. VANHEUSDEN, Agentuur en alleenverkoop in Europa, Antwerpen, Maklu, 2002, 70; O.
VANACHTER, "Duur en beëindiging", in J. STUYCK en P. MAEYAERT (ed.), De
handelsagentuurovereenkomst, Brugge, Die Keure, 1995, 95.
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handelsagent recht heeft op een uitwinningvergoeding, dient in de regel te worden
beoordeeld op het ogenblik van de beëindiging van die overeenkomst; feiten, die dateren
van na de beëindiging van de overeenkomst en die van aard zijn de verwezenlijking van
de voorwaarde in de weg te staan, mogen in geen geval in aanmerking worden
genomen, wanneer zij aan de principaal zelf toe te schrijven zijn2. (Art. 20 Wet 13 april
1995)
(DEXIA BANK BELGIË n.v. T. M.)

ARREST

(A.R. C.07.0320.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 23 januari 2007 gewezen
door het Hof van Beroep te Brussel.
Raadsheer Alain Smetryns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 20, eerste en tweede lid, van de wet van 13 april 1995 betreffende de agentuurovereenkomst;
- artikel 870 van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissing
Bij arrest van 23 januari 2007 verklaart het Hof van Beroep te Brussel het principaal
hoger beroep en het incidenteel beroep ontvankelijk en deels gegrond en veroordeelt de
eiseres onder meer tot het betalen van de som van 116.500,00 euro ten titel van uitwinningsvergoeding, meer de interest aan de wettelijke rentevoet vanaf 9 augustus 2001 op
dit bedrag en de gerechtelijke interesten. Deze beslissing is gestoeld op volgende overwegingen:
"2.1 (De verweerster) vordert vervolgens een uitwinningsvergoeding van 5.658.011
frank of 140.258,18 euro, alsook een aanvullende schadevergoeding van 50.456,32 euro,
hetzij 190.714,50 euro in het totaal.
Artikel 20 van de wet van 13 april 1995 bepaalt dat de handelsagent na de beëindiging
van de overeenkomst recht heeft op een uitwinningsvergoeding, wanneer hij de principaal
nieuwe klanten heeft aangebracht of wanneer hij de zaken met de bestaande klanten aanzienlijk heeft uitgebreid, voor zover dit de principaal nog aanzienlijke voordelen kan opleveren (eerste lid).
Het bedrag van deze uitwinningsvergoeding wordt bepaald, rekening houdend zowel
met de gerealiseerde uitbreiding van de zaken als met de aanbreng van klanten (derde lid).
De uitwinningsvergoeding mag niet meer bedragen dan het bedrag van een jaar vergoeding, berekend op basis van het gemiddelde van de vijf voorafgaande jaren (vierde lid).
Artikel 21 bepaalt dat, voor zover de handelsagent recht heeft op een uitwinningsvergoeding bepaald in artikel 20 en het bedrag van deze vergoeding de werkelijk geleden
2 Zie Cass., 10 maart 2003, A.R. S.02.0030.F, A.C. 2003, nr. 160; A. DE THEUX, La fin du contrat
d'agence commerciale, Brussel, Bruylant, 1997, 77; D. MERTENS, "Houd de dief!? De
uitwinningsvergoeding wanneer de handelsagent 'zijn' cliënteel meeneemt", (noot onder Kh. Brussel
27 nov. 2003), T.B.H. 2005, 982.
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schade niet volledig vergoedt, de handelsagent, mits hij de werkelijke omvang van de beweerde schade bewijst, boven deze vergoeding schadeloosstelling kan verkrijgen ten belope van het verschil tussen het bedrag van de werkelijk geleden schade en het bedrag van
deze vergoeding.
In voorliggend geval bevatte de overeenkomst van handelsagentuur een niet-concurrentiebeding.
Op grond van artikel 24, §3, en van artikel 20, tweede lid, van de wet van 13 april 1995
schept dit ten gunste van (de verweerster) een vermoeden dat zij klanten heeft aangebracht, tenzij (de eiseres) het tegenbewijs levert, en wordt Dexia Bank geacht, behoudens
tegenbewijs, nog aanzienlijke voordelen te hebben gekregen.
Wat de vereiste betreft dat voormelde aanbreng en/of uitbreiding de principaal nog aanzienlijke voordelen moet kunnen opleveren, moet dit worden beoordeeld op het ogenblik
dat de agentuur een einde neemt.
Er moet niet worden bewezen dat deze voordelen effectief werden gerealiseerd en dat
de principaal het cliënteel effectief heeft kunnen behouden, noch dat de agent schade heeft
geleden.
Gelet op de aanwezigheid van het niet-concurrentiebeding in de met (de verweerster)
gesloten overeenkomst, moet behoudens tegenbewijs, worden vermoed dat deze aanbreng
en/of uitbreiding van aard was nog aanzienlijke voordelen op te leveren voor Dexia Bank.
Dit tegenbewijs wordt niet geleverd door (de eiseres).
Het hof (van beroep) houdt hierbij rekening met het feit dat het op het einde van de
agentuur bestaande cliënteel de mogelijkheid bood om toekomstige bestellingen te bekomen, en dit op een voortdurende en zelfs dagelijkse basis, gelet op de eigen aard van
bankproducten, bankdiensten en bankrelaties.
Dat (de verweerster) na de beëindiging van de agentuur voor een concurrerende bankinstelling is gaan werken in dezelfde gemeente, doet hieraan geen afbreuk.
Aangezien Dexia Bank een einde had gesteld aan de agentuur, was zij immers niet gehouden tot enige niet-concurrentieverplichting en er wordt in ieder geval niet aangetoond
dat (de verweerster) een onrechtmatige concurrentie zou hebben gevoerd, zelfs indien een
groot aantal klanten de facto hun tegoeden op rekeningen en spaarboekjes van Dexia
Bank hebben overgebracht naar het nieuwe kantoor waar (de verweerster) werkzaam was
vanaf 16 juli 2001.
Er kan bovendien niet worden uitgesloten dat de door (de eiseres) ingeroepen afvloeiing van het cliënteel te wijten was aan de wijze waarop het agentschap van Dexia Bank te
Staden na 30 juni 2001 werd uitgebaat.
Er wordt in ieder geval niet bewezen dat het, in het licht van de bedoelingen en toekomstplannen van (de verweerster) op het ogenblik van de beëindiging van de agentuur
vaststond dat er voor Dexia Bank geen aanzienlijke voordelen meer te verwachten waren.
Dat (de verweerster) in een rondschrijven van 27 juni 2001 de klanten heeft bedankt
voor het in haar en haar familie gestelde vertrouwen, en tegelijk heeft laten weten dat zij
steeds verder op haar zouden kunnen rekenen en dat hun wegen elkaar ongetwijfeld nog
zouden kruisen, staat aan de overige overwegingen niet in de weg.
Aangezien Dexia Bank beslist had de samenwerking met (de verweerster) te beëindigen
en deze laatste niet gehouden was tot enige niet-concurrentieverplichting, kan het haar
niet ten kwade worden geduid dat zij er van uitging dat zij in dezelfde branche werkzaam
zou blijven".
Grief
Eerste onderdeel
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Naar luid van artikel 20, eerste lid, van de wet van 13 april 1995 betreffende de handelsagentuurovereenkomst heeft de handelsagent, na de beëindiging van de overeenkomst
recht op een uitwinningsvergoeding wanneer hij de principaal nieuwe klanten heeft aangebracht of wanneer hij de zaken met de bestaande klanten aanzienlijk heeft uitgebreid,
voor zover dit de principaal aanzienlijke voordelen kan opleveren.
Deze uitwinningsvergoeding beoogt meer bepaald de agent te vergoeden voor het verlies van de door hem aangebrachte klanten, waarvan de bestellingen automatisch bij de
principaal blijven toekomen, en vormt tevens de tegenwaarde van de voordelen die de
principaal na het einde van de overeenkomst nog haalt uit de inspanningen geleverd door
de agent.
Aan het recht op uitwinningsvergoeding zal dan ook slechts voldaan zijn wanneer vaststaat dat de principaal verder aanzienlijke voordelen zal blijven halen uit de door de agent
gedane inspanningen tijdens de duur van de agentuurovereenkomst, minstens dat er voldoende garanties bestaan op datum van beëindiging van de overeenkomst dat de principaal uit die aanbreng of uitbreiding aanzienlijke voordelen zal halen.
Uit de in de wettekst gebezigde bewoordingen, inzonderheid de Franse versie, evenals
uit het tweede lid van artikel 20 van de wet van 13 april 1995 volgt bovendien duidelijk
dat louter potentiële voordelen niet volstaan, maar dat op het einde van de overeenkomst
moet vaststaan dat die aanbreng of uitbreiding aanzienlijke voordelen zal opleveren.
Immers, niet alleen wordt er in de Franse versie van het eerste lid, van artikel 20 van de
wet van 13 april 1995 expliciet als voorwaarde gesteld dat de aanbreng of uitbreiding aanzienlijke voordelen "moet" opleveren ("doive procurer"), wat erop wijst dat moet vaststaan dat er dankzij deze aanbreng of uitbreiding effectief aanzienlijke voordelen zullen
worden gerealiseerd, doch bovendien wordt er in het tweede lid van datzelfde artikel uitdrukkelijk gesteld dat indien de overeenkomst voorziet in een concurrentiebeding de principaal geacht wordt, behoudens tegenbewijs, nog aanzienlijke voordelen te krijgen, hetgeen wijst op een daadwerkelijke verwezenlijking van die voordelen.
Om te oordelen of aan die voorwaarde al dan niet is voldaan zal de rechter desgevallend rekening kunnen houden met de feiten die zich na de beëindiging van de overeenkomst hebben voorgedaan.
Te dezen stelt het hof van beroep uitdrukkelijk vast, niet alleen dat de verweerster na de
beëindiging van de agentuur op 30 juni 2001 voor een concurrerende instelling is gaan
werken in dezelfde gemeente, doch bovendien dat de verweerster in een rondschrijven
van 27 juni 2001, hetzij drie dagen voor de beëindiging van de overeenkomst, de klanten
had laten weten dat zij steeds verder op haar zouden kunnen rekenen en dat hun wegen elkaar ongetwijfeld nog zouden kruisen en dat een groot aantal klanten de facto hun tegoeden op rekeningen en spaarboekjes van de eiseres hebben overgeschreven naar het nieuwe
kantoor waar de verweerster werkzaam was vanaf 16 juli 2001, vaststellingen die een aanwijzing opleverden of alleszins konden opleveren van de verbondenheid van aangebrachte
klanten met de verweerster en derhalve van de afwezigheid van het bestaan van de bij de
wet vereiste aanzienlijke voordelen in hoofde van de eiseres.
Besluit
Waar het hof van beroep aanneemt dat de voorwaarde dat de aanbreng of uitbreiding de
principaal aanzienlijke voordelen moet kunnen opleveren moet worden beoordeeld op het
ogenblik dat de agentuur een einde neemt, zonder dat moet worden bewezen dat deze
voordelen effectief werden gerealiseerd, en aldus aanneemt dat louter potentiële voordelen volstaan, zonder dat moet worden nagegaan of de aanbreng of uitbreiding voldoende
garanties biedt dat de principaal dankzij die aanbreng of uitbreiding en derhalve dankzij
de inspanningen van de gewezen agent aanzienlijke voordelen zal realiseren na het einde
van de overeenkomst, verantwoordt het zijn beslissing niet naar recht (schending van arti-
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kel 20, eerste en tweede lid, van de wet van 13 april 1995 betreffende de agentuurovereenkomst). Bovendien verantwoordt het hof van beroep, dat oordeelt dat de feiten die zich
na de beëindiging van de overeenkomst hebben voorgedaan, inzonderheid de omstandigheid dat de agent onmiddellijk, in dezelfde gemeente, voor een concurrerende bank is
gaan werken, dat de agent had aangekondigd dat hun wegen elkaar nog zouden kruisen en
dat een groot aantal klanten de agent ook effectief zijn gevolgd naar het nieuwe kantoor,
niet relevant zijn ter beoordeling van het voorhanden zijn van voornoemde voorwaarde,
ook om die reden zijn beslissing niet naar recht (schending van artikel 20, eerste lid, van
de wet van 13 april 1995 betreffende de agentuurovereenkomst). Derhalve kon het hof
van beroep ook niet wettig besluiten dat de eiseres niet het vereiste tegenbewijs had geleverd (schending van artikelen 20, eerste en tweede lid van de wet van 13 april 1995 betreffende de agentuurovereenkomst en 870 van het Gerechtelijk Wetboek).
Tweede onderdeel
Uit artikel 20, eerste lid, van de wet van 13 april 1995 betreffende de handelsagentuurovereenkomst volgt dat de handelsagent na de beëindiging van de overeenkomst slechts
dan recht heeft op een uitwinningsvergoeding voor zover de aangebrachte klanten of de
aanzienlijke uitbreiding van de zaken met de bestaande klanten de principaal na de beëindiging van de overeenkomst nog aanzienlijke voordelen kan opleveren.
Het volstaat derhalve niet vast te stellen dat de aanbreng of uitbreiding de principaal
nog voordelen kon opleveren; bovendien moet vaststaan dat deze voordelen aanzienlijk
waren.
Vermits te dezen de overeenkomst een concurrentiebeding voorzag en er derhalve een
vermoeden bestond dat de principaal geacht werd nog aanzienlijke voordelen te krijgen,
kwam het ongetwijfeld aan de eiseres toe hiervan het tegendeel te bewijzen.
Het hof van beroep kon weliswaar slechts dan op wettige wijze oordelen dat dit tegenbewijs niet werd geleverd door de eiseres wanneer het vaststelde dat niet werd aangetoond
dat de voordelen, volgend uit die aanbreng dan wel uitbreiding, in ieder geval niet aanzienlijk waren.
Te dezen stelt het hof van beroep vast dat het tegenbewijs, dat ter zake op de eiseres
rustte, niet werd geleverd, erop wijzende dat het hierbij rekening hield met het feit dat het
op het einde van de agentuur bestaande cliënteel de mogelijkheid bood om toekomstige
bestellingen te bekomen en dit op een voortdurende en zelfs dagelijkse basis, gelet op de
eigen aard van bankproducten, bankdiensten en bankrelaties.
Die vaststelling impliceert weliswaar nog niet dat deze voordelen ook aanzienlijk waren.
Bovendien erkent het hof van beroep zelf dat een groot aantal klanten de facto hun tegoeden op rekeningen en spaarboekjes heeft overgebracht naar het nieuwe kantoor, waar
de verweerster vanaf 16 juli 2001 werkzaam was.
Besluit
Op grond van de gedane vaststellingen, waaruit niet blijkt dat het hof van beroep ook
onderzoekt of, niettegenstaande de door de eiseres aangebrachte elementen, moest worden
aangenomen dat de voordelen, volgend uit de aanbreng of uitbreiding van cliënteel door
de verweerster, ook aanzienlijk waren, verantwoordt het hof van beroep zijn beslissing
niet naar recht (schending van artikel 20, eerste lid, van de wet van 13 april 1995 betreffende de agentuurovereenkomst).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste onderdeel
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1. Krachtens artikel 20, eerste lid, van de wet van 13 april 1995 betreffende de
handelsagentuurovereenkomst, heeft de handelsagent, na de beëindiging van de
overeenkomst, recht op een uitwinningsvergoeding, wanneer hij de principaal
nieuwe klanten heeft aangebracht of wanneer hij de zaken met de bestaande
klanten aanzienlijk heeft uitgebreid, voor zover dit de principaal nog aanzienlijke
voordelen kan opleveren.
Krachtens dit artikel, wordt de principaal geacht, behoudens tegenbewijs, nog
aanzienlijke voordelen te krijgen, zo de overeenkomst voorziet in een concurrentiebeding.
2. Uit de tekst van de wet en uit de parlementaire voorbereiding volgt dat de
handelsagent recht heeft op een uitwinningsvergoeding, wanneer naar redelijke
verwachting mag worden aangenomen dat de aanbreng van nieuwe klanten of de
aanzienlijke uitbreiding van de zaken met de bestaande klanten, na de beëindiging van de overeenkomst, de principaal nog aanzienlijke voordelen zal opleveren, hetgeen een zekere bestendigheid van bedoelde aanbreng of uitbreiding impliceert. Het is evenwel niet vereist dat de aanbreng of de uitbreiding, na de beëindiging van de overeenkomst, daadwerkelijk nog aanzienlijke voordelen oplevert voor de principaal.
De vervulling van de voorwaarde dient in de regel te worden beoordeeld op
het ogenblik van de beëindiging van de overeenkomst. Feiten, die dateren van na
de beëindiging van de overeenkomst en van aard zijn de verwezenlijking van de
voorwaarde in de weg te staan, mogen in geen geval in aanmerking worden genomen, wanneer zij aan de principaal zelf toe te schrijven zijn.
3. In zoverre het onderdeel ervan uitgaat dat, op het ogenblik van de beëindiging van de handelsagentuurovereenkomst, moet vaststaan dat de aanbreng van
nieuwe klanten of de aanzienlijke uitbreiding van de zaken met de bestaande
klanten nog aanzienlijke voordelen zal opleveren, faalt het naar recht.
4. De appelrechter oordeelt dat:
- zelfs rekening gehouden met de muntontwaarding, aan de hand van de door
de verweerster overgelegde en door de eiseres op zich niet betwiste cijfers, moet
worden aangenomen dat er een belangrijke aanbreng van nieuwe klanten en een
aanzienlijke uitbreiding van de zaken met de bestaande klanten heeft plaatsgevonden;
- de vereiste dat voormelde aanbreng of uitbreiding de principaal nog aanzienlijke voordelen moet kunnen opleveren, te beoordelen is op het ogenblik dat de
agentuur een einde neemt;
- er niet moet worden bewezen dat deze voordelen zich effectief hebben verwezenlijkt;
- nu de overeenkomst een niet-concurrentiebeding inhoudt, behoudens tegenbewijs, moet worden aanvaard dat de aanbreng of uitbreiding van aard was nog
aanzienlijke voordelen op te leveren voor de eiseres;
- de eiseres dit tegenbewijs niet levert;
- bij deze beoordeling, rekening wordt gehouden met het feit dat het op het
einde van de agentuur bestaande cliënteel, de mogelijkheid bood om toekomstige
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bestellingen te bekomen en dit, in acht genomen de aard van de bankproducten,
bankdiensten en bankrelaties, op voortdurende en zelfs dagelijkse basis.
5. In zoverre het onderdeel ervan uitgaat dat de appelrechter door aan te nemen
dat de beoordeling dient te geschieden op het ogenblik dat de agentuur een einde
neemt, zonder dat moet bewezen worden dat deze voordelen effectief werden gerealiseerd, meteen ook aanneemt dat louter potentiële voordelen volstaan, zonder
dat moet nagegaan worden of de aanbreng of uitbreiding voldoende garanties
biedt dat de principaal dankzij die aanbreng of uitbreiding aanzienlijke voordelen
zal realiseren, berust het op een verkeerde lezing van het arrest en mist het feitelijke grondslag.
6. De appelrechter oordeelt dat niet kan worden uitgesloten dat de door de eiseres ingeroepen afvloeiing van cliënteel te wijten is aan de wijze waarop het
agentschap van de eiseres te Staden, na 30 juni 2001, werd uitgebaat.
Hij geeft aldus, zonder schending van de in het onderdeel aangevoerde wetsbepalingen, te kennen dat de eiseres in haar bewijslast faalt, nu niet kan worden uitgesloten dat het feit dat de verwezenlijking van de voordelen in de weg staat, aan
haarzelf toe te schrijven is.
7. Deze zelfstandige niet bekritiseerde reden draagt de beslissing van de appelrechter dat de eiseres in haar bewijslast faalt.
In zoverre het onderdeel opkomt tegen de overwegingen van de appelrechter
met betrekking tot de omstandigheid dat de verweerster onmiddellijk, in dezelfde
gemeente, voor een concurrerende bank is gaan werken en aan de klanten aankondigde dat hun wegen elkaar nog zouden kruisen en dat een groot aantal klanten de verweerster effectief zijn gevolgd naar het nieuwe kantoor en de afwezigheid van incidentie van deze elementen op de vervulling van de voorwaarde, kan
het, al was het gegrond, niet tot cassatie leiden.
Het onderdeel is in zoverre, bij gebrek aan belang, niet ontvankelijk.
Tweede onderdeel
8. De appelrechter oordeelt dat:
- zelfs indien rekening moet worden gehouden met de muntontwaarding, aan
de hand van de door de verweerster overgelegde en door de eiseres op zich niet
betwiste cijfers, moet worden aangenomen dat er een belangrijke aanbreng van
nieuwe klanten en een aanzienlijke uitbreiding van de zaken met de bestaande
klanten heeft plaatsgevonden;
- het op het einde van de agentuur bestaande cliënteel de eiseres de mogelijkheid bood om toekomstige bestellingen te verkrijgen en dit, in acht genomen de
aard van de bankproducten, bankdiensten en bankrelaties, op voortdurende en
zelfs dagelijkse basis.
De appelrechter geeft aldus niet alleen te kennen dat de aanbreng van cliënteel
en de uitbreiding van de zaken met het bestaande cliënteel aanzienlijk waren,
maar ook dat de hieruit noodzakelijkerwijze voortvloeiende aanzienlijke voordelen, in beginsel, duurzaam verworven waren aan de eiseres.
9. De appelrechter vermocht op die gronden, zonder schending van de in het
onderdeel vermelde wetsbepaling, te oordelen dat de eiseres faalt in haar bewijs-
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last dat de aanbreng van het cliënteel en de aanzienlijke uitbreiding van de zaken
met het bestaande cliënteel, niet van aard waren voor haar nog aanzienlijke voordelen op te leveren na het beëindigen van de overeenkomst.
De omstandigheid dat de appelrechter erkent dat een groot aantal klanten de
facto hun tegoeden en rekeningen en spaarboekjes heeft overgebracht naar het
nieuwe kantoor, waar de verweerster vanaf 16 juli 2001 werkzaam is, doet hieraan geen afbreuk, nu de appelrechter tevens vaststelt dat niet kan worden uitgesloten dat de door de eiseres aangevoerde afvloeiing van cliënteel aan haar zelf
toe te schrijven is.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.
15 mei 2008– 1° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de
h. Smetryns – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandewal, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Geinger en De Gryse.

Nr. 299
1° KAMER - 15 mei 2008

1º OVERHEIDSOPDRACHTEN (WERKEN. LEVERINGEN. DIENSTEN) ALGEMENE AANNEMINGSVOORWAARDEN - AFWIJKING - MOTIVERING - AFWEZIGHEID - GEVOLG
2º OVERHEIDSOPDRACHTEN (WERKEN. LEVERINGEN. DIENSTEN) ALGEMENE AANNEMINGSVOORWAARDEN - AFWIJKING - BIJZONDERE EISEN VAN DE OPDRACHT REDENEN - BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER
3º ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER OVERHEIDSOPDRACHTEN (WERKEN. LEVERINGEN. DIENSTEN) - ALGEMENE
AANNEMINGSVOORWAARDEN - AFWIJKING - BIJZONDERE EISEN VAN DE OPDRACHT - REDENEN
1º De afwijkingen van de artikelen 5, 6, 7, 10, §2, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 30, §2, 36 en
41 van de algemene aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor
aanneming van werken, leveringen en diensten en voor de concessies voor openbare
werken, toepasselijk op alle overheidsopdrachten met een geraamd bedrag, zonder
B.T.W., gelijk aan of hoger dan 800.000 frank, die niet gemotiveerd worden in het bestek,
zijn niet regelmatig; de omstandigheid dat afwijkingen in het bestek van de andere
artikelen van die algemene aannemingsvoorwaarden niet moeten gemotiveerd worden,
belet het bestuur niet toch een motivering in het bestek op te nemen, maar de
afwezigheid van motivering kan in dit geval niet leiden tot de onregelmatigheid van de
afwijking. (Art. 3, §1 K.B. 26 september 1996)
2º en 3° Afgezien van het weren van de afwijkingen die onregelmatig zijn bij gebrek aan
verplichte motivering, dient de rechter die, inzake een overheidsopdracht met een
geraamd bedrag, zonder B.T.W., gelijk aan of hoger dan 800.000 frank, te oordelen heeft
over de regelmatigheid van een in het bestek bepaalde afwijking van de algemene
aannemingsvoorwaarden, na te gaan of de bijzondere eisen van de beschouwde
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opdracht deze afwijking noodzakelijk maken; hierbij gaat hij op grond van een
onaantastbare beoordeling van de gegevens van de zaak na of het bestuur in staat is
van die bijzondere eisen te doen blijken en vermag hij ook andere door de partijen
aangebrachte elementen in aanmerking te nemen, dan deze waarvan door het bestuur
verplicht of facultatief gewag werd gemaakt in het bestek1. (Art. 3, §1 K.B. 26 september
1996)
(STAD HASSELT T. FIRE TECHNICS n.v.)

ARREST

(A.R. C.07.0404.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest op 21 juni 2005 gewezen door
het Hof van Beroep te Antwerpen.
Raadsheer Alain Smetryns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert in haar verzoekschrift twee middelen aan.
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1, 2 en 3, §1, inzonderheid het tweede lid van het koninklijk besluit van
26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies van openbare werken, in zijn versies voor en na de wijzigingen bij koninklijke besluiten van 29 april 1999, 20 juli 2000 en 17 december 2002,
- artikel 66, §1, 2°, eerste en tweede lid, van de algemene aannemingsvoorwaarden
voor overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en voor de
concessies voor openbare werken, vormend de bijlage bij het koninklijk besluit van 26
september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies van openbare werken, in zijn versies zowel voor als na de wijziging bij koninklijk besluit van 20 juli 2000,
- de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk wetboek.
Aangevochten beslissingen
Bij het bestreden arrest van 21 juni 2005 verwerpt het Hof van Beroep te Antwerpen eiseres' hoger beroep als ongegrond en willigt (het) verweersters' incidenteel beroep gedeeltelijk in. Het hof bevestigt het bestreden vonnis van 14 februari 2003 van de vierde bis kamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Hasselt "met de enkele wijziging dat het bedrag waartoe (de eiseres) wordt veroordeeld wordt gebracht op 53.041,43 euro", verhoogd
met interesten. Het hof grondt zijn beslissing, op volgende motieven:
"Dat het hof (van beroep), na onderzoek van de door partijen aangevoerde middelen en
van de door hen voorgebrachte stukken, vaststelt dat de eerste rechter om de oordeelkundige redengeving van het bestreden vonnis - die het hof (van beroep) overneemt, tot de
zijne maakt en hier voor geheel herhaald houdt - met betrekking tot de vertragingsboete
en de eventueel verschuldigde schadevergoeding principieel juist heeft geoordeeld;
A) (...) dat immers te dezen onmiskenbaar vaststaat dat (de verweerster) in gebreke is
gebleven tijdig de haar gegunde overheidsopdracht uit te voeren, daar deze haar werd gegund op 10 februari 1999 en zij zich in de offerte had verbonden de kwestieuze wagen te
1 Zie Cass., 26 april 1990, A.R. 8603, A.C. 1989-90, nr. 504.
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leveren binnen de 80 dagen terwijl in casu de wagen slechts werd geleverd op 21 februari
2001, weliswaar na ter beschikkingstelling van een vervangwagen op 13 maart 2000, datum die tevens ruimschoots buiten de vooropgestelde termijn ligt;
Dat dan ook (de verweerster) reeds vanaf 2 mei 1999 in gebreke bleef aan haar verplichtingen te voldoen, en zij dienvolgens een boete wegens vertraging is verschuldigd;
(...) dat de regelingen in verband met de vertragingsboete zijn vervat in artikel 66 van
de Algemene Aannemingsvoorwaarden, zijnde 0,7 pct. per kalenderdag met een maximum van 5 pct. van de aannemingssom;
Dat weliswaar artikel 3 van het koninklijk besluit van 26 september 1996 de mogelijkheid tot afwijking voorziet, onder meer omwille van de noodzakelijkheid omwille van de
bijzondere eisen van de opdracht; dat (de eiseres), zich beroepend op voornoemde bepaling, een boetebeding ten bedrage van 15 pct. heeft bepaald in de voorwaarden van het bestek;
(...) dat echter het hof (van beroep), met de eerste rechter, vaststelt dat (de eiseres) in de
bepalingen van het bestek haar "verhoogde boeteclausule" verantwoordt met de vermelding dat de leveringstermijn een criterium vormt voor de toewijzing van de opdracht, en
dat moet worden vermeden dat dit criterium wordt uitgehold door systematische laattijdige uitvoering van de prestaties van de leveranciers;
Dat voornoemde motivering enkel uitwijst dat (de eiseres) zich wenst in te dekken tegen een algemene praktijk van leveranciers, doch dat deze formulering niet toelaat vast te
stellen dat in de huidige overheidsopdracht enige noodzaak was om af te wijken van de algemene voorwaarden noch dat de beschouwde opdracht aan bijzondere eisen diende onderworpen;
Dat derhalve aan de voorwaarden van artikel 3 van het koninklijk besluit van 26 september 1996 niet is voldaan, en het kwestieuze boetebeding een strafbeding uitmaakt, dat
nietig is zoals door de eerste rechter vastgesteld daar het geen vergoeding van schade van
laattijdige levering beoogde, doch beoogde de leverancier af te schrikken en een sanctie,
buiten de wettelijk bepaalde, op te leggen;
Dat een dergelijk strafbeding nietig is, en derhalve geen uitvoering/toepassing kan vinden, dat een nietig beding, ondanks eventuele aanvaarding door de andere partij, ook geen
gevolg kan ressorteren en niets afdoet aan de vrijheid tot contracteren; dat immers nietigheid te allen tijde kan worden aangevoerd;
(...) dat, gelet op wat voorafgaat, (de eiseres) enkel gerechtigd was een boete wegens
vertraging in de uitvoering van de gegunde opdracht aan te rekenen overeenkomstig de
bepalingen van artikel 66 van de algemene aannemingsvoorwaarden;
Dat derhalve uitsluitend een boete ten bedrage van 0,7 pct. per kalenderdag, met een
maximum van 5 pct. van de aannemingssom, kan worden in rekening gebracht;
Dat voornoemd maximum inderdaad 26.375,87 euro bedraagt (527.517,42 euro x 5
pct.), dat in casu - te rekenen vanaf de 81e dag na de gunning (10 februari 1999) - reeds
na 72 kalenderdagen werd bereikt, zijnde voor de terbeschikkingstelling van de vervangwagen op 13 maart 2000 en uiteraard voor de levering van de bestelde wagen op 2 maart
2001;
Dat zodoende (de eiseres) in toepassing van voornoemd artikel 66 gerechtigd was een
vertragingsboete ten bedrage van 26.375,87 euro in mindering te brengen van de aannemingssom exclusief BTW;
(...) dat evenwel uit de door partijen voorgebrachte stukken blijkt dat (de eiseres) een
som van 3.209.535 frank - zijnde thans 79.562,29 euro - ten titel van vertragingsboete
heeft ingehouden, en niet 35.041,53 euro zoals onterecht door de eerste rechter aangenomen.
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Dat dan ook te dezen (de verweerster) terecht aanspraak maakt op de terugbetaling van
79.562,29 euro - 26.375,87 euro = 53.186,42 euro; dat zij evenwel slechts de betaling vordert van 53.041,53 euro, dat haar, vermeerderd met de interesten zoals hierna bepaald, is
verschuldigd;
Dat derhalve het bestreden vonnis op dit punt onjuist heeft geoordeeld en het incidenteel beroep van (de verweerster) desbetreffend gegrond is;
Het hof van beroep stelde tevens:
"(...) dat de thans door partijen aangevoerde middelen niet vermogen afbreuk te doen
aan de hierboven gedane vaststellingen, en derhalve als ongegrond worden afgewezen;
Dat het bestreden vonnis principieel op juiste gronden werd gewezen, en desbetreffend
dient te worden bevestigd; dat enkel met betrekking tot de afrekening een aanpassing
dient te geschieden".
De eerste rechter oordeelde in dat verband:
"1. (De verweerster) stelt in hoofdorde dat het koninklijk besluit van 26 september
1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van overheidsopdrachten en van de
concessies voor openbare werken van openbare orde en dwingend recht is en dat elke afwijking van de bepalingen van dat koninklijk besluit voor wat de boeteclausule betreft,
onmogelijk is.
Het laatste onderdeel van deze stelling is alleszins onjuist.
Artikel 3 van dit koninklijk besluit voorziet immers zelf uitdrukkelijk de mogelijkheid
van afwijking, zij het binnen volgende enge grenzen.
1. de afwijking moet noodzakelijk zijn omwille van bijzondere eisen van de beschouwde opdracht;
2. de lijst van de bepalingen waarvan wordt afgeweken moet vooraan in het bestek bepaald worden;
3. de afwijkingen van de artikelen 10, §2, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 30, §2, 36 en 41,
van de algemene aannemingsvoorwaarden dienen uitdrukkelijk gemotiveerd te worden in
het bestek.
Op grond van hoger vermeld artikel 3 beschikt de rechtbank over een toetsingsrecht en
is zij er derhalve toe gehouden na te gaan of in deze de vereisten voor afwijking van de in
de algemene aannemingsvoorwaarden opgenomen boeteclausule voorhanden waren.
Er dient derhalve vooreerst te worden nagegaan of de afwijking noodzakelijk was omwille van bijzondere eisen van de beschouwde opdracht.
Bij de beantwoording van deze vraag kunnen enkel de motieven in aanmerking (...)
worden genomen die desbetreffend in het bestek werden uitgedrukt. Immers, ofschoon
wettelijk geen bijzondere motivering vereist was heeft verweerster toch haar motief om
van de algemene aannemingsvoorwaarden af te wijken in het bijzonder bestek opgenomen. De verweerster moet derhalve geacht worden door deze (toch) uitgedrukte motivering gebonden te zijn, vermits enkel dit motief aan alle mogelijke inschrijvers kenbaar
werd gemaakt en er derhalve een inbreuk op de gelijke behandeling der inschrijvers zou
voortvloeien uit het loutere feit dat de verweerster zou toegelaten worden andere motieven
aan te halen dan deze die in het bijzonder bestek werden uitgedrukt.
Het door de verweerster in het bestek uitgedrukte motief om in geval van laattijdige levering een zwaarder sanctioneringssysteem te hanteren dan voorzien in de algemene aannemingsvoorwaarden was (uitsluitend) gelegen in de bekommernis om, nu de door de inschrijvers voorgestelde leveringstermijn een criterium zou vormen voor de toewijzing van
de opdracht, te vermijden dat dit criterium zou worden uitgehold door systematische laattijdige uitvoering van de prestaties door de leverancier.
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Met dergelijke motivering heeft verweerster te kennen gegeven dat zij poogt te verhelpen aan wat zij schijnt te beschouwen als een algemeen probleem, nl. dat leveranciers systematisch laattijdig leveren omdat de in de algemene aannemingsvoorwaarden voorziene
boeteclausule niet voldoende afschrikkend is.
Dergelijk motief heeft geen uitstaans met een "noodzaak" voortvloeiend uit "de bijzondere vereisten van betreffende opdracht".
Om hoger vermelde redenen moet worden aanvaard dat (de eiseres) in de bijzondere
bestekbepalingen een van artikel 66 van de algemene aannemingsvoorwaarden afwijkende boeteclausule heeft opgenomen zonder dat voldaan was aan de eerste door artikel 3 van
het koninklijk besluit 26 september 1996 daartoe gestelde vereiste, nl. de noodzaak omwille van de bijzondere vereiste van betreffende opdracht.
Bovendien dient vastgesteld dat betreffende boeteclausule klaarblijkelijk niet bedoeld
was om schade te vergoeden in geval van laattijdige levering maar enkel beoogde vertraging in de levering te voorkomen louter door het ontradend effect van de sanctie te versterken. De zwaarte van de boete stond dus niet in verhouding met de schade die uit de
laattijdige uitvoering kon voortvloeien.
Dit beding was derhalve een strafbeding, dat absoluut nietig en derhalve niet voor bevestiging vatbaar is.
Bij nietigheid van de afwijkende boeteclausule dient de normale boeteclausule zoals
voorzien in artikel 66 van de algemene aannemingsvoorwaarden te worden toegepast, nl.
0,07 pct. per kalenderdag vertraging, met een maximum van 5 pct.".
Grieven
Artikel 1 van het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, bepaalt op welke overheidsopdrachten de algemene uitvoeringsregels voor de overheidsopdrachten toepasselijk zijn. Er werd niet betwist dat de op 10 februari 1999 door de
eiseres aan de verweerster toegewezen opdracht tot levering van een "auto-elevator" voor
de stedelijke brandweer, viel onder het toepassingsgebied van de bedoelde algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten.
Luidens artikel 2 van hetzelfde koninklijk besluit worden de uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten nader bepaald door,
1° de bijlage bij dit (koninklijk) besluit, tot vaststelling van de algemene aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en
diensten en voor de concessies voor openbare werken;
2° het bestek dat de bijzondere contractuele bepalingen bevat die op een bepaalde overheidsopdracht toepasselijk zijn of de documenten die het vervangen, hierbij het bestek genoemd;
3° alle andere documenten waarnaar het bestek verwijst.
Artikel 66, §1, van de algemene aannemingsvoorwaarden voor overheidsopdrachten
voor aanneming van werken, leveringen en diensten en voor de concessies voor openbare
werken, handelt over de boeten wegens laattijdige uitvoering. In het 2° van de eerste paragraaf van deze bepaling wordt gesteld dat de boeten wegens laattijdige uitvoering worden
berekend naar rata van 0,7 pct. per kalenderdag vertraging, met een maximum van 5 pct.
van de waarde van de goederen waarvan de levering met dezelfde vertraging gebeurde.
Voorts bepaalt artikel 3, §1, van het eerder genoemde koninklijk besluit van 26 september 1996 in zijn tweede lid dat er slechts kan worden afgeweken van de algemene aannemingsvoorwaarden voor zover de bijzondere eisen van de beschouwde opdracht dit noodzakelijk maken, en dat in zulk geval de lijst van de bepalingen waarvan wordt afgeweken,
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vooraan in het bestek moet worden opgenomen.
Een bijzondere eis van de beschouwde opdracht kan bestaan in de snelle of tijdige levering van de zaak. De snelheid of tijdigheid van de levering kan het noodzakelijk maken
dat in het bijzonder gepoogd wordt elke niet-nakoming van de leveringstermijn zoveel
mogelijk te vermijden, bijvoorbeeld door het afwijken (verstrengen) van het in de algemene aannemingsvoorwaarden omschreven vergoedingssysteem.
De afwijkingen van de nader genoemde artikelen van de algemene aannemingsvoorwaarden moeten in beginsel uitdrukkelijk worden gemotiveerd in het bestek. Tot deze artikelen behoort niet het genoemde artikel 66.
De verplichting tot vermelding van de bijzondere eisen van de beschouwde opdracht
(dat wil zeggen: de reden) die een afwijking van de algemene aannemingsvoorwaarden
noodzakelijk maken, houdt niet in dat ook de rechtvaardiging van de reden van de afwijking zou moeten worden opgegeven in het bestek. De "reden van de reden" tot afwijking
van de algemene aannemingsvoorwaarden kan immers blijken uit het administratief dossier van de overheid en mag door de overheid te allen tijde worden geëxpliciteerd en bewezen.
In het bestek van de eiseres (dat in 1998 werd uitgeschreven) wordt, zoals door de eerste rechter vastgesteld, onder de titel "afwijkingen + eventuele motivatie (artikel 3 van het
koninklijk besluit van 26 september 1996)", op pagina 3, sub litera B, gesteld:
"De boeteclausule wordt gebracht op 0,5 pct. van de waarde van de producten per drie
werkdagen vertraging in vergelijking met de door de leverancier in zijn offerte beloofde
termijn, met een maximum van 15 pct. van de waarde van de producten. Dit omdat de
door de inschrijvers voorgestelde leveringstermijn een criterium vormt voor de toewijzing
van de opdracht".
Bij de bespreking van de criteria voor de gunning van de opdracht (p. 9, onderaan),
wordt inderdaad gesteld dat het bestuur de regelmatige offerte die haar het voordeligst
lijkt, kiest met inachtname van de volgende gunningscriteria die gerangschikt zijn in dalende volgorde van belang:
1° de technische kwaliteit van het aangeboden product en operationele waarde;
2° de voorgestelde uitvoeringstermijn;
3° de prijs;
4° de voorgestelde waarborgperiode;
5° de technische ondersteuning.
Verder wordt op pagina 14, onder de titel "boeteclausule" gepreciseerd:
"Aangezien de door de inschrijvers voorgestelde leveringstermijn een criterium vormen
(lees: vormt) voor de toewijzing van de opdracht, moet worden vermeden dat dit criterium
wordt uitgehold door systematische laattijdige uitvoering van de prestaties door de leverancier.
Bij laattijdige of onvolledige uitvoering van zijn prestaties, kan het bestuur de volgende
forfaitaire vergoedingen eisen: (...)".
Aldus voerde eiseres in het bestek aan (1) dat de leverings- of uitvoeringstermijn een
(belangrijke) gunningscriterium uitmaakte en (2) dat om de nakoming van de leveringstermijn beter te waarborgen een strengere forfaitaire vergoeding werd voorzien.
De eiseres stelde terecht in haar syntheseberoepsbesluiten (p. 6, bovenaan) dat ofschoon de bedoelde afwijking van de algemene aannemingsvoorwaarden niet uitdrukkelijk met redenen moest zijn omkleed, het bestek toch deze reden opgaf, te weten het belang van de leveringstermijn als gunningscriterium, zodat "deze afwijking en motivering
dus al vanaf het eerste ogenblik duidelijk gekend waren".
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De eiseres preciseerde in dezelfde syntheseconclusie waarom de leveringstermijn een
belangrijk gunningscriterium uitmaakte en stelde meer bepaald (syntheseberoeps-conclusie pp. 7-8):
"Aangezien de oude auto-elevator niet meer voldeed aan de behoeften van een moderne
brandweer en dus de veiligheid van de bevolking in geval van brand niet meer gegarandeerd kon worden besloot men over te gaan tot de aankoop van een nieuwe wagen. Dat de
hoogdringendheid dus bestaat in het blijven waarborgen van de veiligheid van de bevolking en ook duidelijk blijkt uit de aard van de opdracht van de brandweer.
(...) Het is een feit dat het voertuig van de Stad Hasselt niet meer aan de moderne eisen
voldeed en dat daarom de aanschaf van een nieuw voertuig hoogst dringend was om de
diensten van de brandweer naar behoren te kunnen uitvoeren en zo de veiligheid van de
inwoners van de Stad Hasselt te kunnen vrijwaren. (..)
Dat in de loop van de 20 jaar dat de oude auto-elevator dienst heeft gedaan, de stad
Hasselt, zoals elke stad in België, grondige wijzigingen heeft ondergaan. Zo is er bijvoorbeeld veel hoogbouw bijgebouwd, om het verkeer uit de stad te weren werd in verschillende straten waar tweerichtingsverkeer was een fietspad aangelegd en eenrichtingsverkeer ingevoerd, en in andere straten werd om het parkeerprobleem op te lossen van een
tweerichtingsstraat ook een eenrichtingsstraat gemaakt waar vervolgens het beurtelings
parkeren werd ingevoerd. Door al deze zaken is op vele plaatsen de berijdbare weg smaller geworden en werd het voor de oude auto-elevator (met grote draaistraal) onmogelijk
om er te draaien, waardoor dus de oude auto-elevator van de Hasseltse brandweer totaal
niet meer geschikt was om een brand te blussen.
(...)
Deze omstandigheden houden in dat m.b.t. deze overheidsopdracht zich zeker bijzondere eisen voordoen en dat het door concluante aangehaalde dringend karakter zeker niet uit
de lucht gegrepen is.
Bovendien werd steeds - en van in het begin - voldoende de nadruk gelegd op de nood
aan een snelle levering. Dit staat zowel in het bestek, in de nota van de Korpsbevelhebber
van de Hasseltse brandweer aan het College van burgemeester en schepenen van 17 augustus 1998 als in de brieven van 23 februari 2000 en 20 oktober 2000 vermeld".
In haar vonnis van 14 februari 2003 aanvaardt de Rechtbank van Eerste Aanleg te Hasselt, dat "het door (de eiseres) in het bestek uitgedrukte motief om in geval van laattijdige
levering een zwaarder sanctioneringssysteem te hanteren dan voorzien in de algemene
aannemingsvoorwaarden (uitsluitend) gelegen (was) in de bekommernis om, nu de door
de inschrijvers voorgestelde leveringstermijn een criterium zou vormen voor de toewijzing van de opdracht, te vermijden dat dit criterium zou worden uitgehold door systematische laattijdige uitvoering van de prestaties door de leverancier" (vonnis p. 5, eerste alinea); het Hof van Beroep te Antwerpen neemt de motieven van de eerste rechter over (arrest p. 3, bovenaan en p. 6, bovenaan).
De eerste rechter, gevolgd door de appelrechter, erkent derhalve dat luidens het bestek
de leveringstermijn een criterium zou vormen voor de toewijzing van de opdracht en dat
dit als reden voor de afwijking van de algemene aannemingsvoorwaarden gold.
Ook het hof van beroep stelt uitdrukkelijk (arrest p. 3, onderaan) dat "de eiseres in de
bepalingen van het bestek haar "verhoogde boeteclausule" verantwoordt met de vermelding dat de leveringstermijn een criterium vormt voor de toewijzing van de opdracht, en
dat moet worden vermeden dat dit criterium wordt uitgehold door systematische laattijdige uitvoering van de prestaties van de leveranciers".
De rechter is overeenkomstig de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk wetboek gehouden de bewijskracht van de akten die hem regelmatig zijn voorgelegd, te res-
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pecteren, wat inhoudt dat hij aan deze akten geen betekenis of draagwijdte mag toekennen
die totaal onverenigbaar is met de bewoordingen ervan.
Aldus kon niet zonder miskenning van de bewijskracht van de akten worden geoordeeld dat de eiseres poogde "te verhelpen aan wat zij schijnt te beschouwen als een algemeen probleem, nl. dat leveranciers systematisch laattijdig leveren omdat de in de algemene aannemingsvoorwaarden voorziene boeteclausule niet voldoende afschrikkend is"
(vonnis van de eerste rechter p. 5, tweede alinea; overgenomen door de appelrechter) of
dat de genoemde motivering "enkel uitwijst dat (de eiseres) zich wenst in te dekken tegen
een algemene praktijk van leveranciers" (arrest p. 4, bovenaan) nu eiseres in het bestek
hoegenaamd niet stelde dat zij poogde te verhelpen aan een algemeen probleem van overschrijding van de leveringstermijnen of dat zij zich wenste in te dekken tegen een algemene praktijk van leveranciers tot overschrijding van de leveringstermijn, doch stelde de leveringstermijn als gunningscriterium in acht te nemen en tot waarborg van de naleving
van de leveringstermijn de eventuele sanctie wegens niet-naleving van de leveringstermijn
te verstrengen. Het hof van beroep miskent dus, door de eigen motieven en de overgenomen motieven van de eerste rechter, de bewijskracht van het bestek, waarvan de termen
zelf woordelijk werden opgenomen in de beslissing van de rechtbank van eerste aanleg.
Het hof schendt dienvolgens de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk wetboek.
Het hof van beroep kon evenmin wettig oordelen dat "dergelijk motief geen uitstaans
(heeft) met een "noodzaak" voortvloeiend uit "de bijzondere vereisten van betreffende opdracht"' (vonnis van de eerste rechter p. 5, derde alinea; overgenomen door de appelrechter), noch dat "deze formulering niet toelaat vast te stellen dat in de huidige overheidsopdracht enige noodzaak was om af te wijken van de algemene voorwaarden noch dat de beschouwde opdracht aan bijzondere eisen diende onderworpen" (arrest p. 4, bovenaan). De
in dit dossier vereiste naleving van de leveringstermijn, als belangrijk gunningscriterium,
kon immers een wettige reden vormen om af te wijken van de algemene aannemingsvoorwaarden. Door dit te ontkennen of niet te aanvaarden schendt het hof van beroep artikelen
1, 2 en 3, §1, inzonderheid het tweede lid van het koninklijk besluit van 26 september
1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van
de concessies van openbare werken in zijn versies voor en na de wijzigingen bij koninklijk besluit van 29 april 1999, 20 juli 2000 en 17 december 2002 en artikel 66, §1, 2°, eerste en tweede lid, van de Algemene Aannemings-voorwaarden voor overheidsopdrachten
voor aanneming van werken, leveringen en diensten en voor de concessies voor openbare
werken, vormend de bijlage bij het genoemde koninklijk besluit van 26 september 1996 in
zijn versies zowel voor als na de wijziging bij koninklijk besluit van 20 juli 2000. De reden waarom de naleving van de leveringstermijn een belangrijk gunningscriterium uitmaakte, moest niet worden vermeld in het bestek, kon uit het administratief dossier blijken en kon door de eiseres in conclusie worden toegelicht. Door klaarblijkelijk te eisen
dat deze "reden" waarom de naleving van de leveringstermijn een belangrijke gunningcriterium uitmaakte, zou vermeld worden in het bestek schendt het hof van beroep dienvolgens de artikelen 1, 2 en 3, §1, inzonderheid het tweede lid van het koninklijk besluit van
26 september 1996 tot bepaling van de Algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies van openbare werken, in zijn versies vóór en na de wijzigingen bij koninklijk besluit van 29 april 1999, 20 juli 2000 en 17 december 2002 en artikel 66, §1, 2°, eerste en tweede lid, van de Algemene Aannemingsvoorwaarden voor
overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en voor de concessies voor openbare werken, vormend de bijlage bij het genoemde koninklijk besluit
van 26 september 1996, in zijn versies zowel voor als na de wijziging bij koninklijk besluit van 20 juli 2000.
Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
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- artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet;
- de artikelen 1226, 1229 en 1231 van het Burgerlijk wetboek.
Aangevochten beslissingen
In het bestreden arrest van 21 juni 2005 van de zesde kamer van het Hof van Beroep te
Antwerpen wordt eiseres' hoger beroep verworpen en de verweersters incidenteel beroep
gedeeltelijk ingewilligd. Het hof bevestigt het bestreden vonnis van 14 februari 2003 van
de vierde bis kamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Hasselt "met de enkele wijziging dat het bedrag waartoe (de eiseres) wordt veroordeeld wordt gebracht op 53.041,43
euro", verhoogd met interesten. Het hof van beroep grondt zijn beslissing (alle andere en
strijdige conclusies verwerpend": arrest p. 6, dispositief), op volgende motieven (arrest
pp. 3-5):
"Dat het hof (van beroep), na onderzoek van de door partijen aangevoerde middelen en
van de door hen voorgebrachte stukken, vaststelt dat de eerste rechter om de oordeelkundige redengeving van het bestreden vonnis - die het hof (van beroep) overneemt, tot de
zijne maakt en hier voor geheel herhaald houdt - met betrekking tot de vertragingsboete
en de eventueel verschuldigde schadevergoeding principieel juist heeft geoordeeld;
A) (...) dat immers te dezen onmiskenbaar vaststaat dat (de verweerster) in gebreke is
gebleven tijdig de haar gegunde overheidsopdracht uit te voeren, daar deze haar werd gegund op 10 februari 1999 en zij zich in de offerte had verbonden de kwestieuze wagen te
leveren binnen de 80 dagen terwijl in casu de wagen slechts werd geleverd op 21 februari
2001, weliswaar na ter beschikkkingstelling van een vervangwagen op 13 maart 2000, datum die tevens ruimschoots buiten de vooropgestelde termijn ligt;
Dat dan ook (de verweerster) reeds vanaf 2 mei 1999 in gebreke bleef aan haar verplichtingen te voldoen, en zij dienvolgens een boete wegens vertraging is verschuldigd;
(...) dat de regelingen in verband met de vertragingsboete zijn vervat in artikel 66 van
de Algemene Aannemingsvoorwaarden, zijnde 0,7 pct. per kalenderdag met een maximum van 5 pct. van de aannemingssom;
Dat weliswaar artikel 3 van het koninklijk besluit van 26 september 1996 de mogelijkheid tot afwijking voorziet, onder meer omwille van de noodzakelijkheid omwille van de
bijzondere eisen van de opdracht; dat (de eiseres), zich beroepend op voornoemde bepaling, een boetebeding ten bedrage van 15 pct. heeft bepaald in de voorwaarden van het bestek;
Dat (...) het kwestieuze boetebeding een strafbeding uitmaakt, dat nietig is zoals door
de eerste rechter vastgesteld daar hetgeen (lees: het geen) vergoeding van schade van laattijdige levering beoogde, doch beoogde de leverancier af te schrikken en een sanctie, buiten de wettelijk bepaalde, op te leggen;
Dat een dergelijk strafbeding nietig is, en derhalve geen uitvoering/toepassing kan vinden, dat een nietig beding, ondanks eventuele aanvaarding door de andere partij, ook geen
gevolg kan ressorteren en niets afdoet aan de vrijheid tot contracteren; dat immers nietigheid te allen tijde kan worden aangevoerd;
(...) dat, gelet op wat voorafgaat, (de eiseres) enkel gerechtigd was een boete wegens
vertraging in de uitvoering van de gegunde opdracht aan te rekenen overeenkomstig de
bepalingen van artikel 66 van de algemene aannemingsvoorwaarden;
Dat derhalve uitsluitend een boete ten bedrage van 0,7 pct. per kalenderdag, met een
maximum van 5 pct. van de aannemingssom, kan worden in rekening gebracht;
Dat voornoemd maximum inderdaad 26.375,87 euro bedraagt (527.517, 42 euro x 5
pct.), dat in casu - te rekenen vanaf de 81e dag na de gunning (10 februari 1999) - reeds
na 72 kalenderdagen werd bereikt, zijnde vóór de terbeschikkingstelling van de vervang-
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wagen op 13 maart 2000 en uiteraard voor de levering van de bestelde wagen op 2 maart
2001;
Dat zodoende (de eiseres) in toepassing van voornoemd artikel 66 gerechtigd was een
vertragingsboete ten bedrage van 26.375,87 euro in mindering te brengen van de aannemingssom exclusief BTW;
(...) dat evenwel uit de door partijen voorgebrachte stukken blijkt dat (de eiseres) een
som van 3.209.535 frank - zijnde thans 79.562,29 euro - ten titel van vertragingsboete
heeft ingehouden, en niet 35.041,53 euro zoals onterecht door de eerste rechter aangenomen.
Dat dan ook te dezen (de verweerster) terecht aanspraak maakt op de terugbetaling van
79.562,29 euro - 26.375,87 euro = 53.186,42 euro; dat zij evenwel slechts de betaling vordert van 53.041,53 euro, dat haar, vermeerderd met de interesten zoals hierna bepaald, is
verschuldigd;
Dat derhalve het bestreden vonnis op dit punt onjuist heeft geoordeeld en het incidenteel beroep van (de verweerster) desbetreffend gegrond is;
Het hof van beroep stelde tevens:
"(...) dat de thans door partijen aangevoerde middelen niet vermogen afbreuk te doen
aan de hierboven gedane vaststellingen, en derhalve als ongegrond worden afgewezen;
Dat het bestreden vonnis principieel op juiste gronden werd gewezen, en desbetreffend
dient te worden bevestigd; dat enkel met betrekking tot de afrekening een aanpassing
dient te geschieden";
De eerste rechter oordeelde in dat verband:
"3. Bovendien dient vastgesteld dat betreffende boeteclausule klaarblijkelijk niet bedoeld was om schade te vergoeden in geval van laattijdige levering maar enkel beoogde
vertraging in de levering te voorkomen louter door het ontradend effect van de sanctie te
versterken. De zwaarte van de boete stond dus niet in verhouding met de schade die uit de
laattijdige uitvoering kon voortvloeien.
Dit beding was derhalve een strafbeding, dat absoluut nietig en derhalve niet voor bevestiging vatbaar is.
4. Bij nietigheid van de afwijkende boeteclausule dient de normale boeteclausule zoals
voorzien in artikel 66 van de algemene aannemingsvoorwaarden te worden toegepast, nl.
0,07 pct. per kalenderdag vertraging, met een maximum van 5 pct.".
Grieven
Luidens artikel 1226 van het Burgerlijk wetboek is een strafbeding een beding waarbij
een persoon zich voor het geval van niet-uitvoering van de overeenkomst verbindt tot betaling van een forfaitaire vergoeding van de schade die kan worden geleden ten gevolge
van de niet-uitvoering van de overeenkomst. Naar luid van artikel 1229, eerste lid, van
hetzelfde wetboek vergoedt het strafbeding de schade die de schuldeiser lijdt ten gevolge
van het niet nakomen van de hoofdverbintenis.
Overeenkomstig artikel 1231, §1, van hetzelfde wetboek kan de rechter, ambtshalve of
op verzoek van de schuldenaar, de straf die bestaat in het betalen van een bepaalde geldsom verminderen, wanneer die som kennelijk het bedrag te boven gaat dat de partijen
konden vaststellen om de schade wegens de niet-uitvoering van de overeenkomst te vergoeden, zij het dat de rechter, in geval van herziening, de schuldenaar niet kan veroordelen tot een kleinere geldsom dan bij gebrek aan strafbeding zou verschuldigd geweest zijn.
Zoals uit het vonnis van 14 februari 2003 van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Hasselt blijkt, bevatte het bestek een "boeteclausule" waarbij, omdat de leveringstermijn een
criterium voor de toewijzing van de opdracht uitmaakte, de boete werd gebracht op 0,5

Nr. 299 - 15.5.08

HOF VAN CASSATIE

1229

pct. van de waarde van de producten per drie werkdagen vertraging in vergelijking met de
door de leverancier in zijn offerte beloofde termijn, met een maximum van 15 pct. van de
waarde van de producten. Dit vormde derhalve een beding waarbij verweerster er zich toe
verbond, voor het geval zij haar verbintenis niet tijdig zou uitvoeren, een forfaitaire vergoeding te betalen.
Dit beding kon derhalve een geldig schadebeding, in de zin van de artikelen 1226, 1229
en 1231 van het Burgerlijk wetboek, uitmaken, ongeacht de "klaarblijkelijke bedoeling"
van de partijen of één van hen, en dat als dusdanig kon worden toegepast, voor zover ook
aan de bijkomende voorwaarde van artikel 1231, §1, van het Burgerlijk wetboek werd
voldaan, met name dat de voorziene boete niet kennelijk het bedrag te boven ging van de
schade wegens niet-uitvoering van de overeenkomst.
In zoverre het bestreden arrest aldus moet worden gelezen dat de rechtbank van eerste
aanleg en/of het hof van beroep het voorhanden zijn van een schadebeding zouden hebben
uitgesloten op grond van de overweging dat de partijen, en inzonderheid de eiseres,
"klaarblijkelijk" een andere bedoeling had(den) dan het forfaitair vergoeden van potentiële schade, is de beslissing niet wettig gerechtvaardigd, nu een schadebeding voorligt wanneer, zoals te dezen, de schuldenaar zich ertoe verbindt een vooraf bepaalde vergoeding te
betalen bij niet-uitvoering van zijn verbintenis.
In zoverre dient te worden aangenomen dat de rechtbank van eerste aanleg en het hof
van beroep de toepassing van het schadebeding hebben "herzien", om reden dat de zwaarte van de boete niet in verhouding stond met de schade die uit een laattijdige uitvoering
kon voortvloeien, weze vastgesteld dat de eiseres in conclusie aanvoerde dat voor de geldigheid van het schadebeding, uit het oogpunt van artikel 1231 van het Burgerlijk wetboek, het niet vereist is dat de schade werkelijk wordt geleden, doch "het volstaat dat men
bij het opstellen van de overeenkomst rekening heeft gehouden met de potentiële schade
die de schuldeiser zou kunnen lijden op het moment van niet of laattijdige levering. Enkel
dit bedrag mag worden vergeleken met het bedrag in de boeteclausule en dus niet de werkelijk geleden schade (...)". Dit beginsel toepassend op onderhavige zaak, stelde de eiseres
(ibidem):
"Aangezien de huur van eenzelfde voertuig de Stad Hasselt 7.436,81 euro (300.000
frank) per maand zou gekost hebben, kan dit bedrag dan ook aanzien worden als de schade die concluante heeft geleden. Aangezien het voertuig pas 2 jaar later werd geleverd
komt dit neer op een bedrag van 178.483,34 euro (7.200.000 frank) dat kon worden vastgesteld. Dat dit bedrag meer dan het dubbele is van de 15pct. (nl. 79.562,30 euro of
3.209.535 frank) die de partijen beiden zijn overeengekomen.
Dat zelfs indien rekening wordt gehouden met de ter beschikking stelling van een voorlopige vervangingwagen door (de verweerster) (hoewel deze door de diverse gebreken
waaraan hij leed niet inzetbaar was voor de dienst), dit pas gebeurde eind maart 2000. Dat
dit neerkomt op een termijn van meer dan 280 werkdagen. Dat indien de rechter rekening
zou houden met deze datum het bedrag van de schade geleden door (de eiseres) nog meer
dan 15 pct. (79.562,30 euro of 3.209.535 frank) zou bedragen namelijk 104.115,28 euro
(4.200.000 frank).
Dat hieruit duidelijk naar voren komt dat de clausule enkel een schadevergoedend karakter heeft en niet de bedoeling (ondanks de bewoordingen van de bepaling) had om een
private straf, zoals de eerste rechter heeft geoordeeld in het vonnis van 14 februari 2003,
op te leggen.
Dat uit het hierboven geschrevene bovendien ook blijkt dat het overeengekomen bedrag
als niet overdreven of excessief mag beschouwd worden".
De vonnissen en arresten van de hoven en rechtbanken moeten, overeenkomstig artikel
149 van de gecoördineerde Grondwet, regelmatig met redenen worden omkleed, wat on-
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der meer inhoudt dat de rechter gehouden is te antwoorden op alle regelmatig aan zijn
oordeel overgelegde, pertinente grieven en middelen van verweer.
De rechtbank van eerste aanleg en dienvolgens ook het hof van beroep, dat de motieven
van de eerste rechter overnam, oordelen dat de zwaarte van de boete niet in verhouding
stond met de schade die uit de laattijdige uitvoering kon voortvloeien, zonder te antwoorden op bovengenoemd verweer waarin precies werd uiteengezet welke omvang de schade
kon nemen en hoe de vooropgestelde boete slechts de helft beliep van de reëel door eiseres geleden schade. De loutere beslissing dat de met de beslissing van het hof strijdige
conclusies worden verworpen, maakt geen regelmatig antwoord uit op bovengenoemd
nauwkeurig verweer.
Het bestreden arrest is derhalve niet wettig gerechtvaardigd waar het het bestaan van
een schadebeding zou ontkennen omdat partijen, spijts de bewoordingen van de betreffende clausule, "klaarblijkelijk" niet bedoelden schade te vergoeden (schending van de artikelen 1226, 1229 en 1231 van het Burgerlijk Wetboek) en is niet regelmatig met redenen
omkleed waar gesteld wordt dat de zwaarte van de boete niet in verhouding stond met de
schade die uit de laattijdige uitvoering kon voortvloeien, zonder te antwoorden op bovengenoemd verweer (schending van artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
1. Krachtens artikel 3, §1, eerste lid, van het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, zoals te dezen van toepassing, zijn de in de bijlage bij dit besluit vastgestelde algemene aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen
en diensten en voor de concessies voor openbare werken, toepasselijk op alle
overheidsopdrachten met een geraamd bedrag, zonder belasting op de toegevoegde waarde, gelijk aan of hoger dan 800.000 frank.
Krachtens het tweede lid van dit artikel kan, zonder afbreuk te doen aan de
specifieke bepalingen van dit besluit met betrekking tot de opdrachten bij wege
van een promotieovereenkomst en de concessies voor openbare werken, niet van
de algemene aannemingsvoorwaarden worden afgeweken, dan voor zover de bijzondere eisen van de beschouwde opdracht dit noodzakelijk maken.
Voorts moet de lijst van de bepalingen waarvan wordt afgeweken vooraan in
het bestek bepaald worden en moeten de afwijkingen van de artikelen 5, 6, 7, 10,
§2, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 30, §2, 36 en 41 van de algemene aannemingsvoorwaarden uitdrukkelijk gemotiveerd worden in het bestek.
2. Hieruit volgt dat afwijkingen van de artikelen 5, 6, 7, 10, §2, 15, 16, 17, 18,
20, 21, 22, 30, §2, 36 en 41 van de algemene aannemingsvoorwaarden, die niet
gemotiveerd worden in het bestek, niet regelmatig zijn.
De omstandigheid dat de afwijkingen van de andere artikelen van de algemene
aannemingsvoorwaarden niet moeten gemotiveerd worden, belet het bestuur niet
toch een motivering in het bestek op te nemen, maar de afwezigheid van motivering kan in dit geval niet leiden tot de onregelmatigheid van de afwijking.
3. Afgezien van het weren van de afwijkingen die onregelmatig zijn bij gebrek
aan verplichte motivering, dient de rechter, die, inzake een overheidsopdracht
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met een geraamd bedrag, zonder belasting op de toegevoegde waarde, gelijk aan
of hoger dan 800.000 frank, te oordelen heeft over de regelmatigheid van een in
het bestek bepaalde afwijking van de algemene aannemingsvoorwaarden, na te
gaan of de bijzondere eisen van de beschouwde opdracht deze afwijking noodzakelijk maken.
Hierbij gaat hij op grond van een onaantastbare beoordeling van de gegevens
van de zaak na of het bestuur in staat is van die bijzondere eisen te doen blijken
en vermag hij ook andere door de partijen aangebrachte elementen in aanmerking te nemen, dan deze waarvan door het bestuur verplicht of facultatief gewag
werd gemaakt in het bestek.
4. De appelrechters oordelen, mede met overneming van de redenen van de
eerste rechter, dat bij de beoordeling van de regelmatigheid van een in het bestek
bepaalde afwijking op artikel 66, §1, 2°, eerste en tweede lid, van de algemene
aannemingsvoorwaarden, enkel de motieven in aanmerking kunnen worden genomen, die in het bestek werden uitgedrukt.
Door aldus te oordelen met betrekking tot een afwijking die niet voorkomt in
de onder randnummer 2, eerste alinea, vermelde opsomming, schenden de appelrechters artikel 3, §1, eerste lid, van het koninklijk besluit van 26 september
1996.
Het middel is in zoverre gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
over.
Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.
15 mei 2008– 1° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de
h. Smetryns – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandewal, advocaat-generaal – Advocaat: mr. Geinger.

Nr. 300
1° KAMER - 16 mei 2008

1º RECHT VAN VERDEDIGING — BURGERLIJKE ZAKEN - OVEREENKOMST OMSCHRIJVING - RECHTSGEVOLG - BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER
2º RECHTBANKEN — BURGERLIJKE ZAKEN — ALGEMEEN - BEVOEGDHEID VAN
DE RECHTER - OVEREENKOMST - OMSCHRIJVING - RECHTSGEVOLG
3º RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE) - ALGEMEEN BEGINSEL VAN HET RECHT VAN
VERDEDIGING - BURGERLIJKE ZAKEN - OVEREENKOMST - OMSCHRIJVING - RECHTSGEVOLG -
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BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER
1º, 2° en 3° De rechter die zich ertoe beperkt uit de feiten en de omschrijving die aan de
tegenspraak van de eiser zijn onderworpen rechtsgevolgen af te leiden, miskent diens
recht van verdediging niet1. (Algemeen rechtsbeginsel inzake het recht van verdediging)
(SORIMO INTHAS b.v.b.a. T. S. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.06.0629.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 29 juni 2006 gewezen door
het Hof van Beroep te Brussel.
Raadsheer Christine Matray heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
In haar verzoekschrift tot cassatie, waarvan een eensluidend verklaard afschrift
bij dit arrest is gevoegd, voert de eiseres een middel aan.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
Eerste onderdeel
Blijkens de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, hebben de verweerders voor het hof van beroep staande gehouden dat het commissieloon van eiseres slechts verschuldigd was in de onderstelling dat zij een koper tegen de overeengekomen prijs zou vinden en dat een onderhandse koopovereenkomst zou
worden getekend, dat te dezen niet aan die voorwaarden was voldaan en dat de
bezoldiging waarop de vastgoedmakelaar aanspraak kan maken zijn bezoldiging
als bemiddelaar is.
Het arrest dat oordeelt dat de overeenkomst "niet-exlusieve vastgoedmakelaars-overeenkomst genaamd [...] een niet-exclusieve bemiddelingsovereenkomst
is aangezien de [eiseres] door [de verweerders] belast werd met de opdracht een
koper te vinden voor hun onroerend goed tegen een welbepaalde prijs en niet om
in hun naam en voor hun rekening een overeenkomst te sluiten", zodat het aan de
eiseres staat "te bewijzen dat zij de [verweerders] heeft geraadpleegd vooraleer
zij het bod van dhr. B. van 22 juni [op 24 juni] liet contrasigneren en niet aan
laatstgenoemden te bewijzen dat zij hun verkoopaanbod hebben ingetrokken",
leidt uit de feiten en de omschrijving die aan de tegenspraak van de eiseres zijn
onderworpen slechts rechtsgevolgen af en miskent bijgevolg haar recht van verdediging niet.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
(...)
Dictum
1 Zie Cass., 24 maart 2006, A.R. C.05.0360.F, A.C. 2006, nr. 173.
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Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.
16 mei 2008– 1° kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: mevr. Matray – Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Mahieu en Nelissen Grade.

Nr. 301
3° KAMER - 19 mei 2008

1º ARBEIDSOVEREENKOMST — BEGRIP. BESTAANSVEREISTEN. VORM —
BEGRIP EN BESTAANSVEREISTEN - ARBEID - GEPRESTEERDE ARBEID BEPERKT IN
TIJD EN OMVANG - TOEPASSING
2º SOCIALE ZEKERHEID — WERKNEMERS - BEPERKTE EN OCCASIONELE AARD VAN DE
GELEVERDE PRESTATIES - TOEPASSING
1º Als arbeid in de zin van de Arbeidsovereenkomstenwet dient te worden aangezien, de
arbeid die een werknemer die zich daartoe bij overeenkomst heeft verbonden, tegen loon
en onder het gezag van een werkgever verricht, onverschillig of de aldus gepresteerde
arbeid in tijd en omvang beperkt is. (Art. 2 Arbeidsovereenkomstenwet)
2º De rechter die de door werknemers geleverde prestaties uit het toepassingsveld van de
R.S.Z.-wet, sluit op grond van de beperkte en occasionele aard van die prestaties,
zonder vast te stellen dat het prestaties zijn in de zin van artikel 16, tweede lid van het
K.B. van 28 november 1969, schendt de artikelen 1, §1, eerste lid en 2, §1, 4° van de
R.S.Z.-wet, artikel 16 van het uitvoeringsbesluit, artikelen 1, §1 en 2, §1, 4° Algemene
beginselenwet, sociale zekerheid en de artikelen 2 en 3 van de
Arbeidsovereenkomstenwet.
(R.S.Z. T. J.)

ARREST

(A.R. S.07.0004.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 23 juni 2006 gewezen door
het Arbeidshof te Antwerpen.
Raadsheer Alain Smetryns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Ria Mortier heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 2 en 3 van de Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978 (Arbeidsovereenkomstenwet);
- artikel 16 van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet
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van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de
maatschappelijke zekerheid der arbeiders (Uitvoeringsbesluit);
- de artikelen 1, §1, eerste lid, 2, §1, 4°, 5, 9 en 14 van de wet van 27 juni 1969 tot her ziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders (RSZ-wet), artikel 5 zowel vóór als ná de wijziging bij koninklijk besluit van 8 augustus 1997, maar vóór zijn wijziging bij wet van 24 december 2002;
- de artikelen 1, §1, 2, §1, 4°, 3, 22 en 23 van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers (Algemene Beginselenwet
Sociale Zekerheid), de artikelen 22 en 23 zowel vóór als ná de wijziging bij koninklijk besluit van 8 augustus 1997, maar vóór zijn wijziging bij wet van 24 december 2002.
Bestreden beslissing
Het bestreden tussenarrest van 23 juni 2006 verklaarde de vordering van de eiser met
betrekking tot de ontpitters: R. D.B., L..K., J.S., S.D., J.H. en A.E., ongegrond in zoverre
het bestaan van een arbeidsovereenkomst door de eiser niet was bewezen nu het element
"arbeid" ontbreekt, terwijl het bovendien niet zinvol is om RSZ-bijdragen te innen wanneer deze bijdragen, zoals in casu, geen merkbare rechten kunnen doen ontstaan in het kader van de sociale zekerheid bij diegene voor wie de bijdragen worden betaald:
"Het element 'arbeid'
Wat R.D.B. betreft, stelt het (arbeids)hof in de stukken van (de eiser) vast dat er enkel
prestaties zijn geweest in oktober 1992 en in november 1992. In totaal werd er voor 3.900
+ 3.300 ex BEF = 7.200 BEF gefactureerd.
Deze prestaties zijn te onbeduidend en vertonen niet de nodige regelmaat om als 'arbeid' in de zin van de wet op de arbeidsovereenkomsten beschouwd te kunnen worden.
Hetzelfde geldt voor L.K., die volgens de stukken enkel prestaties leverde in maart en
april 1995, voor J.S., die maar enkele prestaties leverde in september en oktober 1995,
voor S.D. die in het vier[d]e kwartaal van 1997 slechts 500 kilo aardappelen heeft ontpit,
voor J.H. die volgens de stukken enkel prestaties leverde in september 1995 en in november en december 1997 en voor A.E., die 350 kg ontpitte in december 1996, 700 kg in september 1997, 600 kg in november 1997 en 300 kg in december 1997.
(...)
In ieder geval kunnen deze enkele prestaties niet gelden als regelmatige arbeid in de zin
van de wet op arbeidsovereenkomsten.
Er mag niet uit het oog worden verloren dat het innen van RSZ-bijdragen enkel zinvol
is als deze bijdragen merkbare rechten in het kader van de sociale zekerheid kunnen doen
ontstaan bij diegene, voor wie de bijdragen worden betaald.
Wanneer de prestaties zo gering zijn en de beloning beperkt blijft tot enkele centen, bij
manier van spreken, is het vanuit dat perspectief niet zinvol om RSZ-bijdragen te innen".
(arrest, p.7, vijfde alinea - p.8, eerste alinea).
Grieven
Eerste onderdeel
Overeenkomstig de artikelen 2 en 3 van de Arbeidsovereenkomstenwet is de arbeidsovereenkomst de overeenkomst waarbij de werknemer zich verbindt tegen loon en onder
het gezag van de werkgever arbeid te verrichten.
Arbeid in de zin van de Arbeidsovereenkomstenwet is de arbeid die wordt verricht met
het doel om in het levensonderhoud te helpen voorzien, m.a.w. om een inkomen te verwerven of geld te verdienen.
Voormelde doelstelling vormt derhalve het kenmerkende criterium van arbeid in de zin

Nr. 301 - 19.5.08

HOF VAN CASSATIE

1235

van de Arbeidsovereenkomstenwet, terwijl de omvang van de prestaties, de aard ervan of
de regelmaat waarmee de prestaties worden verricht niet van belang zijn bij het bepalen
van het bedoelde element "arbeid".
Zonder vast te stellen dat de aardappelontpitters in kwestie hun arbeid niet hebben geleverd met het doel om een inkomen te verwerven of in hun levensonderhoud te voorzien,
kon het bestreden arrest derhalve niet wettig beslissen dat de prestaties die zij hebben verricht voor de verweerder niet als "arbeid" in de zin van de Arbeidsovereenkomstenwet
zijn te beschouwen.
Ook het feit dat voor geringe prestaties de beloning beperkt blijft "tot enkele centen",
belet niet dat deze prestaties verricht kunnen worden met het doel om bij te dragen in het
levensonderhoud, zelfs al is deze bijdrage miniem.
Het is bovendien onverenigbaar met het begrip "arbeid" in de zin van de Arbeidsovereenkomstenwet om te beslissen dat er geen arbeid werd verricht, in zoverre vaststaat dat
er een vergoeding werd toegekend als tegenprestatie voor de geleverde prestaties.
Het werd niet betwist dat de prestaties verricht door de ontpitters R.D.B., L.K., J.S.,
S.D., J.H. en A.E., door de verweerder waren vergoed (p.7, vijfde alinea en zevende alinea). Enkel voor C.K. ontbrak niet alleen het element "arbeid", maar ook het element
"loon" (p.8, tweede alinea).
Hieruit volgt dat het bestreden arrest niet wettig, aan de prestaties verricht door de aardappelontpitters: R.D.B., L.K., J.S., S.D., J.H. en A.E., de kwalificatie van arbeid heeft
kunnen ontzeggen, louter op grond van, enerzijds, het onbeduidend en onregelmatig karakter van de geleverde prestaties, anderzijds, de beperkte beloning die hiervoor werd toegekend, dienvolgens de vordering van de eiser niet wettig ongegrond heeft kunnen verklaren (schending van de artikelen 2 en 3 van de Arbeidsovereenkomstenwet, 1, §1, eerste
lid, en 1, §1, van de Algemene Beginselenwet Sociale Zekerheid).
Tweede onderdeel
De RSZ-wet is overeenkomstig zijn artikel 1, §1, van toepassing op de werknemers en
de werkgevers die door een arbeidsovereenkomst zijn verbonden (cf. de artikelen 1, §1 en
2, §1, eerste lid, van de Algemene Beginselenwet Sociale Zekerheid).
Overeenkomstig artikel 2, §1, 4°, van de RSZ-wet kan de Koning, onder de voorwaarden die hij bepaalt, aan de toepassing van de RSZ-wet onttrekken de categorieën van
werknemers, tewerkgesteld aan een arbeid die voor hen een bijkomstige of gelegenheidsbetrekking is of die wezenlijk van korte duur is, evenals de werkgevers uit hoofde van de
tewerkstelling van die werknemers (cf. artikel 2, §1, 4°, van de Algemene Beginselenwet
Sociale Zekerheid).
In toepassing van deze bepaling heeft de Koning in artikel 16 van het Uitvoeringsbesluit aan de toepassing van de RSZ-wet onttrokken:
"de werknemers die occasionele arbeid verrichten, evenals de werkgevers uit hoofde
van de tewerkstelling van die werknemers. Wordt beschouwd als occasionele arbeid, de
arbeid verricht voor de behoeften van de huishouding van de werkgever of van zijn gezin
en voor zover die arbeid niet meer bedraagt dan acht uren per week bij één of verschillende werkgevers".
Uit deze bepaling volgt dat occasionele of gelegenheidsarbeid, waarbij slechts geringe
of onbeduidende prestaties worden geleverd, slechts aan de toepassing van de RSZ-wet is
onttrokken binnen de strikte voorwaarden van artikel 16 van het Uitvoeringsbesluit. Buiten die voorwaarden blijven geringe of onbeduidende prestaties, in beginsel, aan de RSZwet onderworpen.
In casu vielen de prestaties verricht door de aardappelontpitters: R.D.B., L.K., J.S.,
S.D., J.H. en A.E., niet onder voormelde uitsluitingsbepaling omdat zij prestaties hebben
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geleverd ten behoeve van een onderneming en duidelijk niet voor de huishouding van de
verweerder.
Hieruit volgt dat het bestreden arrest, in zoverre het oordeelde dat de RSZ-wet niet van
toepassing was op de prestaties geleverd door de voornoemde aardappelontpitters omwille
van het onbeduidend en onregelmatig karakter van deze prestaties, zijn beslissing niet
naar recht heeft verantwoord (schending van de artikelen 16 van het Uitvoeringsbesluit, 1,
§1, eerste lid, en 2, §1, 4°, RSZ-wet, 1, §1 en 2, §1, 4°, Algemene Beginselenwet sociale
Zekerheid en 2 en 3 van de Arbeidsovereenkomstenwet).
Derde onderdeel
De RSZ-wet is overeenkomstig artikel 1, §1, van toepassing op de werknemers en de
werkgevers die door een arbeidsovereenkomst zijn verbonden (cf. artikelen 1, §1 en 2, §1,
eerste lid, van de Algemene Beginselenwet Sociale Zekerheid).
Overeenkomstig de artikelen 2 en 3 van de Arbeidsovereenkomstenwet is de arbeidsovereenkomst de overeenkomst waarbij de werknemer zich verbindt tegen loon en onder
het gezag van de werkgever arbeid te verrichten.
Van zodra de drie constitutieve elementen van een arbeidsovereenkomst zijn verenigd,
met name: arbeid, loon en gezag, zijn er derhalve sociale zekerheidsbijdragen verschuldigd door de werkgever uit hoofde van de tewerkstelling van een werknemer krachtens
een arbeidsovereenkomst.
Ook wanneer er, onder gezag van de werkgever, slechts geringe, onbeduidende of onregelmatige arbeidsprestaties worden geleverd, tegen een beperkte vergoeding, blijft de
RSZ-wet, behoudens een wettelijke uitsluiting (zie het tweede onderdeel), van toepassing.
Het loutere feit dat voor een geringe en beperkt verloonde arbeidsprestatie slechts minimale rechten worden geopend voor de werknemer als sociaal verzekerde binnen het stelsel van de sociale zekerheid voor werknemers onttrekt die prestaties niet aan de toepassing van de RSZ-wet. Ook wanneer het voor de werknemer in dat verband weinig zinvol
is om RSZ-bijdragen te innen, blijven de RSZ-bijdragen krachtens de wet verschuldigd.
Het stelsel van de sociale zekerheid voor werknemers, zijn financiering en de inning
van sociale bijdragen raken de openbare orde zodat, noch de rechter, noch de eiser, die als
openbare instelling met de inning en de invordering van de bijdragen is belast (de artikelen 5 en 9 RSZ-wet), de bepalingen van de RSZ-wet buiten toepassing kan verklaren op
grond van een opportuniteitsbeoordeling omtrent de zin voor de werknemer van het innen
van bijdragen ingeval van geringe en beperkt verloonde prestaties.
Krachtens de artikelen 5 RSZ-wet, 3 en 22, §1, eerste streep, van de Algemene Beginselenwet Sociale Zekerheid, worden de bijdragen geïnd voor de financiering van het stelsel van de sociale zekerheid voor werknemers, dat het geheel van de sociale prestaties
omvat waarop de sociaal verzekerden recht hebben, waarbij de geldmiddelen van de sociale zekerheid in hoofdzaak voortkomen uit de solidariteit van de werkgevers en de werknemers in de vorm van socialezekerheidsbijdragen.
De sociale bijdragen die op het loon van een werknemer worden afgehouden, worden
bijgevolg niet uitsluitend geïnd ten voordele van die werknemer, maar komen ten goede
aan alle bij het stelsel van sociale zekerheid aangesloten werknemers.
Ten onrechte oordeelde het bestreden arrest derhalve dat het innen van bijdragen enkel
zinvol is als deze bijdragen merkbare rechten kunnen doen ontstaan in het kader van het
RSZ-stelsel bij diegene voor wie de bijdragen worden betaald.
Hieruit volgt dat het bestreden arrest niet wettig, ten aanzien van de aardappelontpitters: R.D.B., L.K., J.S., S.D., J.H. en A.E., de toepassing van de RSZ-wet heeft kunnen
uitsluiten op grond van de overweging dat het innen van RSZ-bijdragen voor hen niet zinvol is gelet op hun geringe prestaties en de beperkte beloning ervan (schending van alle
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bepalingen aangehaald in de aanhef van het middel).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste onderdeel
1. Krachtens artikel 2 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, hierna genoemd Arbeidsovereenkomstenwet, is een arbeidsovereenkomst voor werklieden, de overeenkomst waarbij een werknemer, de werkman,
zich verbindt, tegen loon en onder gezag van een werkgever in hoofdzaak handarbeid te verrichten.
Als arbeid in de zin van de Arbeidsovereenkomstenwet dient te worden aangezien, de arbeid die een werknemer die zich daartoe bij overeenkomst heeft verbonden, tegen loon en onder het gezag van een werkgever verricht, onverschillig
of de aldus gepresteerde arbeid in tijd en omvang beperkt is.
2. De appelrechters stellen vast dat:
- wat R.D.B. betreft er enkel prestaties zijn geweest in oktober en november
1992, waarvoor 7.200 BEF werd gefactureerd;
- door L.K. enkel prestaties werden geleverd in maart en april 1995;
- J.S. maar enkele prestaties leverde in september en oktober 1995;
- S.D. in het vierde kwartaal 1997 slechts 500 kilo aardappelen ont-pitte;
- J.H. enkel prestaties leverde in september 1995 en in november en december
1997;
- A.E. 350 kilo ontpitte in december 1996, 700 in september 1997, 600 in november 1997 en 300 in december 1997.
Verder oordelen zij dat deze prestaties te onbeduidend zijn en niet de nodige
regelmaat vertonen om als arbeid in de zin van de Arbeidsovereenkomstenwet te
kunnen worden aangezien.
3. De appelrechters die de door voornoemde arbeiders tegen loon en onder het
gezag van de verweerder gepresteerde arbeid uit het toepassingsveld van de Arbeidsovereenkomstenwet sluiten op grond van de vaststelling dat die arbeid in
tijd en omvang beperkt was, schenden artikel 2 van deze wet.
Het onderdeel is gegrond.
Tweede onderdeel
4. Krachtens artikel 1, §1, eerste lid, van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke
zekerheid der arbeiders, hierna genoemd RSZ-wet, is die wet van toepassing op
de werknemers en werkgevers die door een arbeids-overeenkomst zijn verbonden.
Krachtens artikel 2, §1, 4°, van zelfde wet, kan de Koning, bij in Ministerraad
overgelegd besluit, en na het advies van de Nationale Arbeidsraad te hebben ingewonnen, onder de voorwaarden die Hij bepaalt, aan de toepassing van deze
wet onttrekken de categorieën van werknemers, tewerkgesteld aan een arbeid die
voor hen een bijkomstige betrekking is of die wezenlijk van korte duur is, even-
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als de werkgevers uit hoofde van de tewerkstelling van die werknemers.
Krachtens het artikel 16, eerste lid, van het koninklijk besluit van 28 november
1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet
van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders,
worden aan de toepassing van de wet onttrokken de werknemers die occasionele
arbeid verrichten, evenals de werkgevers uit hoofde van die werknemers.
Krachtens het tweede lid van hetzelfde artikel, wordt beschouwd als occasionele arbeid, de arbeid verricht voor de behoeften van de huishouding van de
werkgever of van zijn gezin, voor zover die arbeid niet meer bedraagt dan acht
uren per week bij één of verschillende werkgevers.
5. De appelrechters oordelen dat wanneer de prestaties zo gering zijn en de beloning beperkt blijft tot "enkele centen, bij manier van spreken" het niet zinvol is
socialezekerheidsbijdragen te innen, nu deze bijdragen geen merkbare rechten in
het kader van de sociale zekerheid kunnen doen ontstaan bij diegenen, voor wie
de bijdragen worden betaald.
6. De appelrechters die de door de werknemers R.D.B., L.K., J.S., S.D., J.H.
en A.E. geleverde prestaties uit het toepassingsveld sluiten van de RSZ-wet op
grond van de beperkte en occasionele aard van die prestaties, zonder vast te stellen dat het prestaties zijn in de zin van artikel 16, tweede lid, van het koninklijk
besluit van 28 november 1969, schenden de in het onderdeel vermelde wettelijke
bepalingen.
Het onderdeel is gegrond.
Overige grieven
7. De overige grieven kunnen niet tot ruimere cassatie leiden.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het de vordering van de eiser met
betrekking tot de prestaties geleverd door R.D.B., L.K., J.S., S.D., J.H. en A.E.
afwijst.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Arbeidshof te Gent.
19 mei 2008– 3° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de
h. Smetryns – Gelijkluidende conclusie van mevr. Mortier, advocaat-generaal – Advocaat:
mr. De Bruyn.
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Nr. 302
3° KAMER - 19 mei 2008

1º ARBEIDSOVEREENKOMST — EINDE — ALGEMEEN - ONTSLAG - DRAAGWIJDTE
- INGEROEPEN OVERMACHT - TOEPASSING
2º ARBEIDSOVEREENKOMST — EINDE — ALGEMEEN - ONTERECHT INGEROEPEN
OVERMACHT - WIL OM DE ARBEIDSOVEREENKOMST TE BEËINDIGEN
3º ARBEIDSOVEREENKOMST — EINDE — ALGEMEEN - ONTERECHT INGEROEPEN
OVERMACHT DOOR DE WERKGEVER - HOUDING VAN DE WERKNEMER - GEVOLG
4º BEVOEGDHEID EN AANLEG — ALGEMEEN - INBREUKEN OP DE
ANTIDISCRIMINATIEWET - VORDERING TOT STAKEN - VOORZITTER VAN DE ARBEIDSRECHTBANK BEVOEGDHEID - TAAK VAN DE RECHTER
1º Het ontslag is de handeling waarbij de werkgever aan de werknemer ter kennis brengt
dat hij de arbeidsovereenkomst beëindigt. De vaststelling dat de arbeidsovereenkomst is
beëindigd wegens overmacht is niet gelijk te stellen met ontslag. (Art. 32
Arbeidsovereenkomstenwet)
2º Indien de als overmacht ingeroepen feiten geen overmacht uitmaken, heeft de
werkgever in de voormelde omstandigheden niet zijn wil uitgedrukt zelf de
arbeidsovereenkomst te beëindigen en kan de werkgever deze onterechte vaststelling
van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst niet beschouwen als een door hem zelf
gegeven ontslag. (Art. 32 Arbeidsovereenkomstenwet)
3º Indien de werkgever zich ten onrechte beroept op de beëindiging van de
arbeidsovereenkomst wegens overmacht, kan de werknemer dit beschouwen als een
onregelmatige beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Bij gebreke van de vaststelling
door de werknemer van de onregelmatige beëindiging van de arbeidsovereenkomst door
de werkgever, blijft de arbeidsovereenkomst in beginsel bestaan. (Art. 32
Arbeidsovereenkomstenwet)
4º De voorzitter van de arbeidsrechtbank die moet oordelen over een vordering van een
werknemer tot staking van discriminerende verhindering door de werkgever van zowel de
uitvoering van de arbeidsovereenkomst als van een syndicaal mandaat, is bevoegd te
oordelen over het door de werkgever ingeroepen verweer dat de arbeidsovereenkomst
beëindigd werd door voorhanden zijnde overmacht of ingevolge ontslag, als relevant
gegeven bij de beoordeling van de gevorderde maatregelen om de discriminatoire
handelingen te doen ophouden. (Art. 19, §1 Antidiscriminatiewet van 25 feb. 2003 1; Art.
587bis, 2° Ger.W.2)
(FLIGHTCARE BELGIUM n.v. T. V. e.a.)

ARREST

(A.R. S.07.0068.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
1 Artikel 19, §1 van de wet van 25 feb. 2003, ter bestrijding van de discriminatie en tot wijziging van
de wet van 15 feb. 1993 tot oprichting van een Centrum voor gelijkheid van kansen en voor
racismebestrijding, voor de opheffing ervan bij artikel 51 van de wet van 10 mei 2007, ter bestrijding
van bepaalde vormen van discriminatie.
2 Artikel 587bis, 2° Ger.W., zoals vervangen door artikel 28 van de Antidiscriminatiewet van 25 feb.
2003, en voor de vervanging ervan door artikel 10 van de wet van 10 mei 2007, tot aanpassing van
het Gerechtelijk wetboek, aan de wetgeving ter bestrijding van discriminatie en tot bestraffing van
bepaalde door racisme of xenofobie ingegeven daden.
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Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 6 april 2007 gewezen door
het Arbeidshof te Brussel.
Afdelingsvoorzitter Ernest Waûters heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Ria Mortier heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert in haar verzoekschrift drie middelen aan.
1. Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van gecoördineerde Grondwet van 17 februari 1994;
- de artikelen 2, §1, 19, §1, eerste lid, en, voor zoveel als nodig, 2, §4, van de wet van
25 februari 2003 ter bestrijding van discriminatie en tot wijziging van de wet van 15 februari 1993 tot oprichting van een Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding, vóór de opheffing ervan door artikel 51 van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie;
- de artikelen 1319, 1320 en 1322, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 1017, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
In de bestreden beslissing verklaart het arbeidshof, recht sprekende over de vorderingen
van de verweerders, het hoger beroep van de eiseres ongegrond en het incidenteel beroep
van de verweerders gedeeltelijk gegrond. Het arbeidshof hervormt de beschikking die
door de voorzitter van de Arbeidsrechtbank te Brussel op 6 februari 2006 werd gewezen.
Opnieuw recht doende, zegt het arbeidshof voor recht dat de eiseres t.o.v. de verweerders
een discriminatoire toestand heeft gecreëerd door met name het laten intrekken van de
badge, het verhinderen van de uitoefening van het mandaat van personeels-vertegenwoordiger en vakbondsafgevaardigde, het verhinderen van de toegang tot de werkomgeving en
de verhindering van de uitvoering van de bedongen arbeid. Het arbeidshof steunt die beslissing op de motieven die voorkomen onder het opschrift "Betreffende de door (de verweerders) ingeroepen discriminatie" op het 2e tot en met het 17de blad van het bestreden
arrest, die hier beschouwd worden integraal te zijn hernomen, en in het bijzonder op de
volgende vaststellingen en overwegingen:
- de BIAC-badge van de verweerster werd ingetrokken wegens het niet-naleven van de
"gebruiksregels van de badges", meer bepaald door om redenen die niet eigen zijn aan de
dienst aanwezig te zijn op de werkvloer buiten de werkuren waarbij gebruik diende te
worden gemaakt van de badge (3e blad, onderaan, 4e blad, bovenaan, van het bestreden
arrest);
- wanneer een werknemersafgevaardigde zich de visu van bepaalde toestanden of feiten
zelf wil vergewissen, hij dat moet doen ofwel tijdens de werkuren indien dit verenigbaar
is met zijn werk, ofwel buiten die uren, maar telkens met naleving van de geijkte procedures en veiligheidsmaatregelen (5e blad, eerste volledige alinea, van het bestreden arrest);
- uit de vaststellingen die het arbeidshof doet, blijkt dat alleen de verweerster een waarschuwing kreeg om die procedures en maatregelen niet te hebben nageleefd buiten de
werkuren, terwijl de waarschuwingen gericht aan de heren E.M. en K. dateren van na de
feiten, de heer T. alleen een mondelinge waarschuwing zou hebben gekregen en de eiseres
geen andere schriftelijke waarschuwingen voorlegt (8e blad, eerste alinea, van het bestreden arrest);
- daardoor worden bijgevolg de verklaringen van de vijftien andere vakbonds-afgevaardigden bevestigd (8e blad, tweede alinea, van het bestreden arrest) dat zij regelmatig bui-
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ten de gewone werkuren naar het bedrijf kwamen om vakbondswerk te doen, dat zij daarvoor geen speciale toelating moesten vragen en dat hierover niemand een waarschuwing
ontving (5e blad, tweede en derde volledige alinea, van het bestreden arrest);
- hieruit blijkt de ongelijke behandeling tussen de verweerders en de overige vakbondsafgevaardigden m.b.t. de uitoefening van vakbondsactiviteiten buiten de diensturen (8e
blad, vierde alinea, van het bestreden arrest);
- op grond van de artikelen 8.1 van de ondernemings-cao van 23 september 2002 en
van het bedrijfsakkoord van 23 mei 2005 diende de eiseres zelfs in geval van herhaalde
overtreding van de veiligheidsvoorschriften van toepassing voor de beveiligde zones van
de luchthaven, bij het ontstaan van een dreigend geschil, eerst alle middelen aan te wenden om dat door overleg en onderhandeling op te lossen, eventueel door een beroep te
doen op de betrokken ACV-secretaris (9e blad, vijfde alinea, van het bestreden arrest);
- aangezien dat niet is gebeurd, werd daarbij duidelijk geen rekening gehouden met het
mandaat van vakbondsafgevaardigde en personeelsvertegenwoordiger van de verweerster,
waardoor zij, ook als daardoor gelijkgesteld met de niet beschermde werknemers, werd
gediscrimineerd (10e blad, tweede alinea, van het bestreden arrest).
Het arbeidshof beveelt de eiseres aan de discriminatoire toestand een onmiddellijk einde te stellen (20e blad, midden, van het bestreden arrest).
Het arbeidshof veroordeelt de eiseres tot betaling van de kosten van beide instanties
(20e blad, laatste alinea, van het bestreden arrest).
Grieven
1. Het arbeidshof beslist dat de eiseres t.o.v. de verweerders een discriminatoire toestand heeft gecreëerd door met name het laten intrekken van de badge, het verhinderen
van de uitoefening van het mandaat van personeelsvertegenwoordiger en vakbonds-afgevaardigde, het verhinderen van de toegang tot de werkomgeving en de verhindering van
de uitvoering van de bedongen arbeid (20e blad, bovenaan, van het bestreden arrest).
Het arbeidshof steunt die beslissing vooreerst op het motief dat een ongelijke behandeling bestaat tussen de verweerders en de overige vakbondsafgevaardigden met betrekking
tot de uitoefening van vakbondsactiviteiten buiten de diensturen (8e blad, vierde alinea,
van het bestreden arrest). Dat motief wordt aangevochten in het eerste onderdeel van het
middel.
De beslissing van het arbeidshof dat de eiseres t.o.v. de verweerders een discriminatoire
toestand heeft gecreëerd, is tevens gesteund op de overweging dat "gezien (alle middelen
aanwenden om het geschil door overleg en onderhandeling op te lossen, eventueel door
een beroep te doen op de betrokken ACV-secretaris) hier echter niet is gebeurd werd daarbij, in tegenstrijd met de artikelen 21, §5, van de wet van 21 september 1948 en 64 van de
wet van 4 augustus 1996, duidelijk geen rekening gehouden met het mandaat van vakbondsafgevaardigde en personeelsvertegenwoordiger van (de verweerster), waardoor zij,
ook als daardoor gelijkgesteld met de niet beschermde werknemers, wel degelijk werd gediscrimineerd" (10e blad, eerste alinea, van het bestreden arrest). Dat motief wordt aangevochten in het tweede onderdeel van het middel.
2. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan en uit de vaststellingen van het
arbeidshof blijkt dat de vordering van de verweerders gesteund is op (de artikelen 2, §1,
en 19, §1, eerste lid, van) de wet van 25 februari 2003 ter bestrijding van discriminatie en
tot wijziging van de wet van 15 februari 1993 tot oprichting van een Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding, hieronder afgekort als Antidiscriminatiewet
(zie o.m. 3e blad, tweede alinea, en 7e blad, derde alinea, van het bestreden arrest).
Krachtens artikel 19, §1, eerste lid, van de Antidiscriminatiewet stelt de voorzitter van
de arbeidsrechtbank, op verzoek van het slachtoffer van de discriminatie of van een van
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de in artikel 31 bedoelde groeperingen (waaronder de representatieve werknemers-organisaties), het bestaan vast van een zelfs onder het strafrecht vallende daad waardoor de bepalingen van deze wet worden overtreden en beveelt hij de staking ervan.
Overeenkomstig artikel 2, §1, van de Antidiscriminatiewet is sprake van directe discriminatie indien een verschil in behandeling niet objectief en redelijkerwijze wordt gerechtvaardigd.
Overeenkomstig artikel 2, §4, van de Antidiscriminatiewet is elke vorm van directe of
indirecte discriminatie verboden bij "de voorwaarden voor toegang tot arbeid in loondienst, tot onbetaalde arbeid of als zelfstandige, met inbegrip van de selectie- en aanstellingscriteria, ongeacht de tak van activiteit en op alle niveaus van de beroepshiërarchie,
met inbegrip van de bevorderingskansen, alsook de werkgelegenheid en arbeidsvoorwaarden, met inbegrip van ontslag en bezoldiging, zowel in de privé-sector als in de overheidssector".
Het bestaan van een directe discriminatie in de zin van artikel 2, §1, van de Antidiscriminatiewet vereist het bestaan van een verschil in behandeling tussen personen die zich in
vergelijkbare omstandigheden bevinden, dat niet objectief en redelijkerwijze kan worden
gerechtvaardigd.
Het Hof kan nagaan of de feitenrechter uit de door hem gedane feitelijke vaststellingen
kon afleiden dat al dan niet een verschil in behandeling bestaat (tussen personen die zich
in vergelijkbare omstandigheden bevinden) dat niet objectief en redelijkerwijze kan worden gerechtvaardigd en dus al dan niet sprake is van directe discriminatie in de zin van artikel 2, §1, van de Antidiscriminatiewet.
De feitenrechter dient de nodige feitelijke vaststellingen te doen opdat het Hof zijn
hierboven omschreven wettigheidstoezicht zou kunnen uitoefenen. Laten de feitelijke
vaststellingen het Hof niet toe zijn wettigheidstoezicht uit te oefenen, dan schendt de feitenrechter artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet.
1. 1. Eerste onderdeel
Het arbeidshof stelt vast dat "uit hetgeen voorafgaat blijkt dat alleen (de verweerster)
een desbetreffende verwittiging kreeg terwijl deze gericht tot de heren E.M. en K. dateren
van na de feiten, de heer T. alleen een mondelinge verwittiging zou gekregen hebben, en
(de eiseres) geen andere schriftelijke verwittigingen voorlegt" (8e blad, eerste alinea, van
het bestreden arrest).
Vervolgens overweegt het arbeidshof dat "hierdoor bijgevolg de voormelde verklaringen van de 15 andere vakbondsafgevaardigden alleen maar bevestigd worden, aan wiens
objectiviteit bovendien bezwaarlijk kan worden getwijfeld gezien 2/3 ervan niet tot dezelfde vakbond als (de verweerster) behoort en de overige 5 tot de CSC" (8e blad, tweede
alinea, van het bestreden arrest). Het arbeidshof stelt op de vijfde bladzijde van het bestreden arrest vast dat de vijftien andere vakbondsafgevaardigden verklaarden dat niemand
een verwittiging ontving (5e blad, derde alinea, van het bestreden arrest).
Het arbeidshof voegt er nog aan toe dat "(de eiseres) dit trouwens niet betwist maar in
laatste replieken stelt dat deze 15 vakbondsafgevaardigden 'geluk' hebben gehad terwijl
(de verweerster) reeds een verwittiging had gekregen toen zij opnieuw de regels overtrad
en het tenslotte niet zij maar BIAC was die de badge van (de verweerster) introk" (8e
blad, derde alinea, van het bestreden arrest).
Het arbeidshof overweegt vervolgens dat hieruit juist de ongelijke behandeling blijkt
tussen de verweerders en de overige vakbondsafgevaardigden met betrekking tot de uitoefening van de vakbondsactiviteiten buiten de diensturen (8e blad, vierde alinea, van het
bestreden arrest).
1.1.1. Eerste subonderdeel
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Het arbeidshof geeft met zijn hierboven weergegeven overwegingen en vaststellingen
enkel aan dat er een verschil in behandeling (of m.a.w. een ongelijke behandeling) bestond tussen de verweerster (die wel een verwittiging kreeg) en de andere vakbondsafgevaardigden (die geen (relevante) verwittiging zouden hebben gekregen) met betrekking tot
de uitoefening van de vakbondsactiviteiten buiten de diensturen.
Het arbeidshof onderzoekt nergens in het bestreden arrest of, en stelt dus ook niet vast
dat het verschil in behandeling tussen de verweerster en de andere vakbondsafgevaardigden niet objectief en redelijkerwijze gerechtvaardigd was.
Conclusie
Door niet te onderzoeken of, en dus ook niet vast te stellen dat het verschil in behandeling tussen de verweerster en de andere vakbondsafgevaardigden niet objectief en redelijkerwijze gerechtvaardigd was, maakt het arbeidshof het door het Hof uit te oefenen wettigheidstoezicht op het rechtsbegrip "directe discriminatie" onmogelijk (schending van artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet van 17 februari 1994).
1.1.2. Tweede subonderdeel
Het arbeidshof kan uit zijn in de aanhef van het eerste onderdeel weergegeven vaststellingen en overwegingen niet wettig afleiden dat sprake is van directe discriminatie in de
zin van artikel 2, §1, van de Antidiscriminatiewet.
Conclusie
De op grond van die vaststellingen en overwegingen genomen beslissing van het arbeidshof dat er sprake is van (directe) discriminatie, is niet wettig (schending van de artikelen 2, §1, en, voor zoveel als nodig, 2, §4, van de wet van 25 februari 2003 ter bestrijding van discriminatie en tot wijziging van de wet van 15 februari 1993 tot oprichting van
een Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding, vóór de opheffing ervan door artikel 51 van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van
discriminatie). De beslissing van het arbeidshof dat de eiseres t.o.v. de verweerders een
discriminatoire toestand heeft gecreëerd door met name het laten intrekken van de badge,
het verhinderen van de uitoefening van het mandaat van personeelsvertegenwoordiger en
vakbondsafgevaardigde, het verhinderen van de toegang tot de werkomgeving en de verhindering van de uitvoering van de bedongen arbeid, kan dan ook op grond van die vaststellingen en overwegingen niet naar recht worden verantwoord (schending van de artikelen 2, §1 en, voor zoveel als nodig, 2, §4, van de wet van 25 februari 2003 ter bestrijding
van discriminatie en tot wijziging van de wet van 15 februari 1993 tot oprichting van een
Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding, voor de opheffing ervan
door artikel 51 van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie). Het arbeidshof beslist dienvolgens evenmin wettig dat de eiseres aan deze
discriminatoire toestand een onmiddellijk einde moet stellen (schending van artikel 19,
§1, eerste lid, van de wet van 25 februari 2003 ter bestrijding van discriminatie en tot wijziging van de wet van 15 februari 1993 tot oprichting van een Centrum voor gelijkheid
van kansen en voor racismebestrijding, voor de opheffing ervan door artikel 51 van de
wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie) en veroordeelt de eiseres niet wettig tot betaling van de kosten van beide instanties (schending van
artikel 1017, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek).
1.2. Tweede onderdeel
Het arbeidshof overweegt dat "voormelde bedrijfs-CAO (d.i. de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 september 2002 betreffende de vakbondsafvaardiging) en bedrijfsakkoord (d.i. het bedrijfsakkoord van 23 mei 2005 betreffende de vakbondsafvaardiging)
bovendien de verbintenis voor zowel de werkgever als de vakbondsafgevaardigden acteren om in alle omstandigheden blijk te geven 'van hun zin voor rechtvaardigheid, billijkheid en verzoening'; welke nodig zijn voor de goede sociale relaties binnen de onderne-
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ming", waarbij artikel 8 van deze teksten de wederzijdse verbintenis tot sociale vrede en
zin voor verzoening nader verklaart als volgt:
"8.1. Wanneer in de onderneming een geschil ontstaat of dreigt te ontstaan, wendt de
vakbondsafvaardiging alle mogelijke middelen aan om dat geschil door overleg en onderhandeling op te lossen. Indien men hierin niet slaagt op het vlak van de onderneming,
wordt er onmiddellijk beroep gedaan op de secretarissen van de representatieve vakorganisaties die deze CAO ondertekenen.
8.2. De partijen nemen formeel de verplichting op om geen enkele actie te starten zonder dat het geschil eerst door de meest diligente partij voor het verzoeningsbureau van het
paritaire comité is gebracht en daar werd besproken". (8e blad, laatste alinea, t.e.m. 9e
blad, bovenaan, van het bestreden arrest)
Het arbeidshof overweegt dat "artikel 8.2. duidelijk geldt voor beide partijen, wat evenzo het geval is voor artikel 8.1., ook al wordt er formeel enkel een verbintenis aangegaan
door de vakbondsafvaardiging, gezien anders het wederzijds karakter van de bij dit akkoord aangegane verbintenis zou aangetast worden" (9e blad, eerste alinea, van het bestreden arrest).
Vervolgens overweegt het arbeidshof dat "de voorzitter van de arbeidsrechtbank in zijn
beschikking van 6 februari 2006 zeer terecht hieruit afleidt dat wanneer in de onderneming een geschil ontstaat of dreigt te ontstaan, in het bijzonder betreffende een vakbondsafgevaardigde of personeelsvertegenwoordiger in de raad of het comité, bijgevolg ook de
werkgever alle mogelijke middelen moet aanwenden om dat geschil door overleg en onderhandeling op te lossen en indien men hierin niet slaagt op het vlak van de onderneming
er onmiddellijk een beroep moet worden gedaan op de secretarissen van de representatieve vakorganisaties die deze CAO ondertekend hebben" (9e blad, tweede alinea, van het
bestreden arrest).
Het arbeidshof overweegt tevens dat de eiseres bijgevolg zelfs in geval van herhaalde
overtreding van de veiligheidsvoorschriften van toepassing voor de beveiligde zones van
de luchthaven, in geval van het ontstaan van een dreigend geschil, zowel naar de letter als
naar de geest van voormelde verbintenissen, eerst alle middelen diende aan te wenden ten
einde dit door overleg en onderhandeling op te lossen, eventueel door een beroep te doen
op de betrokken ACV-secretaris (9e blad, voorlaatste alinea, van het bestreden arrest).
Het arbeidshof voegt eraan toe dat "(de eiseres) dit trouwens ter gelegenheid van het
hierdoor ontstane conflict toegeeft zoals door de sociale bemiddelaar de heer B. L. geacteerd werd met name dat: "Dergelijke problemen zullen in de toekomst, zoals trouwens
bepaald in de desbetreffende reglementering voorafgaandelijk ter kennis gebracht worden
van de betrokken werknemersorganisatie en dienen via overleg tot een oplossing te leiden.
Bij gebrek aan akkoord zal de meest gerede partij een beroep doen op de verzoeningsinstantie van het paritaire comité". (9e blad, laatste alinea, t.e.m. 10e blad, bovenaan, van
het bestreden arrest).
Ten slotte overweegt het arbeidshof dat "gezien dit hier echter niet is gebeurd daarbij,
in tegenstrijd met de artikelen 21, §5, van de wet van 21 september 1948 en 64 van de wet
van 4 augustus 1996, duidelijk geen rekening werd gehouden met het mandaat van vakbondsafgevaardigde en personeelsvertegenwoordiger van (de verweerster), waardoor zij,
ook als daardoor gelijkgesteld met de niet beschermde werknemers, wel degelijk werd gediscrimineerd" (10e blad, eerste alinea, van het bestreden arrest).
1.2. 1. Eerste subonderdeel
Het arbeidshof geeft met zijn hierboven weergegeven vaststellingen en overwegingen,
en meer bepaald met zijn overweging dat "gezien dit (d.i. alle middelen aanwenden om
het geschil door overleg en onderhandeling op te lossen) hier echter niet is gebeurd daarbij, in tegenstrijd met de artikelen 21, §5, van de wet van 21 september 1948 en 64 van de
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wet van 4 augustus 1996, duidelijk geen rekening werd gehouden met het mandaat van
vakbondsafgevaardigde en personeelsvertegenwoordiger van (de verweerster), waardoor
zij, ook als daardoor gelijkgesteld met de niet beschermde werknemers, wel degelijk werd
gediscrimineerd", niet aan waarin het verschil in behandeling zou bestaan dat niet objectief en redelijkerwijze kan worden gerechtvaardigd en waarvan de verweerders het slachtoffer zouden zijn.
1.2. 1. 1. Eerste subsubonderdeel
In zijn hierboven weergegeven vaststellingen en overwegingen onderzoekt het arbeidshof niet of, en stelt het dus ook niet vast dat er een verschil in behandeling bestond tussen
de verweerster en andere personen (die zich in een vergelijkbare situatie bevinden) dat
niet objectief en redelijkerwijze kan worden gerechtvaardigd.
Conclusie
Door niet te onderzoeken of, en dus ook niet vast te stellen dat er een verschil in behandeling bestond tussen de verweerster en andere personen dat niet objectief en redelijkerwijze kan worden gerechtvaardigd, maakt het arbeidshof het door het Hof uit te oefenen
wettigheidstoezicht, namelijk of uit de door het arbeidshof gedane feitelijke vaststellingen
wettig kan worden afgeleid dat er een verschil in behandeling bestaat dat niet objectief en
redelijkerwijze kan worden gerechtvaardigd, onmogelijk (schending van artikel 149 van
de gecoördineerde Grondwet van 17 februari 1994).
1.2.1.2. Tweede subsubonderdeel
Het arbeidshof overweegt onder meer dat de eiseres zelfs in geval van herhaalde overtreding van de veiligheidsvoorschriften van toepassing voor de beveiligde zones van de
luchthaven, in geval van het ontstaan van een dreigend geschil, zowel naar de letter als
naar de geest van de in de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 september 2002 betreffende de vakbondsafvaardiging en het bedrijfsakkoord van 23 mei 2005 betreffende de
vakbondsafvaardiging vermelde verbintenissen, eerst alle middelen diende aan te wenden
teneinde dit geschil door overleg en onderhandeling op te lossen (eventueel door een beroep te doen op de betrokken ACV-secretaris) (9e blad, voorlaatste alinea, van het bestreden arrest).
Volgens het arbeidshof werd, aangezien dit hier niet is gebeurd, duidelijk geen rekening
gehouden met het mandaat van vakbondsafgevaardigde en personeelsvertegenwoordiger
van de verweerster, waardoor zij werd gediscrimineerd (10e blad, eerste alinea, van het
bestreden arrest).
Het arbeidshof leidt aldus uit de enkele niet-naleving door de eiseres van haar in de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 september 2002 en het bedrijfsakkoord van 23 mei
2005 opgelegde verplichting om alle middelen aan te wenden teneinde het geschil door
overleg en onderhandeling op te lossen, af dat geen rekening werd gehouden met het mandaat van vakbondsafgevaardigde en personeelsvertegenwoordiger en dat de verweerster
aldus werd gediscrimineerd. Het arbeidshof geeft niet aan op welke wijze de verweerster,
doordat de verplichting tot overleg en onderhandeling ten aanzien van haar niet werd nageleefd, verschillend werd behandeld in vergelijking met andere personen die zich in een
vergelijkbare positie bevinden, noch dat dat eventuele verschil in behandeling niet objectief en redelijkerwijze kan worden gerechtvaardigd.
Conclusie
Het arbeidshof kan uit zijn in de aanhef van dit onderdeel weergegeven vaststellingen
en overwegingen dan ook niet wettig afleiden dat sprake is van (directe) discriminatie in
de zin van artikel 2, §1, van de Antidiscriminatiewet (schending van de artikelen 2, §1 en,
voor zoveel als nodig, 2, §4, van de wet van 25 februari 2003 ter bestrijding van discriminatie en tot wijziging van de wet van 15 februari 1993 tot oprichting van een Centrum

1246

HOF VAN CASSATIE

19.5.08 - Nr. 302

voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding, voor de opheffing ervan door artikel 51 van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van
discriminatie). De beslissing van het arbeidshof dat de eiseres t.o.v. de verweerders een
discriminatoire toestand heeft gecreëerd door met name het laten intrekken van de badge,
het verhinderen van de uitoefening van het mandaat van personeelsvertegenwoordiger en
vakbondsafgevaardigde, het verhinderen van de toegang tot de werkomgeving en de verhindering van de uitvoering van de bedongen arbeid, kan dan ook op grond van die vaststellingen en overwegingen niet naar recht worden verantwoord (schending van de artikelen 2, §1, en, voor zoveel als nodig, 2, §4, van de wet van 25 februari 2003 ter bestrijding
van discriminatie en tot wijziging van de wet van 15 februari 1993 tot oprichting van een
Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding, voor de opheffing ervan
door artikel 51 van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie). Het arbeidshof beslist dienvolgens evenmin wettig dat de eiseres aan deze
discriminatoire toestand een onmiddellijk einde moet stellen (schending van artikel 19,
§1, eerste lid, van de wet van 25 februari 2003 ter bestrijding van discriminatie en tot wijziging van de wet van 15 februari 1993 tot oprichting van een Centrum voor gelijkheid
van kansen en voor racismebestrijding, voor de opheffing ervan door artikel 51 van de
wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie) en veroordeelt de eiseres niet wettig tot betaling van de kosten van beide instanties (schending van
artikel 1017, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek).
1.2.2. Tweede subonderdeel
Het arbeidshof overweegt dat "gezien dit (d.i. alle middelen aanwenden om het geschil
door overleg en onderhandeling op te lossen) hier echter niet is gebeurd daarbij, in tegenstrijd met de artikelen 21 §5, van de wet van 21 september 1948 en 64 van de wet van 4
augustus 1996, duidelijk geen rekening werd gehouden met het mandaat van vakbondsafgevaardigde en personeelsvertegenwoordiger van (de verweerster), waardoor zij, ook als
daardoor gelijkgesteld met de niet beschermde werknemers, wel degelijk werd gediscrimineerd" (10e blad, eerste alinea, van het bestreden arrest).
Het arbeidshof is aldus van oordeel dat geen rekening werd gehouden met het mandaat
van vakbondsafgevaardigde en personeelsvertegenwoordiger van de verweerster, aangezien de eiseres niet alle middelen heeft aangewend om het geschil door overleg en onderhandeling op te lossen en dat de verweerster "daardoor gelijkgesteld (werd) met de niet
beschermde werknemers".
De hierboven vermelde overweging van het arbeidshof zou aldus in die zin kunnen
worden geïnterpreteerd dat het arbeidshof van oordeel is dat het bestaan van directe discriminatie blijkt uit de omstandigheid dat de verweerster op gelijke wijze werd behandeld
als de "niet-beschermde werknemers". Het tweede subonderdeel steunt op die uitlegging.
1.2.2. 1. Eerste subsubonderdeel
In de mate dat het bestreden arrest moet worden geïnterpreteerd zoals aangegeven in de
aanhef van het tweede subonderdeel, gaat het arbeidshof, door te overwegen dat geen rekening werd gehouden met het mandaat van vakbondsafgevaardigde en personeelsvertegenwoordiger van de verweerster, aangezien de eiseres haar in de (in de artikelen 8(.1.)
van de) collectieve arbeidsovereenkomst van 23 september 2002 en het bedrijfsakkoord
van 23 mei 2005 opgelegde verplichting om alle middelen aan te wenden teneinde het geschil door overleg en onderhandeling op te lossen, niet is nagekomen, en dat de verweerster "daardoor gelijkgesteld (werd) met de niet beschermde werknemers", ervan uit dat de
in artikel 8.1. van de overeenkomsten bepaalde verplichting om alle mogelijke middelen
aan te wenden om het geschil door overleg en onderhandeling op te lossen, enkel geldt ingeval in de onderneming een geschil ontstaat of dreigt te ontstaan waarbij een personeelsvertegenwoordiger is betrokken.
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Het arbeidshof overweegt op de negende bladzijde van het bestreden arrest overigens
ook dat "de voorzitter van de arbeidsrechtbank in zijn beschikking van 6 februari 2006
zeer terecht hieruit afleidt dat wanneer in de onderneming een geschil ontstaat of dreigt te
ontstaan, in het bijzonder betreffende een vakbondsafgevaardigde of personeelsvertegenwoordiger in de raad of het comité, bijgevolg ook de werkgever alle mogelijke middelen
moet aanwenden om dat geschil door overleg en onderhandeling op te lossen en indien
men hierin niet slaagt op het vlak van de onderneming er onmiddellijk een beroep moet
worden gedaan op de secretarissen van de representatieve vakorganisaties die deze CAO
ondertekend hebben" (9e blad, tweede alinea, van het bestreden arrest). Ook die overweging zou erop kunnen wijzen dat het arbeidshof van oordeel is dat de in artikel 8.1. van de
collectieve arbeidsovereenkomst van 23 september 2002 en het bedrijfsakkoord van 23
mei 2005 opgelegde verplichting om alle mogelijke middelen aan te wenden teneinde het
geschil door overleg en onderhandeling op te lossen, enkel geldt ingeval in de onderneming een geschil ontstaat of dreigt te ontstaan waarbij een vakbondsafgevaardigde of personeelsvertegenwoordiger (in de ondernemingsraad of het comité voor preventie en bescherming op het werk) is betrokken.
Artikel 8.1. van de collectieve arbeidsovereenkomst betreffende de vakbondsafvaardiging gesloten op 23 september 2002 ("collectieve arbeidsovereenkomst vakbonds-afvaardiging" genaamd, stuk 1 van de bij dit verzoekschrift gevoegde stukken) en artikel 8.1.
van het bedrijfsakkoord betreffende de vakbondsafvaardiging gesloten op 23 mei 2005
("bedrijfsakkoord vakbondsafvaardiging" genaamd, stuk 2 van de bij dit verzoekschrift
gevoegde stukken) bepalen:
"8.1. Wanneer in de onderneming een geschil ontstaat of dreigt te ontstaan, wendt de
vakbondsafvaardiging alle mogelijke middelen aan om dat geschil door overleg en onderhandeling op te lossen.
Indien men hierin niet slaagt op het vlak van de onderneming, wordt er onmiddellijk
een beroep gedaan op de secretarissen van de representatieve vakorganisaties die deze
CAO ondertekenen".
Deze bepaling dient te worden gelezen in het licht van de artikelen 12 en 13, tweede
zin, van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 5 van 24 mei 1971 betreffende het statuut
van de syndicale afvaardiging van het personeel van de ondernemingen, luidens welke de
vakbondsafvaardiging het recht heeft door het ondernemingshoofd te worden gehoord
naar aanleiding van elk geschil of elke betwisting van collectieve aard die zich in de onderneming voordoet of wanneer dergelijke geschillen of betwistingen dreigen te ontstaan,
alsook naar aanleiding van elk individueel geschil of betwisting dat niet langs de gewone
hiërarchische weg kan worden opgelost. Op grond van artikel 1, tweede lid, van de voornoemde collectieve arbeidsovereenkomsten worden immers de toepassingsmodaliteiten
van de beginselen betreffende de bevoegdheid en de werkingsmodaliteiten van de vakbondsafgevaardiging verduidelijkt door collectieve overeenkomsten gesloten op het vlak
van de paritaire comités of subcomités of op het vlak van de ondernemingen.
De in artikel 8.1. van de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 september 2002 en artikel 8.1 van het bedrijfsakkoord van 23 mei 2005 bepaalde verplichting om alle mogelijke middelen aan te wenden om het geschil door overleg en onderhandeling op te lossen,
zijn aldus niet alleen volgens hun bewoordingen, maar ook in het licht van de artikelen 12
en 13 van de voornoemde collectieve arbeidsovereenkomst nr. 5 waarvan zij de verduidelijking op ondernemingsvlak zijn, van toepassing telkens wanneer in de onderneming een
geschil ontstaat of dreigt te ontstaan (ook al is bij dat geschil geen vakbondsafgevaardigde
of personeelsvertegenwoordiger betrokken).
In de mate dat het arbeidshof ervan uitgaat dat de in artikel 8.1. van de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 september 2002 en artikel 8.1 van het bedrijfsakkoord van 23
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mei 2005 opgelegde verplichting om alle mogelijke middelen aan te wenden teneinde het
geschil door overleg en onderhandeling op te lossen, enkel geldt ingeval in de onderneming een geschil ontstaat of dreigt te ontstaan waarbij een vakbonds-afgevaardigde of
personeelsvertegenwoordiger (in de ondernemingsraad of het comité voor preventie en
bescherming op het werk) is betrokken, geeft het arbeidshof aan (artikel 8.1. van) de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 september 2002 en het bedrijfsakkoord van 23 mei
2005 een uitlegging die volstrekt onverenigbaar is met de bewoordingen en de inhoud ervan.
Conclusie
Het arbeidshof miskent de bewijskracht van de "collectieve arbeidsovereenkomst vakbondsafvaardiging" gesloten op 23 september 2002 (stuk 1 van de bij dit verzoekschrift
gevoegde stukken) en van het "bedrijfsakkoord vakbondsafvaardiging" gesloten op 23
mei 2005 (stuk 2 van de bij dit verzoekschrift gevoegde stukken) (schending van de artikelen 1319, 1320 en 1322, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek).
1.2.2.2. Tweede subsubonderdeel
Artikel 2, §1, van de Antidiscriminatiewet bepaalt dat er sprake is van directe discriminatie wanneer er een verschil in behandeling is dat niet objectief en redelijkerwijze wordt
gerechtvaardigd.
Het bestaan van directe discriminatie vereist aldus het bestaan van een verschil in behandeling. In geval van gelijke behandeling van personen die zich in onvergelijkbare omstandigheden bevinden, kan niet besloten worden tot het bestaan van directe discriminatie
in de zin van artikel 2, §1, van de Antidiscriminatiewet.
- In de mate dat het bestreden arrest moet worden geïnterpreteerd zoals aangegeven in
de aanhef van het tweede subonderdeel, stelt het arbeidshof vast dat de verweerster ondanks haar mandaat als vakbondsafgevaardigde en personeelsvertegenwoordiger werd gelijkgesteld met werknemers zonder dergelijk mandaat en stelt het m.a.w. vast dat personen
die zich in een verschillende situatie bevinden, gelijk worden behandeld.
Conclusie
Het arbeidshof kan op grond van de vaststelling dat de verweerster op gelijke wijze
werd behandeld als de "niet-beschermde werknemers", niet wettig besluiten tot het bestaan van (directe) discriminatie in de zin van artikel 2, §1, van de Antidiscriminatiewet
(schending van de artikelen 2, §1 en, voor zoveel als nodig, 2, §4, van de wet van 25 februari 2003 ter bestrijding van discriminatie en tot wijziging van de wet van 15 februari
1993 tot oprichting van een Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding, voor de opheffing ervan door artikel 51 van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding
van bepaalde vormen van discriminatie). De beslissing van het arbeidshof dat de eiseres
t.o.v. de verweerders een discriminatoire toestand heeft gecreëerd door met name het laten
intrekken van de badge, het verhinderen van de uitoefening van het mandaat van personeelsvertegenwoordiger en vakbondsafgevaardigde, het verhinderen van de toegang tot de
werkomgeving en de verhindering van de uitvoering van de bedongen arbeid, kan dan ook
op grond van die vaststelling niet naar recht worden verantwoord (schending van de artikelen 2, §1, en, voor zoveel als nodig, 2, §4, van de wet van 25 februari 2003 ter bestrijding van discriminatie en tot wijziging van de wet van 15 februari 1993 tot oprichting van
een Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding, voor de opheffing ervan door artikel 51 van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van
discriminatie). Het arbeidshof beslist dienvolgens evenmin wettig dat de eiseres aan deze
discriminatoire toestand een onmiddellijk einde moet stellen (schending van artikel 19,
§1, eerste lid, van de wet van 25 februari 2003 ter bestrijding van discriminatie en tot wijziging van de wet van 15 februari 1993 tot oprichting van een Centrum voor gelijkheid
van kansen en voor racismebestrijding, vóór de opheffing ervan door artikel 51 van de
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wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie) en veroordeelt de eiseres niet wettig tot betaling van de kosten van beide instanties (schending van
artikel 1017, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek).
2. Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 544, 1108, 1131, 1133, 1134, 1142, 1148 en 1780 van het Burgerlijk
Wetboek;
- de artikelen 2, 3, 7, tweede lid, 26, eerste lid, 32, 3° en 5°, en 39, van de wet van 3 juli
1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten;
- de artikelen 1017, eerste lid, en 1385bis, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek;
- artikel 12, eerste lid, van de gecoördineerde Grondwet van 17 februari 1994;
- artikel 7 van het decreet van 2-17 maart 1791 tot afschaffing van het gildenwezen;
- de artikelen 19, §1, eerste lid, en, voor zoveel als nodig, 2, §1 en §4, van de wet van
25 februari 2003 ter bestrijding van discriminatie en tot wijziging van de wet van 15 februari 1993 tot oprichting van een Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding, vóór de opheffing ervan door artikel 51 van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie.
Aangevochten beslissingen
In de bestreden beslissing verklaart het arbeidshof, recht sprekende over de vorderingen
van de verweerders, het hoger beroep van de eiseres ongegrond en het incidenteel beroep
van de verweerders gedeeltelijk gegrond. Opnieuw recht doende, beslist het arbeidshof
dat de arbeidsovereenkomst niet werd beëindigd, dat de verhindering van de uitvoering
van de arbeidsovereenkomst en van de uitoefening van het vakbondsmandaat dient te
worden gestaakt en dat de eiseres een onmiddellijk einde moet stellen aan de door haar
gecreëerde discriminatoire toestand. Die beslissingen worden gesteund op de volgende
motieven:
"Betreffende de vaststelling door (de eiseres) van de beëindiging van de arbeids-overeenkomst wegens overmacht:
De vordering van (de verweerders) beoogt in deze context de staking te horen bevelen
van de daad bestaande uit "de verhindering van de uitvoering van de bedongen arbeid en
de uitoefening van het syndicaal mandaat".
(De eiseres) maakt zodoende in deze situatie een oneigenlijk gebruik van het begrip
overmacht, minstens door een verkeerde interpretatie ervan wat zij met zoveel woorden
toegeeft, zoals kan worden afgeleid uit hetgeen door de heer B. L. tijdens de sociale bemiddeling werd geacteerd met name dat:
"De partijen betrokken bij het conflict onderschrijven het oordeel van de sociale bemiddelaar dat het begrip overmacht zijn plaats niet heeft binnen het raam van de problemen
die zich kunnen voordoen met beschermde werknemers. Zij gaan ermee akkoord om hiervan in de toekomst geen gebruik meer te maken".
De juridisch verkeerde interpretatie van het begrip overmacht heeft voor gevolg dat (de
eiseres) zich op deze vermeende overmacht bezwaarlijk kan steunen om de beëindiging
van de arbeidsovereenkomst vast te stelen, wat trouwens zou neerkomen op een verkeerde
interpretatie van voormeld artikel 32, 5°, AOW, dat hier zodoende bezwaarlijk toepassing
kan vinden.
Immers onderscheidt zich, zoals voormeld, het begrip "overmacht" uitdrukkelijk van
dat van "ontslag" in het algemeen gezien de oorzaak van de contractbeëindiging wegens
overmacht gelegen is in de ontoerekenbare en onoverkomelijke overmachtssituatie op
zich en hoegenaamd niet in de veruitwendigde wil van de werkgever tot ontslag.
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Bovendien wordt buiten hetgeen reeds werd uiteengezet werd onder het ontslagbegrip
algemeen aangenomen dat voor het ontslag als eenzijdige rechtshandeling dezelfde geldigheidsvoorwaarden van toepassing zijn als voor een overeenkomst (W. RAUWS, "De nietigheid in het arbeidsovereenkomstenrecht", in Actuele problemen van het arbeidsrecht,
M. RIGAUX (ed.), Antwerpen, Kluwer, 1987, 405). Deze voorwaarden hebben betrekking
op de toestemming van de partij die zich verbindt, haar rechtsbekwaamheid, een bepaald
voorwerp en een geoorloofde oorzaak (artikel 1108 van het Burgerlijk Wetboek).
Het ontslag veronderstelt bijgevolg een volwaardige wilsuiting die niet aangetast mag
zijn door wilsgebreken (zie Cass., 28 april 1980, R.W. 1980-81, 2699 (verkort); Cass., 23
maart 1998, J.T.T. 1998, 378; Arbh. Luik, 4 januari 1999, J.L.M.B. 1999, 773).
Daar waar (de eiseres) het heeft over het ontslag van (de verweerster) blijkt zij hiertoe
nog geen rechtshandeling in de zin van voormelde rechtspraak en rechtsleer te hebben gesteld.
Evenmin kan (de eiseres), gezien hetgeen voorafgaat, de door haar gedane vaststelling
van het einde van de overeenkomst wegens overmacht bezwaarlijk als een gegeven ontslag interpreteren zoals kwestieuze vaststelling evenmin van haar impliciete wil tot ontslag zou kunnen doen blijken bij gebrek niet alleen aan een hiertoe noodzakelijk vereiste
expliciete wilsuiting maar voornamelijk ook bij gebrek aan een geoorloofde oorzaak.
Betreffende de stakingsvordering
Volgens (de verweerders) bestaat de discriminatoire praktijk uit de volgehouden verhindering van zowel de uitoefening van het syndicaal mandaat als van de uitvoering van
de arbeidsovereenkomst, die dan ook moet worden gestaakt.
De stakingsrechter kan inderdaad een positieve daad bevelen wanneer deze neerkomt
op een verbod de gewraakte praktijk verder te zetten. (cfr. P. Taelman "Het handhavingsrecht van de wet bestrijding discriminatie" in E. Brenes en M. De Vos (eds), De Wet Bestrijding Discriminatie in de praktijk, Antwerpen, lntersentia 2004, 42).
Nu in deze omstandigheden (de eiseres) de toepasselijkheid van artikel 32, 5, AOW
vooralsnog niet bewijst dient de volgehouden verhindering van zowel de uitvoering van
de arbeidsovereenkomst als de uitoefening van het syndicaal mandaat van (de verweerster) ten conservatieve titel te worden gestaakt zoals door (de verweerders) gevorderd
worden". (10e blad, midden, t.e.m. 18e blad, voorlaatste alinea, van het bestreden arrest)
Het arbeidshof veroordeelt de eiseres tot betaling van de kosten van beide instanties
(20e blad, laatste alinea, van het bestreden arrest)
Grieven
Het arbeidshof overweegt dat "daar waar (de eiseres) het heeft over het ontslag van (de
verweerster) zij hiertoe nog geen rechtshandeling in de zin van voormelde rechtspraak en
rechtsleer blijkt te hebben gesteld" (17e blad, tweede alinea, van het bestreden arrest).
Het arbeidshof overweegt tevens dat "evenmin (de eiseres), gezien hetgeen voorafgaat,
de door haar gedane vaststelling van het einde van de overeenkomst wegens overmacht
bezwaarlijk als een gegeven ontslag kan interpreteren zoals kwestieuze vaststelling evenmin van haar impliciete wil tot ontslag zou kunnen doen blijken bij gebrek niet alleen aan
een hiertoe noodzakelijk vereiste expliciete wilsuiting maar voornamelijk ook bij gebrek
aan een geoorloofde oorzaak" (17e blad, derde alinea, van het bestreden arrest).
Het arbeidshof beslist aldus op grond van die overwegingen dat de tussen de eiseres en
de verweerster gesloten arbeidsovereenkomst niet door ontslag werd beëindigd. Het arbeidshof beslist dienvolgens dat de volgehouden verhindering van zowel de uitvoering
van de arbeidsovereenkomst als van de uitoefening van het vakbondsmandaat dient te
worden gestaakt (18e blad, derde alinea, van het bestreden arrest) en dat de eiseres aldus
een onmiddellijk einde dient te stellen aan de door haar gecreëerde discriminatoire toe-
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stand (20e blad, voorlaatste alinea, van het bestreden arrest).
2. 1. Eerste onderdeel
2.1.1. Overeenkomstig artikel 1148 van het Burgerlijk Wetboek is overmacht een oorzaak van het bevrijden van een partij van haar verbintenissen.
Artikel 26, eerste lid, van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, hieronder afgekort als Arbeidsovereenkomstenwet, bepaalt dat de door overmacht
ontstane gebeurtenissen de beëindiging van de arbeidsovereenkomst niet tot gevolg hebben wanneer zij slechts tijdelijk de uitvoering van de overeenkomst schorsen.
Overeenkomstig artikel 32, 5°, van de Arbeidsovereenkomstenwet. kunnen de verbintenissen voortspruitende uit een arbeidsovereenkomst een einde nemen door overmacht.
Beëindigende overmacht veronderstelt een aan de schuldenaar ontoerekenbare gebeurtenis die de uitvoering van de arbeidsovereenkomst definitief onmogelijk maakt.
Overmacht beëindigt de arbeidsovereenkomst evenwel niet van rechtswege. Opdat
overmacht tot het einde van de arbeidsovereenkomst zou leiden, is vereist dat één van de
partijen zich op de beëindigende overmacht beroept.
Overeenkomstig artikel 32, 3°, van de Arbeidsovereenkomstenwet nemen de verbintenissen voortspruitende uit een arbeidsovereenkomst een einde door de wil van één der
partijen (wanneer de overeenkomst voor onbepaalde tijd werd gesloten). Uit die bepaling
en de artikelen 1134 van het Burgerlijk Wetboek en 39 van de Arbeidsovereenkomstenwet volgt dat het ontslag ook impliciet kan worden gegeven of genomen.
Ontslag is de handeling waarbij een partij aan de andere partij ter kennis brengt dat zij
besloten heeft de arbeidsovereenkomst te beëindigen. Ontslag veronderstelt een eenzijdige
wilsuiting tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst.
Het ontslag is een eenzijdige rechtshandeling die aan geen vormvereisten is onderworpen.
De partij die zich ten onrechte beroept op de beëindiging van de arbeidsovereenkomst
wegens overmacht, brengt, door beëindigende overmacht in te roepen, aan haar wederpartij ter kennis dat zij de arbeidsovereenkomst als beëindigd wenst te aanzien. Die partij
heeft aldus zelf ontslag gegeven of genomen en de arbeidsovereenkomst aldus beëindigd.
Wie zich beroept op de beëindiging van de arbeidsovereenkomst, geeft inderdaad te kennen dat hij die als beëindigd beschouwt.
2.1.2. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan en uit de vaststellingen van
het arbeidshof blijkt dat de eiseres zich beriep op de beëindiging van de tussen haar en de
verweerster gesloten arbeidsovereenkomst wegens overmacht (zie o.m. 15e blad, voorlaatste alinea, van het bestreden arrest).
Het arbeidshof is van oordeel dat de eiseres op een ongeoorloofde wijze aan de oorzaak
lag van de intrekking van de veiligheidsbadge, zodat zij "een oneigenlijk gebruik maakt
van het begrip overmacht, minstens door een verkeerde interpretatie ervan" (16e blad, eerste t.e.m. derde alinea, van het bestreden arrest).
Het arbeidshof overweegt dat "de juridisch verkeerde interpretatie van het begrip overmacht voor gevolg heeft dat (de eiseres) zich op deze vermeende overmacht bezwaarlijk
kan steunen om de beëindiging van de arbeidsovereenkomst vast te stellen, wat trouwens
zou neerkomen op een verkeerde interpretatie van voormeld artikel 32, 5°, AOW, dat hier
zodoende bezwaarlijk toepassing kan vinden" (16e blad, vierde alinea, van het bestreden
arrest).
Het arbeidshof is aldus van oordeel dat de eiseres zich ten onrechte heeft beroepen op
de beëindiging van de arbeidsovereenkomst wegens overmacht.
Het arbeidshof overweegt dat "daar waar (de eiseres) het heeft over het ontslag van (de
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verweerster) zij hiertoe nog geen rechtshandeling in de zin van voormelde rechtspraak en
rechtsleer blijkt te hebben gesteld" (17e blad, tweede alinea, van het bestreden arrest).
Vervolgens overweegt het arbeidshof dat "evenmin (de eiseres), gezien hetgeen voorafgaat, de door haar gedane vaststelling van het einde van de overeenkomst wegens overmacht bezwaarlijk als een gegeven ontslag kan interpreteren zoals kwestieuze vaststelling
evenmin van haar impliciete wil tot ontslag zou kunnen doen blijken bij gebrek niet alleen
aan een hiertoe noodzakelijk vereiste expliciete wilsuiting maar voornamelijk ook bij gebrek aan een geoorloofde oorzaak (17e blad, derde alinea, van het bestreden arrest).
Het arbeidshof is aldus van oordeel dat de eiseres, die zich ten onrechte beroepen heeft
op de beëindiging van de arbeidsovereenkomst wegens overmacht, nog geen rechtshandeling heeft gesteld die als een ontslag kan worden geïnterpreteerd. Volgens het arbeidshof
kan de eiseres de door haar gedane vaststelling van het einde van de overeenkomst wegens overmacht niet interpreteren als een gegeven ontslag.
Zoals hierboven werd uiteengezet, brengt de partij die zich ten onrechte beroept op de
beëindiging van de arbeidsovereenkomst wegens overmacht (de eiseres), door beëindigende overmacht in te roepen, aan haar wederpartij (de verweerster) ter kennis dat zij de arbeidsovereenkomst als beëindigd wenst te aanzien en beëindigt zij aldus zelf de arbeidsovereenkomst door ontslag.
Het arbeidshof is dan ook niet wettig van oordeel dat de eiseres de door haar gedane
vaststelling van het einde van de overeenkomst wegens overmacht niet als een gegeven
ontslag kan interpreteren en dat die vaststelling evenmin van haar (impliciete) wil tot ontslag kan doen blijken.
Conclusie
Het arbeidshof beslist niet wettig dat de eiseres nog geen rechtshandeling heeft gesteld
die als een ontslag kan worden geïnterpreteerd en dat zij de door haar gedane vaststelling
van het einde van de overeenkomst wegens overmacht niet kan interpreteren als een gegeven ontslag (schending van de artikelen 1134 en 1148 van het Burgerlijk Wetboek, 26,
eerste lid, 32, 3° en 5°, en 39 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten). De beslissingen van het arbeidshof dat de arbeidsovereenkomst niet werd beëindigd, dat de volgehouden verhindering van zowel de uitvoering van de arbeidsovereenkomst als van de uitoefening van het vakbondsmandaat dient te worden gestaakt en dat de
eiseres aldus een onmiddellijk einde dient te stellen aan de door haar gecreëerde discriminatoire toestand, kunnen dan ook op grond van die overwegingen niet naar recht worden
verantwoord (schending van de artikelen 32, 3°, van de wet van 3 juli 1978 betreffende de
arbeidsovereenkomsten en 19, §1, eerste lid, en, voor zoveel als nodig, 2, §1 en §4, van de
wet van 25 februari 2003 ter bestrijding van discriminatie en tot wijziging van de wet van
15 februari 1993 tot oprichting van een Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding, voor de opheffing ervan door artikel 51 van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie). Het arbeidshof veroordeelt dienvolgens
de eiseres niet wettig tot betaling van de kosten van beide instanties (schending van artikel
1017, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek).
2.2. Tweede onderdeel
2.2.1. Het arbeidshof is van oordeel dat de door de eiseres gedane vaststelling van het
einde van de overeenkomst wegens overmacht niet zou kunnen doen blijken van haar impliciete wil tot ontslag bij gebrek aan een hiertoe noodzakelijk vereiste expliciete wilsuiting (17e blad, derde alinea, tweede zinsdeel, van het bestreden arrest).
Het arbeidshof is aldus van oordeel dat een impliciet ontslag een expliciete wilsuiting
vereist.
2.2.2. Overeenkomstig artikel 32, 3°, van de Arbeidsovereenkomstenwet nemen de verbintenissen voortspruitende uit een arbeidsovereenkomst een einde door de wil van één
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der partijen (wanneer de overeenkomst voor onbepaalde tijd werd gesloten).
Ontslag is de handeling waarbij een partij aan de andere partij ter kennis brengt dat zij
besloten heeft de arbeidsovereenkomst te beëindigen. Ontslag veronderstelt een eenzijdige
wilsuiting tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst.
Het ontslag is een eenzijdige rechtshandeling die aan geen vormvereisten is onderworpen. Ontslag kan aldus niet alleen uitdrukkelijk (op onregelmatige wijze) worden gegeven
of genomen, maar ook impliciet.
Uit de artikelen 1134 van het Burgerlijk Wetboek, 32, 3°, en 39 van de wet van 3 juli
1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, volgt inderdaad dat ontslag ook impliciet
kan worden gegeven of genomen.
Een impliciet ontslag, dat twee vormen kan aannemen (wanprestatie met de bedoeling
de arbeidsovereenkomst te beëindigen en belangrijke eenzijdige wijziging van een essentieel bestanddeel van de arbeidsovereenkomst), vereist uiteraard niet het bestaan van een
expliciete wilsuiting. Het is precies kenmerkend voor de rechtsfiguur van het impliciet
ontslag dat de wil om de arbeidsovereenkomst te beëindigen niet expliciet, maar impliciet
wordt geuit.
Het arbeidshof is dan ook niet wettig van oordeel dat een impliciet ontslag een expliciete wilsuiting vereist.
Conclusie
Het arbeidshof overweegt niet wettig dat de door de eiseres gedane vaststelling van het
einde van de arbeidsovereenkomst wegens overmacht niet van haar impliciete wil tot ontslag zou kunnen doen blijken bij gebrek aan een hiertoe noodzakelijk vereiste expliciete
wilsuiting (schending van de artikelen 1134 van het Burgerlijk Wetboek, 32, 3°, en 39 van
de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten). De beslissingen van het
arbeidshof dat de arbeidsovereenkomst niet werd beëindigd, dat de volgehouden verhindering van zowel de uitvoering van de arbeidsovereenkomst als van de uitoefening van
het vakbondsmandaat dient te worden gestaakt en dat de eiseres aldus een onmiddellijk
einde dient te stellen aan de door haar gecreëerde discriminatoire toestand, kunnen dan
ook op grond van die overweging niet naar recht worden verantwoord (schending van de
artikelen 32, 3°, van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten en 19,
§1, eerste lid, en, voor zoveel als nodig, 2, §1 en §4, van de wet van 25 februari 2003 ter
bestrijding van discriminatie en tot wijziging van de wet van 15 februari 1993 tot oprichting van een Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding, voor de opheffing ervan door artikel 51 van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde
vormen van discriminatie). Het arbeidshof veroordeelt dienvolgens de eiseres niet wettig
tot betaling van de kosten van beide instanties (schending van artikel 1017, eerste lid, van
het Gerechtelijk Wetboek).
2.3. Derde onderdeel
Het arbeidshof overweegt dat algemeen aangenomen wordt dat voor het ontslag als
eenzijdige rechtshandeling dezelfde geldigheidsvoorwaarden van toepassing zijn als voor
een overeenkomst (16e blad, laatste alinea, van het bestreden arrest).
Het arbeidshof overweegt dat die voorwaarden betrekking hebben op de toestemming
van de partij die zich verbindt, haar rechtsbekwaamheid, een bepaald voorwerp en een geoorloofde oorzaak (17e blad, bovenaan, van het bestreden arrest). Volgens het arbeidshof
veronderstelt het ontslag een volwaardige wilsuiting die niet aangetast mag zijn door wilsgebreken (17e blad, eerste alinea, van het bestreden arrest).
Het arbeidshof overweegt dat "daar waar (de eiseres) het heeft over het ontslag van (de
verweerster) zij hiertoe nog geen rechtshandeling in de zin van voormelde rechtspraak en
rechtsleer blijkt te hebben gesteld" (17e blad, tweede alinea, van het bestreden arrest).
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Vervolgens overweegt het arbeidshof dat "evenmin (de eiseres), gezien hetgeen voorafgaat, de door haar gedane vaststelling van het einde van de overeenkomst wegens overmacht bezwaarlijk als een gegeven ontslag kan interpreteren zoals kwestieuze vaststelling
evenmin van haar impliciete wil tot ontslag zou kunnen doen blijken bij gebrek niet alleen
aan een hiertoe noodzakelijk vereiste expliciete wilsuiting maar voornamelijk ook bij gebrek aan een geoorloofde oorzaak (17e blad, derde alinea, van het bestreden arrest).
2.3. 1. Eerste subonderdeel
2.3.1.1. Overeenkomstig artikel 1108 van het Burgerlijk Wetboek is voor de geldigheid
van een overeenkomst een geoorloofde oorzaak vereist.
Artikel 1133 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat de oorzaak ongeoorloofd is wanneer zij door de wet verboden is of wanneer zij strijdig is met de goede zeden of met de
openbare orde.
Overeenkomstig artikel 1131 van het Burgerlijk Wetboek kan een verbintenis aangegaan uit een ongeoorloofde oorzaak geen gevolg hebben. Een rechtshandeling met een ongeoorloofde oorzaak is op grond van dit artikel in beginsel vernietigbaar.
Overeenkomstig artikel 32, 3°, van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten nemen de verbintenissen voortspruitende uit een arbeidsovereenkomst een
einde door de wil van één der partijen.
Op grond van artikel 1108 van het Burgerlijk Wetboek dient het ontslag als eenzijdige
rechtshandeling een geoorloofde oorzaak te hebben.
Het ontslag is een onherroepelijke en definitieve rechtshandeling waarop de partij aan
wie het gericht is, zich kan beroepen en waarop de partij die tot ontslag overgaat, niet eenzijdig kan terugkomen.
Elke partij bij een arbeidsovereenkomst heeft steeds de mogelijkheid de beëindiging
van de arbeidsovereenkomst aan de andere partij op te dringen, zonder dat deze laatste het
recht heeft de verdere uitvoering van de overeenkomst te vorderen. Wanneer een partij bij
een arbeidsovereenkomst beslist de overeenkomst te beëindigen, kan de rechter de partijen niet verplichten de arbeidsovereenkomst voort uit te voeren. Dit wordt de macht tot
ontslag genoemd.
Het beginsel van de ontslagmacht (van de werkgever) vindt zijn grondslag in het verbod van dwanguitoefening op de persoon van de schuldenaar ter zake de nakoming van
verbintenissen om iets te doen of niet te doen (zoals neergelegd in artikel 1142 van het
Burgerlijk Wetboek), het verbod tot het opleggen van een dwangsom met betrekking tot
vorderingen tot nakoming van arbeidsovereenkomsten (zoals neergelegd in artikel 1385bis, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek), het recht op gezagsuitoefening door de
werkgever (zoals vastgelegd in de artikelen 2 en 3 van de wet van 3 juli 1978 betreffende
de arbeidsovereenkomsten), de bescherming van de individuele vrijheid (zoals (o.m.)
vastgelegd in artikel 12, eerste lid, van de gecoördineerde Grondwet (dat de vrijheid van
de persoon waarborgt) en artikel 7 van het decreet van 2-17 maart 1791 tot afschaffing
van het gildenwezen (dat de vrijheid van handel en nijverheid waarborgt), het verbod op
levenslange binding (zoals neergelegd in de artikelen 1780 van het Burgerlijk Wetboek en
7, tweede lid, van de Arbeidsovereenkomstenwet) en het eigendomsrecht van de werkgever over de productiemiddelen (zoals vastgelegd in artikel 544 van het Burgerlijk Wetboek).
Die ontslagmacht houdt in dat de partijen bij een arbeidsovereenkomst de feitelijke
macht hebben de arbeidsovereenkomst met miskenning van de (arbeidsrechtelijke en gemeenrechtelijke) ontslagrechtsregels eenzijdig te beëindigen. De miskenning van een ontslagrechtsregel kan in principe slechts aanleiding geven tot een louter pecuniaire sanctie.
De ontslagmacht vrijwaart de doelmatigheid van het ontslag gegeven in strijd met een

Nr. 302 - 19.5.08

HOF VAN CASSATIE

1255

ontslagrechtsregel.
Enkel de niet-naleving van de civielrechtelijke ontslagrechtsregels die de volwaardigheid van de wil van de auteur van de rechtshandeling beogen te beschermen en aldus het
wilsmechanisme vrijwaren, kunnen tot vernietiging van het ontslag leiden.
De niet-naleving van de civielrechtelijke ontslagrechtsregel volgens welke de oorzaak
van het ontslag geoorloofd moet zijn, kan niet tot vernietiging van het ontslag leiden. De
vereiste van de geoorloofdheid van de oorzaak beoogt immers niet de volwaardigheid van
de wilsuiting te vrijwaren. De ontslagmacht vindt toepassing bij de bestraffing van die regel: het ontslag gegeven in strijd met de regel volgens welke de oorzaak ervan geoorloofd
moet zijn, blijft op grond van het beginsel van de ontslagmacht bestaan.
Het ontslag met een ongeoorloofde oorzaak is aldus niet (ver)nietig(baar) en/of onbestaande.
Op grond van de afwezigheid van geoorloofde oorzaak kan aldus niet wettig besloten
worden dat geen wil tot ontslag voorhanden is, noch dat die wil tot ontslag nietig is.
2.3.1.2. Het arbeidshof is van oordeel dat de door de eiseres gedane vaststelling van het
einde van de overeenkomst wegens overmacht niet zou kunnen doen blijken van haar impliciete wil tot ontslag (voornamelijk ook) bij gebrek aan een geoorloofde oorzaak (17e
blad, derde alinea, tweede zinsdeel, van het bestreden arrest).
Het arbeidshof is aldus van oordeel dat de afwezigheid van een geoorloofde oorzaak
die aan het ontslag ten grondslag ligt, toelaat vast te stellen dat geen (impliciete) wil tot
ontslag voorhanden is, dan wel dat (die wil tot) het ontslag nietig is.
Zoals hierboven uiteengezet, volgt uit het beginsel van de ontslagmacht dat het ontslag
met een ongeoorloofde oorzaak niet onbestaande en/of (ver)nietig(baar) is en kan aldus uit
de afwezigheid van geoorloofde oorzaak niet wettig afgeleid worden dat geen wil tot ontslag voorhanden is, noch dat die wil tot ontslag nietig is.
Het arbeidshof oordeelt aldus niet wettig dat de afwezigheid van een geoorloofde oorzaak die aan het ontslag ten grondslag ligt, toelaat vast te stellen dat geen (impliciete) wil
tot ontslag voorhanden is, dan wel dat (die wil tot) het ontslag nietig is.
Conclusie
Het arbeidshof beslist niet wettig dat de door de eiseres gedane vaststelling van het einde van de overeenkomst wegens overmacht niet zou kunnen doen blijken van haar impliciete wil tot ontslag (voornamelijk ook) bij gebrek aan een geoorloofde oorzaak (schending van de artikelen 544, 1108, 1131, 1133, 1142 en 1780 van het Burgerlijk Wetboek,
1385bis, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, 2, 3, 7, tweede lid, en 32, 3°, van de
wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, 12, eerste lid, van de gecoördineerde Grondwet van 17 februari 1994 en 7 van het decreet van 2-17 maart 1791 tot afschaffing van het gildenwezen). De beslissingen van het arbeidshof dat de arbeidsovereenkomst niet werd beëindigd, dat de volgehouden verhindering van zowel de uitvoering
van de arbeidsovereenkomst als van de uitoefening van het vakbondsmandaat dient te
worden gestaakt en dat de eiseres aldus een onmiddellijk einde dient te stellen aan de door
haar gecreëerde discriminatoire toestand, kunnen dan ook op grond van die overweging
niet naar recht worden verantwoord (schending van de artikelen 32, 3°, van de wet van 3
juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten en 19, §1, eerste lid, en, voor zoveel als
nodig, 2, §1 en §4, van de wet van 25 februari 2003 ter bestrijding van discriminatie en tot
wijziging van de wet van 15 februari 1993 tot oprichting van een Centrum voor gelijkheid
van kansen en voor racismebestrijding, voor de opheffing ervan door artikel 51 van de
wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie). Het arbeidshof veroordeelt dienvolgens de eiseres niet wettig tot betaling van de kosten van beide instanties (schending van artikel 1017, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek).
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2.3.2. Tweede subonderdeel
Het arbeidshof beslist dat de eiseres t.o.v. de verweerders een discriminatoire toestand
heeft gecreëerd (door met name het laten intrekken van de badge, het verhinderen van de
uitoefening van het mandaat van personeelsvertegenwoordiger en vakbonds-afgevaardigde, het verhinderen van de toegang tot de werkomgeving en het verhinderen van de uitvoering van de bedongen arbeid) (20e blad, tweede alinea, van het bestreden arrest).
Uit de overweging van het arbeidshof dat de door de eiseres gedane vaststelling van het
einde van de overeenkomst wegens overmacht niet zou kunnen doen blijken van haar impliciete wil tot ontslag (voornamelijk ook) bij gebrek aan een geoorloofde oorzaak (17e
blad, derde alinea, tweede zinsdeel, van het bestreden arrest), blijkt dat het arbeidshof ervan uitgaat dat het ontslag, in geval het wordt gegeven om discriminatoire redenen (en
dus in strijd met de wet van 25 februari 2003 ter bestrijding van discriminatie en tot wijziging van de wet van 15 februari 1993 tot oprichting van een Centrum voor gelijkheid van
kansen en voor racismebestrijding, hieronder afgekort als Antidiscriminatiewet), geen geoorloofde oorzaak heeft.
Het ontslag dient op grond van artikel 1108 van het Burgerlijk Wetboek een geoorloofde oorzaak te hebben.
Artikel 1133 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat de oorzaak ongeoorloofd is wanneer zij door de wet verboden is of wanneer zij strijdig is met de goede zeden of met de
openbare orde.
2.3.2.1. Eerste subsubonderdeel
Het begrip oorzaak verwijst naar de doorslaggevende beweegredenen van de partijen.
Uit de loutere omstandigheid dat het ontslag werd gegeven in strijd met de Antidiscriminatiewet, kan niet wettig worden afgeleid dat het ontslag geen geoorloofde oorzaak
heeft.
Conclusie
Het arbeidshof leidt uit de omstandigheid dat het ontslag werd gegeven in strijd met de
Antidiscriminatiewet, niet wettig af dat het ontslag geen geoorloofde oorzaak heeft en
overweegt dan ook niet wettig dat de door de eiseres gedane vaststelling van het einde van
de overeenkomst wegens overmacht niet zou kunnen doen blijken van haar impliciete wil
tot ontslag (voornamelijk ook) bij gebrek aan een geoorloofde oorzaak (schending van de
artikelen 1108 en 1133 van het Burgerlijk Wetboek). De beslissingen van het arbeidshof
dat de arbeidsovereenkomst niet werd beëindigd, dat de volgehouden verhindering van
zowel de uitvoering van de arbeidsovereenkomst als van de uitoefening van het vakbondsmandaat dient te worden gestaakt en dat de eiseres aldus een onmiddellijk einde dient te
stellen aan de door haar gecreëerde discriminatoire toestand, kunnen dan ook op grond
van die overweging niet naar recht worden verantwoord (schending van de artikelen 32,
3°, van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten en 19, §1, eerste lid,
en, voor zoveel als nodig, 2, §1 en §4, van de wet van 25 februari 2003 ter bestrijding van
discriminatie en tot wijziging van de wet van 15 februari 1993 tot oprichting van een Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding, voor de opheffing ervan door
artikel 51 van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie). Het arbeidshof veroordeelt dienvolgens de eiseres niet wettig tot betaling van de
kosten van beide instanties (schending van artikel 1017, eerste lid, van het Gerechtelijk
Wetboek).
2.3.2.2. Tweede subsubonderdeel
Zoals uiteengezet in het eerste middel, beslist het arbeidshof niet wettig dat de eiseres
een discriminatoire toestand heeft gecreëerd (en aldus de Antidiscriminatiewet heeft geschonden).
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Aangezien het arbeidshof niet wettig beslist dat de eiseres een discriminatoire toestand
heeft gecreëerd (en aldus de Antidiscriminatiewet heeft geschonden), gaat het er in elk geval niet wettig van uit dat het ontslag geen geoorloofde oorzaak heeft (wegens strijdigheid
met de Antidiscriminatiewet).
Conclusie
Het arbeidshof beslist niet wettig dat de door de eiseres gedane vaststelling van het einde van de overeenkomst wegens overmacht niet zou kunnen doen blijken van haar impliciete wil tot ontslag (voornamelijk ook) bij gebrek aan een geoorloofde oorzaak (schending van de artikelen 1108 en 1133 van het Burgerlijk Wetboek). De beslissingen van het
arbeidshof dat de arbeidsovereenkomst niet werd beëindigd, dat de volgehouden verhindering van zowel de uitvoering van de arbeidsovereenkomst als van de uitoefening van
het vakbondsmandaat dient te worden gestaakt en dat de eiseres aldus een onmiddellijk
einde dient te stellen aan de door haar gecreëerde discriminatoire toestand, kunnen dan
ook op grond van die overweging niet naar recht worden verantwoord (schending van de
artikelen 32, 3°, van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten en 19,
§1, eerste lid, en, voor zoveel als nodig, 2, §1 en §4, van de wet van 25 februari 2003 ter
bestrijding van discriminatie en tot wijziging van de wet van 15 februari 1993 tot oprichting van een Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding, voor de opheffing ervan door artikel 51 van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde
vormen van discriminatie). Het arbeidshof veroordeelt dienvolgens de eiseres niet wettig
tot betaling van de kosten van beide instanties (schending van artikel 1017, eerste lid, van
het Gerechtelijk Wetboek).
3. Derde middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 8, 9, eerste lid, 587bis, 2°, zoals vervangen door artikel 28 van de wet van
25 februari 2003 ter bestrijding van discriminatie en tot wijziging van de wet van 15 februari 1993 tot oprichting van een Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding en vóór de vervanging ervan door artikel 10 van de wet van 10 mei 2007 tot
aanpassing van het Gerechtelijk Wetboek aan de wetgeving ter bestrijding van discriminatie en tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenofobie ingegeven daden, 607 en
1017, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek;
- de artikelen 2, §1, 19, §1, eerste lid, en, voor zoveel als nodig, 2, §4, van de wet van
25 februari 2003 ter bestrijding van discriminatie en tot wijziging van de wet van 15 februari 1993 tot oprichting van een Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding, voor de opheffing ervan door artikel 51 van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie.
Aangevochten beslissingen
In de bestreden beslissing verklaart het arbeidshof, recht sprekende over de vorderingen
van de verweerders, het hoger beroep van de eiseres ongegrond en het incidenteel beroep
van de verweerders gedeeltelijk gegrond. Het arbeidshof hervormt de beschikking die
door de voorzitter van de Arbeidsrechtbank te Brussel op 6 februari 2006 werd gewezen.
Opnieuw recht doende, zegt het arbeidshof voor recht dat de eiseres t.o.v. de verweerders
een discriminatoire toestand heeft gecreëerd door met name het laten intrekken van de
badge, het verhinderen van de uitoefening van het mandaat van personeels-vertegenwoordiger en vakbondsafgevaardigde, het verhinderen van de toegang tot de werkomgeving en
de verhindering van de uitvoering van de bedongen arbeid. Het arbeidshof beslist dat de
volgehouden verhindering van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst en van de uitoefening van het vakbondsmandaat dient te worden gestaakt en beveelt de eiseres aan de
discriminatoire toestand een onmiddellijk einde te stellen. Het arbeidshof steunt die beslissing op motieven vermeld onder het opschrift "Betreffende de vaststelling door (de ei-
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seres) van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst wegens overmacht: "op het 10e tot
en met het 17e blad van het arrest en die vermeld onder het opschrift "Betreffende de stakingsvordering" op het 17e en 18e blad van het arrest, die hier beschouwd worden integraal te zijn hernomen, en in het bijzonder op de overwegingen dat
- de eiseres een oneigenlijk gebruik maakt van het begrip overmacht, minstens door een
verkeerde interpretatie ervan (16e blad, derde volledige alinea, van het arrest);
- de juridisch verkeerde interpretatie van het begrip overmacht tot gevolg heeft dat de
eiseres zich bezwaarlijk kan steunen op die vermeende overmacht om de beëindiging van
de arbeidsovereenkomst vast te stellen, wat trouwens zou neerkomen op een verkeerde interpretatie van artikel 32, 5°, van de Arbeidsovereenkomstenwet (16e blad, vierde volledige alinea, van het arrest);
blijkt dat de eiseres, waar zij het heeft over ontslag van de verweerster, nog geen
rechtshandeling heeft gesteld die als ontslag kan worden beschouwd (17e blad, tweede
volledige alinea, van het arrest);
- de eiseres evenmin de door haar gedane vaststelling van het einde van de overeenkomst wegens overmacht als een gegeven ontslag kan interpreteren, zodat die vaststelling
evenmin van haar impliciete wil tot ontslag zou kunnen doen blijken bij gebreke niet alleen van een hiertoe noodzakelijk vereiste expliciete wilsuiting, maar voornamelijk ook
bij gebreke van een geoorloofde oorzaak (17e blad, derde volledige alinea, van het arrest).
Het arbeidshof veroordeelt de eiseres tot betaling van de kosten van beide instanties
(20e blad, laatste alinea, van het bestreden arrest).
Grieven
3.1. Artikel 8 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat de bevoegdheid de macht is van
de rechter om kennis te nemen van een vordering die voor hem is gebracht.
Overeenkomstig artikel 9, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek is de volstrekte (materiële) bevoegdheid de rechtsmacht bepaald naar het onderwerp, de waarde en in voorkomend geval het spoedeisend karakter van de vordering of de hoedanigheid van de partijen.
Overeenkomstig artikel 587bis, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek (in zijn in deze zaak
toepasselijke versie) doet de voorzitter van de arbeidsrechtbank uitspraak over de vordering tot staking en legt de maatregelen van openbaarmaking van zijn beslissing op die hij
nodig acht, krachtens artikel 19 van de wet van 25 februari 2003 ter bestrijding van discriminatie en tot wijziging van de wet van 15 februari 1993 tot oprichting van een Centrum
voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding (hieronder afgekort als Antidiscriminatiewet).
Artikel 19, §1, eerste lid, van de Antidiscriminatiewet bepaalt dat op verzoek van het
slachtoffer of van een van de in artikel 31 bedoelde groeperingen de voorzitter van de
rechtbank van eerste aanleg of, naar gelang van de aard van de daad, de voorzitter van de
arbeidsrechtbank of van de rechtbank van koophandel, het bestaan vaststelt van een zelfs
onder het strafrecht vallende daad waardoor de bepalingen van deze wet worden overtreden en de staking ervan beveelt.
3.2. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan en de vaststellingen van het arbeidshof blijkt dat de verweerders een vordering tot staking op grond van artikel 19, §1,
van de Antidiscriminatiewet hebben ingesteld bij de voorzitter van de arbeidsrechtbank te
Brussel (zie o.m. 3e blad, tweede alinea, van het bestreden arrest). De vordering van de
verweerders strekte er meer bepaald toe het bestaan te horen vaststellen van discriminatoire praktijken, waaronder de inhouding van de badge, de verhindering van de uitoefening
van de mandaten van personeelsafgevaardigde, de verhindering van de toegang tot de
werkomgeving en de verhindering van de uitoefening van de bedongen arbeid en de staking ervan te horen bevelen onder verbeurte van een dwangsom (zie 3e blad, tweede ali-
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nea, van het bestreden arrest).
Krachtens artikel 607 van het Gerechtelijk Wetboek, neemt het arbeidshof kennis van
het hoger beroep tegen beslissingen in eerste aanleg gewezen door de voorzitters van de
arbeidsrechtbanken.
Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan en de vaststellingen van het arbeidshof blijkt dat bij het arbeidshof hoger beroep werd ingesteld tegen de beschikking
van de voorzitter van de arbeidsrechtbank te Brussel van 6 februari 2006 waarin uitspraak
werd gedaan over de door de verweerders op grond van artikel 19, §1, van de Antidiscriminatiewet ingestelde stakingsvordering.
Uit de artikelen 8, 9, eerste lid, 587bis, 2°, 607 van het Gerechtelijk Wetboek en 19, §1,
van de Antidiscriminatiewet volgt dat de rechter bij wie hoger beroep is ingesteld tegen
een beschikking van de voorzitter van de arbeidsrechtbank waarin hij uitspraak doet over
een bij hem op grond van artikel 19, §1, van de Antidiscriminatiewet ingestelde stakingsvordering, enkel bevoegd is om het bestaan vast te stellen van een daad waardoor de bepalingen van de Antidiscriminatiewet worden overtreden en desgevallend de staking ervan
te bevelen. Hij kan zich aldus enkel uitspreken over het al dan niet bestaan van een daad
waardoor de bepalingen van de Antidiscriminatiewet worden overschreden en kan enkel,
bij bevestigend antwoord op die vraag, de staking van die daad bevelen.
3.3. Het arbeidshof, bij wie hoger beroep werd ingesteld tegen de beschikking van de
voorzitter van de Arbeidsrechtbank te Brussel van 6 februari 2006 waarin uitspraak werd
gedaan over de door de verweerders op grond van artikel 19, §1, van de Antidiscriminatiewet ingestelde stakingsvordering, doet uitspraak over de vragen of de eiseres zich al
dan niet terecht heeft beroepen op beëindigende overmacht (15e blad, midden t.e.m. 16e
blad, midden, van het bestreden arrest) en of de arbeidsovereenkomst al dan niet werd beëindigd (m.a.w. of al dan niet ontslag werd gegeven) (16e blad, midden t.e.m. 17e blad,
derde alinea, van het bestreden arrest).
Zoals hierboven uiteengezet, kan het arbeidshof zich evenwel enkel uitspreken over het
al dan niet bestaan van een daad waardoor de bepalingen van de Antidiscriminatiewet
worden overschreden en kan hij enkel, bij bevestigend antwoord op die vraag, de staking
van die daad bevelen. Het arbeidshof is in het kader van deze procedure, zijnde een stakingsprocedure ingesteld op grond van artikel 19, §1, van de Antidiscriminatiewet, niet
bevoegd om zich uit te spreken over de vragen of de eiseres zich al dan niet terecht heeft
beroepen op beëindigende overmacht en of de arbeidsovereenkomst al dan niet werd beëindigd.
Conclusie
Het arbeidshof spreekt zich niet wettig uit over de vragen of de eiseres zich al dan niet
terecht heeft beroepen op beëindigende overmacht en of de arbeidsovereenkomst al dan
niet werd beëindigd (schending van de artikelen 8, 9, eerste lid, 587bis, 2°, zoals vervangen door artikel 28 van de wet van 25 februari 2003 ter bestrijding van discriminatie en
tot wijziging van de wet van 15 februari 1993 tot oprichting van een Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding en vóór de vervanging ervan door artikel 10
van de wet van 10 mei 2007 tot aanpassing van het Gerechtelijk Wetboek aan de wetgeving ter bestrijding van discriminatie en tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenofobie ingegeven daden, en 607 van het Gerechtelijk Wetboek, 19, §1, eerste lid, van de
wet van 25 februari 2003 ter bestrijding van discriminatie en tot wijziging van de wet van
15 februari 1993 tot oprichting van een Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding, voor de opheffing ervan door artikel 51 van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie). Het arbeidshof beslist dienvolgens niet
wettig dat de eiseres t.o.v. de verweerders een discriminatoire toestand heeft gecreëerd
(schending van artikel 2, §1, en voor zoveel als nodig, 2, §4, van de wet van 25 februari
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2003 ter bestrijding van discriminatie en tot wijziging van de wet van 15 februari 1993 tot
oprichting van een Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding, voor
de opheffing ervan door artikel 51 van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie). Het arbeidshof beslist dienvolgens evenmin wettig dat de
volgehouden verhindering van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst en van de uitoefening van het vakbondsmandaat dient te worden gestaakt en dat de eiseres aan de discriminatoire toestand een einde dient te stellen (schending van artikel 19, §1, eerste lid, van
de wet van 25 februari 2003 ter bestrijding van discriminatie en tot wijziging van de wet
van 15 februari 1993 tot oprichting van een Centrum voor gelijkheid van kansen en voor
racismebestrijding, voor de opheffing ervan door artikel 51 van de wet van 10 mei 2007
ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie). Het arbeidshof veroordeelt de eiseres dan ook niet wettig tot betaling van de kosten van beide instanties (schending van
artikel 1017, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
Eerste onderdeel
Eerste subonderdeel
1. Betreffende de door de eiseres ingeroepen discriminatie oordeelt het arrest
dat artikel 2, §1, van de wet van 25 februari 2003 bepaalt dat er sprake is van directe discriminatie indien een verschil in behandeling niet objectief en redelijkerwijze wordt gerechtvaardigd.
Het subonderdeel geeft geen conclusie van de eiseres aan waarin is aangevoerd
dat de ongelijke behandeling wel objectief en redelijk verantwoord was.
Bij ontstentenis van een daartoe strekkende conclusie dienden de appelrechters
niet uitdrukkelijk te vermelden dat de ongelijke behandeling niet objectief en redelijkerwijze verantwoord was.
Hieruit volgt dat, bij gebrek aan een daartoe strekkende conclusie, uit het enkele feit dat de appelrechters niet uitdrukkelijk hebben vermeld dat de ongelijke
behandeling niet objectief en redelijkerwijze verantwoord was, niet blijkt dat dit
niet door de appelrechters is onderzocht.
Het subonderdeel mist in zoverre feitelijke grondslag.
2. In zoverre het subonderdeel aanvoert dat de appelrechters niet hebben vastgesteld dat de ongelijke behandeling niet objectief en redelijk gerechtvaardigd
was, is het afgeleid uit de tevergeefs aangevoerde grief dat de appelrechters dit
niet hebben onderzocht, mitsdien niet ontvankelijk.
Tweede subonderdeel
3. Het subonderdeel geeft niet aan hoe en waardoor het arrest op grond van
zijn feitelijke vaststellingen en overwegingen niet wettig heeft kunnen afleiden
dat er sprake is van een directe discriminatie in de zin van artikel 2, §1, van de te
dezen toepasselijke wet van 5 februari 2003 ter bestrijding van discriminatie en
tot wijziging van de wet van 15 februari 1993 tot oprichting van een Centrum
voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding.
Het subonderdeel is bij gebrek aan nauwkeurigheid niet ontvankelijk.
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Tweede onderdeel
4. Het onderdeel komt op tegen een ten overvloede gegeven reden en is mitsdien bij gebrek aan belang niet ontvankelijk.
Tweede middel
Eerste onderdeel
5. Het ontslag is de handeling waarbij de werkgever aan de werknemer ter
kennis brengt dat hij de arbeidsovereenkomst beëindigt.
De vaststelling dat de arbeidsovereenkomst is beëindigd wegens overmacht is
niet gelijk te stellen met een ontslag.
Indien de als overmacht ingeroepen feiten geen overmacht uitmaken, heeft de
werkgever in de voormelde omstandigheden niet zijn wil uitgedrukt zelf de arbeidsovereenkomst te beëindigen.
6. De eiseres kan derhalve haar onterechte vaststelling van de beëindiging van
de arbeidsovereenkomst wegens overmacht niet beschouwen als een door haar
zelf gegeven ontslag.
Het middel, in zoverre het er van uitgaat dat de eiseres tot ontslag is overgegaan, kan niet worden aangenomen.
Tweede onderdeel
7. Als de werkgever zich ten onrechte op de beëindiging van de arbeidsovereenkomst wegens overmacht beroept, kan de werknemer dit beschouwen als een
onregelmatige beëindiging van de arbeidsovereenkomst.
Bij betwisting van de overmacht staat het dan aan de werknemer de eenzijdige
onregelmatige beëindiging van de arbeidsovereenkomst door de werkgever vast
te stellen.
Bij gebreke hiervan blijft de arbeidsovereenkomst dan in beginsel bestaan.
8. Het middel dat er van uitgaat dat de eiseres de arbeidsovereenkomst eenzijdig beëindigd heeft door ten onrechte de beëindiging ervan wegens overmacht in
te roepen, zonder dat het arrest heeft vastgesteld dat de eerste verweerster de onregelmatige beëindiging van de arbeidsovereenkomst door de eiseres heeft ingeroepen, kan niet worden aangenomen.
Derde onderdeel
9. Het onderdeel gaat ervan uit dat ontslag werd gegeven door de eiseres.
Uit het antwoord op het eerste en het tweede onderdeel van het middel blijkt
dat het op discriminatoire wijze inroepen van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst op grond van een niet voorhanden zijnde overmacht, te dezen geen
ontslag inhoudt.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Derde middel
10. Artikel 19, §1, van de wet van 25 februari 2003 ter bestrijding van de discriminatie en tot wijziging van de wet van 15 februari 1993 tot oprichting van
een Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding, hierna genoemd Antidiscriminatiewet, voor de opheffing ervan bij artikel 51 van de wet
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van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie bepaalt
dat, op verzoek van het slachtoffer of van een van de bij artikel 31 van die wet
bedoelde groeperingen, de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg of, naar
gelang de aard van de daad, de voorzitter van de arbeidsrechtbank of van de
rechtbank van koophandel, het bestaan vaststelt van een zelfs onder het strafrecht
vallende daad waardoor de bepalingen van die wet worden overtreden en de staking ervan beveelt.
Krachtens artikel 587bis, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek, zoals vervangen
door artikel 28 van de voormelde Antidiscriminatiewet en voor de vervanging ervan door artikel 10 van de wet van 10 mei 2007 tot aanpassing van het Gerechtelijk Wetboek aan de wetgeving ter bestrijding van discriminatie en tot bestraffing
van bepaalde door racisme of xenofobie ingegeven daden, doet de voorzitter van
de arbeidsrechtbank uitspraak over de vorderingen tot staking en legt hij de
maatregelen van openbaarmaking van zijn beslissing op die hij nodig acht.
Uit die wetsbepalingen volgt dat de voorzitter van de arbeidsrechtbank die
moet oordelen over een vordering van een werknemer tot staking van discriminerende verhindering door de werkgever van zowel de uitvoering van de arbeidsovereenkomst als van een syndicaal mandaat, bevoegd is te oordelen over het
door de werkgever ingeroepen verweer dat de arbeidsovereenkomst beëindigd
werd door voorhanden zijnde overmacht of ingevolge ontslag als relevant gegeven bij de beoordeling van de gevorderde maatregelen om de discriminatoire
handelingen te doen ophouden.
11. Het arrest stelt vast dat de verweerders in hoofdzaak beogen het bestaan te
horen vaststellen van jegens hen discriminatoire prakrijken uitgaande van de nv
B.G.S., rechtsvoorganger van de eiseres, waaronder de inhouding van de badge,
de verhindering van de mandaten van personeelsafgevaardigde, de verhindering
van de toegang tot de werkomgeving en de verhindering van de uitoefening van
de bedongen arbeid en de staking ervan te horen bevelen onder verbeurte van een
dwangsom van 10.000 euro per dag.
Aldus was het noodzakelijk voor het nut van de gevorderde stakingsmaatregelen te onderzoeken en te beslissen of er overmacht was en of de arbeidsovereenkomst al dan niet was beëindigd, zodat het arbeidshof bevoegd was daarover te
oordelen in het kader van de stakingsvordering.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.
19 mei 2008– 3° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de
h. Waûters – Gelijkluidende conclusie van mevr. Mortier, advocaat-generaal – Advocaten:
mrs. van Eeckhoutte en Verbist.
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Nr. 303
3° KAMER - 19 mei 2008

1º VREEMDELINGEN - STAATLOZE - UITZETTINGSVERBOD - LEGAAL VERBLIJF
2º VREEMDELINGEN - VERDRAG BETREFFENDE DE STATUS VAN STAATLOZEN - VERPLICHTING
VOOR DE VERDRAGSLUITENDE STATEN - VERBLIJFSRECHT
3º VREEMDELINGEN - VERDRAG BETREFFENDE DE STATUS VAN STAATLOZEN - ILLEGAAL
VERBLIJF - ERKENNING ALS STAATLOZE - GEVOLG
4º VREEMDELINGEN - INSCHRIJVING IN HET WACHTREGISTER - VERBLIJFSSTATUUT - GEVOLG
1º Het in artikel 31 van het Verdrag betreffende de status van staatlozen bedoelde
uitzettingsverbod geldt alleen ten gunste van rechtmatig op het grondgebied verblijvende
staatlozen en derhalve niet ten gunste van staatlozen die illegaal op het grondgebied
verblijven1. (Art. 31 Verdrag betreffende de status van Staatlozen, ondertekend op 28
september 1954 te New-York en goedgekeurd bij wet van 12 mei 1960)
2º Het Verdrag betreffende de status van staatlozen legt aan de verdragsluitende staten
niet op een verblijfsrecht te verlenen aan de erkende staatlozen (1). (1) Zie de conclusie
van het O.M.2 (Verdrag betreffende de status van Staatlozen, ondertekend op 28
september 1954 te New-York en goedgekeurd bij wet van 12 mei 1960)
3º Een vreemdeling die illegaal in het land verblijft kan geen recht op verblijf laten gelden
door het enkel feit van zijn erkenning als staatloze. De erkenning als staatloze heeft niet
tot gevolg dat de illegaal in het land verblijvende vreemdeling als een rechtmatig
verblijvende vreemdeling moet worden beschouwd3. (Artt. 7 en 31 Verdrag betreffende
de status van Staatlozen, ondertekend op 28 september 1954 te New-York en
goedgekeurd bij wet van 12 mei 1960 )
4º De inschrijving van een vreemdeling in het wachtregister van de gemeente waar hij zijn
hoofdverblijfplaats heeft, houdt op zich niet in dat de betrokkene rechtmatig op het
grondgebied mag verblijven4. (Artt. 1, §1, 2°, eerste lid en 1bis, tweede lid, 2° Wet 19 juli
19915)
(P. T. O.C.M.W. OOSTENDE)

Conclusie van mevrouw de advocaat-generaal R. Mortier:
1. Situering
Eiser is afkomstig uit Bhutan en verblijft sedert 2000 in België.
Hij deed aanvankelijk een asielaanvraag die werd afgewezen en waarop een bevel
volgde om het grondgebied te verlaten. Het beroep bij de Raad van State tegen deze
beslissing werd afgewezen.
Eiser deed ook een aanvraag tot regularisatie van zijn verblijf. Ook deze aanvraag werd
afgewezen. Het annulatieberoep hiertegen bij de Raad van State werd nog niet beslecht.
Het OCMW weigerde op 14 oktober 2004 aan eiser maatschappelijke dienstverlening
toe te kennen onder de vorm van financiële steun aangezien hij sedert het arrest van de
Raad van State illegaal op het grondgebied verblijft.
1 Zie de conclusie van het O.M.
2 Ibid.
3 Ibid.
4 Ibid.
5 Wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters en de identiteitskaarten en tot wijziging
van de wet van 8 aug. 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen.
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Het beroep dat betrokkene tegen deze beslissing instelde werd bij vonnis van 25 juli
2006 door de arbeidsrechtbank te Brugge gegrond bevonden.
De rechtbank oordeelde dat eiser zich in de absolute onmogelijkheid bevond om gevolg
te geven aan het bevel het grondgebied te verlaten, gezien hij om redenen die buiten
hemzelf lagen niet kon gerepatrieerd worden. De beperking van de maatschappelijke
dienstverlening tot dringende medische hulp overeenkomstig artikel 57, §2 OCMW–wet
gold daarom niet en betrokkene kon wegens overmacht aanspraak maken op volwaardige
maatschappelijke dienstverlening.
Verweerder tekende hoger beroep aan.
Eiser voerde in deze procedure onder andere aan dat hij bij vonnis van 30 januari 2007
van de rechtbank van eerste aanleg te Brugge werd erkend als staatloze in de zin van het
Verdrag van New York van 28 september 1954 zodat het vaststaat dat hij niet
repatrieerbaar is.
Het arbeidshof verwierp bij arrest van 11 mei 2007 dit verweer en bevestigde de
beslissing van het OCMW in al zijn beschikkingen omdat eiser ook na zijn erkenning als
staatloze illegaal in het land verblijft en hij buiten de dringende medische hulp dus geen
aanspraak kan maken op het recht op maatschappelijke dienstverlening, behoudens op de
dringende medische hulp.
2. Bespreking.
2.1. Het eerste onderdeel van het enig middel tot cassatie heeft betrekking op de
gevolgen van de erkenning als staatloze in de zin van het Verdrag van New York van 28
september 1954 op het vlak van het verblijfsstatuut.
Eiser voert aan dat een vreemdeling die uitgeprocedeerd is en illegaal in het land blijft
vertoeven, maar nadien als staatloze wordt erkend, het statuut van illegale vreemdeling
verliest. Hij is dan immers, althans het standpunt van eiser, een rechtmatige want erkende
staatloze die zich mag beroepen op de bescherming geboden door artikel 31 van het
Verdrag van New York zodat hij alleen kan uitgewezen worden om redenen van nationale
veiligheid of openbare orde krachtens een besluit dat genomen is in overeenstemming met
de wettelijk voorziene procedure.
Artikel 1 van het Verdrag van 28 september 1954 betreffende de status van staatlozen,
opgemaakt te New York6, definieert voor de toepassing van dit Verdrag de “staatloze” als
een persoon die door geen enkele Staat, krachtens diens wetgeving als onderdaan wordt
beschouwd.
Artikel 7 van dit Verdrag bepaalt dat, behoudens de gevallen dat dit Verdrag gunstiger
bepalingen bevat, een Verdragsluitende Staat, staatlozen op dezelfde wijze zal behandelen
als vreemdelingen in het algemeen.
Naar intern recht en overeenkomstig artikel 98 van het K.B. van 8 oktober 1981 7, wordt
de staatloze onderworpen aan de algemene reglementering betreffende de toegang tot het
grondgebied, het verblijf en de verwijdering van vreemdelingen.
Dit impliceert dat staatlozen op dezelfde wijze worden behandeld als andere
vreemdelingen voor wat betreft hun verblijf.
Een staatloze kan dus, zoals andere vreemdelingen in buitengewone omstandigheden
een machtiging tot verblijf aanvragen bij de burgemeester van de plaats waar hij verblijft
overeenkomstig artikel 9bis van de Wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot
het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. De
6 en goedgekeurd bij Wet van 12 mei 1960 (B.S. 10 aug. 1960).
7 K.B. van 8 okt. 1981 betreffende de toegang, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van
vreemdelingen (B.S. 27 okt. 1981).
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onmogelijkheid tot terugkeer of de onverwijderbaarheid van een vreemdeling kan als een
buitengewone omstandigheid in aanmerking genomen worden. Zolang aan de
vreemdeling evenwel geen dergelijke machtiging werd verleend, verblijft hij illegaal op
het grondgebied.
In de voorliggende zaak werd aan eiser een bevel betekend om het grondgebied te verlaten. Het arrest stelt vast dat eiser een aanvraag tot machtiging op grond van artikel 9
derde lid8 van de Wet van 15 december 1980 heeft ingediend, maar dat deze machtiging
niet werd verleend.
In de periode waarvoor eiser maatschappelijke dienstverlening vroeg, verbleef hij dus
illegaal in het land.
Uw Hof besliste bij arrest van 4 september 1995 dat de niet-uitvoering, binnen redelijke
termijn, van het bevel om het grondgebied te verlaten niet betekent dat het verblijf van de
vreemdeling regelmatig is of dat er een stilzwijgend akkoord bestaat volgens hetwelk betrokkene verder op het grondgebied mag verblijven9.
Eiser voert evenwel aan dat hij, hangende de procedure in hoger beroep, werd erkend
als staatloze.
Artikel 31 van het Verdrag van New York bepaalt weliswaar dat de Verdragsluitende
Staten een rechtmatig op hun grondgebied vertoevende staatloze niet zullen uitzetten,
behoudens om redenen van nationale veiligheid of openbare orde, maar dit
uitzettingsverbod geldt slechts op voorwaarde van een rechtmatig verblijf.
Een staatloze die vóór zijn erkenning een onregelmatig verblijf had, zal dus ook na zijn
erkenning als staatloze niet beschermd worden door artikel 31 van dit Verdrag.
Eiser verwijst in de toelichting ter ondersteuning van het eerste onderdeel van het
middel, naar het arrest nr.17/2001 van 14 februari 2001 van het (toenmalig) Arbitragehof.
Mijns inziens kan uit dit arrest niet afgeleid worden dat een vreemdeling niet langer als
illegaal mag beschouwd worden, zodra hij op grond van een in kracht van gewijsde
gegane beslissing als staatloze werd erkend.
In het arrest werd immers enkel gesteld dat er geen Grondwettelijk beletsel bestaat om
geen volwaardige maatschappelijke dienstverlening toe te kennen aan kandidaatstaatlozen die een beslissing afwachten over hun vordering om als staatloze te worden
erkend overeenkomstig het Verdrag van New York.
Het eerste onderdeel van het middel faalt derhalve naar recht.
2.2. In het tweede onderdeel van het middel leidt eiser uit zijn inschrijving in het
wachtregister van de gemeente waar hij zijn hoofdverblijfplaats heeft af dat hij, als
erkende staatloze, rechtmatig op het grondgebied mag verblijven, zodat hij voldoet aan de
voorwaarden bepaald in artikel 3 van de Wet van 26 mei 2002 houdende
maatschappelijke integratie om recht te hebben op leefloon.
Artikel 23 van het Verdrag van New York bepaalt dat de Verdragsluitende Staten de
regelmatig op hun grondgebied verblijvende staatlozen, wat de ondersteuning en bijstand
van overheidswege ter voorziening in hun levensonderhoud betreft, op dezelfde wijze
zullen behandelen als hun onderdanen.
Deze ondersteuning en bijstand van overheidswege kan krachtens dit verdrag dus niet
opgeëist worden door de staatloze die niet regelmatig op het grondgebied verblijft.
De Org. Wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk
Welzijn bepaalt in artikel 1 dat elke persoon recht heeft op maatschappelijke
dienstverlening die tot doel heeft eenieder in de mogelijkheid te stellen een leven te leiden
8 Thans artikel 9bis (Art.4 Wet 15 sept. 2006; Inw. 1 juni 2007).
9 Cass., 4 sept. 1995, A.R. S.94.0133.F, A.C. 1995, nr.361.
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dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid. De wijze waarop deze dienst verleend
wordt is divers.
Zo bepaalt artikel 57, §1 dat het OCMW niet enkel lenigende of curatieve, maar ook
preventieve hulp verzekert en de dienstverlening van materiële, sociale, geneeskundige,
sociaal-geneeskundige of psychologische aard kan zijn.
Krachtens §2 van dit artikel is de taak van het OCMW evenwel beperkt tot het verlenen
van dringende medische hulp, wanneer het gaat om een vreemdeling die illegaal in het
Rijk verblijft.
Het artikel bepaalt verder dat een vreemdeling die zich vluchteling heeft verklaard en
heeft gevraagd om als dusdanig te worden erkend, illegaal in het Rijk verblijft wanneer de
asielaanvraag is geweigerd en een bevel werd betekend om het grondgebied te verlaten.
De maatschappelijke dienstverlening aan een vreemdeling die werkelijk steuntrekkende
was op het ogenblik dat hem een bevel om het grondgebied te verlaten werd betekend,
wordt met uitzondering van de dringende medische hulp, stopgezet de dag dat de
vreemdeling daadwerkelijk het grondgebied verlaat en ten laatste de dag van het
verstrijken van de termijn van het bevel om het grondgebied te verlaten.
Op grond van artikel 3,1° en 3° van de Wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op
maatschappelijke integratie, kunnen staatlozen die onder de toepassing vallen van het
Verdrag van New York aanspraak maken op leefloon, “mits zij hun werkelijke
verblijfplaats hebben in de door de Koning te bepalen zin”.
In uitvoering daarvan bepaalt artikel 2 van het K.B. van 11 juli 2002 houdende het
algemeen reglement betreffende het recht op maatschappelijke integratie: “ Wordt geacht
zijn werkelijke verblijfplaats in België te hebben in de zin van artikel 3,1° van de Wet,
degene die gewoonlijk en bestendig op het grondgebied van het Koninkrijk verblijft, zelfs
als hij niet over een woonst beschikt of niet is ingeschreven in het bevolkingsregister
bedoeld in artikel 1, §1, 1° van de wet van 19 juli 1991 betreffende de
bevolkingsregisters, voorzover hij op het grondgebied van het Rijk mag verblijven.”
Om gerechtigd te zijn op leefloon volstaat het dus niet dat de aanvrager daadwerkelijk
op het grondgebied van het Rijk verblijft, maar bovendien moet hij ook gerechtigd zijn
om er te verblijven.
Eiser leidt dit recht af uit zijn inschrijving in het wachtregister.
De Wet van 19 juli 199110 bepaalt in artikel 1, 1° dat iedere gemeente een bevolkingsregister houdt waarin ingeschreven worden de Belgen en de vreemdelingen die toegelaten
of gemachtigd zijn om zich in het Rijk te vestigen of te verblijven, met uitzondering van
de vreemdelingen die zijn ingeschreven in het in 2° bedoelde register.
Het 2° lid van dit artikel bepaalt dat iedere gemeente ook een wachtregister houdt
waarin de vreemdelingen die zich vluchteling verklaren of die vragen om als vluchteling
te worden erkend en die niet in een andere hoedanigheid in de bevolkingsregisters zijn
ingeschreven, worden opgenomen op de plaats waar zij hun hoofdverblijfplaats hebben.
De Koning kan, bij een in Ministerraad overlegd besluit, de inschrijving in het
wachtregister voorschrijven van andere vreemde onderdanen die zich in een onzekere
administratieve toestand van verblijf in België bevinden, die hun inschrijving of het
behoud ervan in de bevolkingsregisters niet mogelijk maakt.
Krachtens artikel 1bis geschiedt de inschrijving in het wachtregister op initiatief van de
Minister tot wiens bevoegdheid de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging
10 Wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters en de identiteitskaarten en tot wijziging
van de Wet van 8 aug. 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen (B.S. 3
sept. 1991).
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en de verwijdering van vreemdelingen behoren, zodra deze vreemdelingen in België zijn
aangekomen of zodra hun aanwezigheid op het grondgebied is vastgesteld.
Uit de memorie van toelichting bij het wetsontwerp11 tot oprichting van een wachtregister voor vreemdelingen die zich vluchteling verklaren of die vragen om als vluchteling erkend te worden blijkt dat het wachtregister de personen opneemt die in België verblijven
in een bijzonder onzekere toestand die moeilijk te verzoenen is met het meer stabiele karakter, eigen aan een inschrijving in de bevolkingsregisters of het vreemdelingenregister.
Het wachtregister, dat overeenkomstig het bepaalde in het K.B.van 1 februari 199512,
tevens ook melding maakt van de diverse administratieve beslissingen die ten opzichte
van de betrokken persoon tijdens de procedure tot onderzoek van de aanvraag tot erkenning als vluchteling worden genomen, kadert in een goede beheersing van de immigratie
en beoogt het opstellen van een efficiënt informaticasysteem die een goede informatieuitwisseling mogelijk maakt13.
Het beoogt zicht te krijgen op de aanwezigheid op het grondgebied van personen met
een onzekere administratieve situatie.
Artikel 1bis van de Wet van 19 juli 1991 somt de gevallen op die aanleiding geven tot
schrapping uit het wachtregister.
Wanneer de procedure tot asielaanvraag afgesloten is door een negatieve beslissing die
aanleiding geeft tot een bevel het grondgebied te verlaten, geschiedt de schrapping pas op
het ogenblik dat de betrokkene het grondgebied werkelijk heeft verlaten. Een beslissing
tot verwijdering of een beslissing om het grondgebied te verlaten impliceert op zich geen
schrapping uit het wachtregister. Ook nadat dergelijk bevel werd gegeven kan een
vreemdeling in het wachtregister opgenomen blijven.
Dit alles toont aan dat een inschrijving in het wachtregister geenszins kan gelijkgesteld
worden met een officiële toelating om op het grondgebied te verblijven.
Ook het tweede onderdeel faalt bijgevolg naar recht.
2.3. In het derde onderdeel van het middel voert eiser aan dat de appelrechters uit de
door hen gedane vaststellingen niet wettig konden afleiden dat er geen sprake was van een
absolute onmogelijkheid tot terugkeer zonder het wettelijk begrip “overmacht” te
miskennen.
Mijns inziens hebben de appelrechters geen standpunt ingenomen over de vraag of er al
dan niet sprake is van een absolute onmogelijkheid tot terugkeer, maar hebben zij enkel
gezegd dat een verlenging van de bijlage 13 of het feit dat de overheid in de praktijk niet
repatrieert naar Buthan op zich geen bewijs is van de absolute onmogelijkheid tot
terugkeer voor appellante.
In zoverre het onderdeel er dus van uitgaat dat het arrest oordeelt dat eiser zich niet
bevindt in een situatie van absolute onmogelijkheid tot terugkeer mist het feitelijke
grondslag.
In zoverre het onderdeel aanvoert dat eiser zich wegens overmacht in een dergelijke
situatie bevindt, verplicht het het Hof tot een onderzoek van feiten waarvoor het niet
11 Parl.St. Kamer 1993-1994, nr.1281/1,2 en 8.
12 Koninklijk Besluit van 1 feb. 1995 tot vaststelling van de in het wachtregister vermelde informatiegegevens en tot aanwijzing van de overheden die bevoegd zijn om die gegevens in het wachtregister in te voeren (B.S. 16 feb. 1995).
13 Zie de omzendbrief van 24 maart 1995 van de Minister van Binnenlandse zaken waarin wordt gesteld dat “het wachtregister een volledig overzicht moet bieden van alle asielzoekers die in België
verblijven, met volledige en juiste informatie betreffende hun identiteit, verblijfplaats en asielprocedure. Eenmaal wanneer dit register volledig is geïnstalleerd zal het een bijzonder nuttig middel zijn
voor het beleid inzake de beheersing van de illegale immigratie en de organisatie van het onthaal van
asielzoekers”.
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bevoegd is en is het bijgevolg niet ontvankelijk.
Conclusie: Verwerping.
ARREST

(A.R. S.07.0078.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 11 mei 2007 gewezen door
het Arbeidshof te Gent.
Afdelingsvoorzitter Ernest Waûters heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Ria Mortier heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 5, 7, 23 en 31 van het Verdrag van New York van 28 september 1954 betreffende de status van staatlozen, opgemaakt te New York en goedgekeurd bij wet van 12
mei 1960, zoals gewijzigd bij wet van 15 juli 1987 (hierna het Verdrag van New York);
- de artikelen 23, eerste en derde lid, 149 en 191 van de Grondwet;
- artikel 1148 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 23 en 26 van het Gerechtelijk Wetboek;
- artikel 1 en 57, §§1 en 2, inzonderheid eerste, vierde, vijfde en zesde lid, van de Organieke Wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn
(§2 zoals van toepassing in zijn huidige vorm, dus na vervanging bij artikel 65 van de wet
van 15 juli 1996, wijziging door de artikelen 483 en 484 van de Programmawet van 22
december 2003 en door artikel 22 van de wet van 27 december 2005, door artikel 184 van
de wet 2 augustus 2002 en artikel 41 van de wet van 10 augustus 2005, en, na gedeeltelijke vernietiging door het Arbitragehof bij arrest van 22 april 1998 (nr. 43/98, B.S., 29 april
1998)), (hierna ook afgekort: de OCMW-wet);
- de artikelen 2, 3 (zoals van toepassing in zijn huidige vorm, dus na wijziging door artikel 80 van de wet van 27 december 2006, en, na gedeeltelijke vernietiging door het Arbitragehof bij arrest van 14 januari 2004 (nr. 5/2004, B.S., 27 februari 2004)) en 12 van de
wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie (hierna ook afgekort: de RMI-wet);
- artikel 2 van het koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende het algemeen reglement
betreffende het recht op maatschappelijke integratie (hierna koninklijk besluit van 11 juli
2002).
Aangevochten beslissing
De aangevochten beslissing verwerpt de vordering van de eiser om leefloon op grond
van de volgende motieven:
"4.1. Vast staat dat de asielaanvraag van (de eiser) definief werd afgewezen en dat in de
thans betwiste periode geen verlengingen van het uitwijzingsbevel 'bijlage 13' werden toegestaan. Hij verbleef aldus illegaal in het land". (aangevochten arrest, p. 3 in fine).
"Artikel 57, §2, eerste lid, 1°, van de OCMW-wet, bepaalt dat de taak van het OCMW,
in afwijking van de andere bepalingen van de OCMW-wet, beperkt is tot het verlenen van
dringende medische hulp, wanneer het gaat om een vreemdeling die illegaal in het Rijk
verblijft.
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4.2. Met verwijzing naar rechtspraak stelt (de eiser) dat de illegaal in het land verblijvende vreemdeling aanspraak kan maken op steun door het OCMW om een menswaardig
bestaan te kunnen leiden wanneer hij kan aantonen dat hij in de absolute onmogelijkheid
is terug te keren naar het land van herkomst en zich in een situatie van overmacht bevindt.
Een verlenging van de bijlage 13 of het feit dat de overheid (Ministerie van Binnenlandse Zaken) in de praktijk niet repatrieert naar Bhutan is op zich geen bewijs van de absolute onmogelijkheid tot terugkeer voor (de verweerder). Bovendien werden geen verlengingen van verblijf meer toegestaan aan (de eiser).
De procedures inzake asiel en machtiging tot verblijf die beëindigd zijn met een bevel
om het grondgebied te verlaten, kunnen naar oordeel van het arbeidshof niet overgedaan
worden door middel van procedures om financiële steun te bekomen. De arbeidsgerechten
zijn niet bevoegd om beslissingen te nemen over het verblijf van vreemdelingen. Nu (de
eiser) de asielprocedure zonder gunstig gevolg heeft beëindigd, verblijft hij illegaal in het
land en is het OCMW niet langer bevoegd om nog steun toe te kennen (behoudens medische hulp).
De aanvraag tot regularisatie van verblijf op het grondgebied overeenkomstig artikel 9,
derde lid Vreemdelingenwet en op grond van een administratieve praktijk waardoor "de
facto" niet uitgedreven wordt, doet geen afbreuk aan het illegaal verblijfsstatuut van (de
eiser). Immers, een dergelijke vraag ressorteert eerst rechtsgevolgen vanaf het tijdstip
waarop ze wordt verleend (...).
Voor zover de bevoegde overheid foutief gehandeld zou hebben (ondermeer door eventueel ten onrechte geen verlengingen van verblijf meer toe te staan), dient (de eiser) zich
te richten tot deze overheid; het OCMW noch het arbeidshof zijn in deze administratieve
aangelegenheid bevoegd.
Artikel 57, §2, eerste lid, 1°, van de OCMW-wet is derhalve van toepassing". (aangevochten arrest, p. 4 - p. 5 eerste alinea).
"4.3. In zijn conclusies, op 21 februari 2007 neergelegd ter griffe van het arbeidshof
wijst (de eiser) erop dat hij bij vonnis van 30 januari 2007 van de Rechtbank van Eerste
Aanleg te Brugge werd erkend als staatloze in de zin van artikel 1 van het verdrag van
New York van 28 september 1954, zodat het vast staat dat hij niet repatrieerbaar is.
In het Verdrag van New York betreffende de Status van Staatlozen van 28 september
1954 (Staatlozenverdrag), goedgekeurd bij wet van 12 mei 1960, wordt ondermeer bepaald:
- dat staatlozen op dezelfde wijze worden behandeld als vreemdelingen in het algemeen
(artikel 7,1);
- dat Verdragsluitende Staten, voor wat betreft de ondersteuning en bijstand van overheidswege ter voorziening in het levensonderhoud, de regelmatig op hun grondgebied verblijvende staatlozen op dezelfde wijze als hun onderdanen moeten behandelen (artikel
23);
- dat Verdragsluitende Staten een regelmatig op hun grondgebied vertoevende staatloze
niet kan uitzetten behoudens redenen van nationale veiligheid of openbare orde (artikel
31).
Staatlozen, die hun werkelijke verblijfplaats in België hebben in de door de Koning te
bepalen zin en die onder de toepassing vallen van het Staatlozenverdrag hebben recht op
maatschappelijke integratie (artikel 3, 1°, van de wet van 26 mei 2002 betreffende het
recht op maatschappelijke integratie - RMI-wet).
Volgens artikel 2 van het koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende het algemeen reglement betreffende het recht op maatschappelijke integratie wordt geacht zijn werkelijke
verblijfplaats in België te hebben in de zin van artikel 3, 1° van de wet, diegene die ge-
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woonlijk en bestendig op het grondgebied van het Koninkrijk verblijft, zelfs als hij niet
over een woonst beschikt of niet is ingeschreven in de bevolkingsregisters bedoeld in artikel 1, §1, 1°, wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters, voor zover hij op
het grondgebied van het Rijk mag verblijven.
Aangezien (de eiser) vooralsnog niet bewijst dat hij 'regelmatig' op het grondgebied
verblijft in de zin van het Staatlozenverdrag en er ook niet 'mag' verblijven in de zin van
het koninklijk besluit van 11 juli 2002, heeft hij in beginsel geen recht op maatschappelijke dienstverlening. Noch een aanvraag tot erkenning van het statuut als staatloze, noch de
erkenning op zich van het statuut van staatloze impliceert dat appellant hier regelmatig
verblijft of een machtiging kreeg om hier te verblijven.
De erkende staatloze blijft illegaal verblijven zolang hij geen machtiging heeft bekomen tot verblijf. Een aanvraag tot regularisatie of het feit dat een staatloze niet kan verwijderd worden wijzigt de verblijfsstatus niet van (de eiser). Hij blijft gerechtigd op maatschappelijke dienstverlening volgens de bepalingen van artikel 57, §2, van de OCMWwet, die beperkt is tot de dringende medische hulp". (aangevochten arrest, p. 5, vanaf
tweede alinea tot einde en p. 6, eerste alinea).
Grief
Krachtens artikel 23, eerste lid, van de Grondwet, heeft ieder het recht een menswaardig leven te leiden. Volgens het tweede lid van deze grondwetsbepaling waarborgt de wet
daartoe, rekening houdend met de overeenkomstige plichten, de economische, sociale en
culturele rechten waarvan ze de voorwaarden voor de uitoefening bepaalt. Artikel 23, derde lid, van de Grondwet stelt dat die rechten inzonderheid "(...) 2° het recht op sociale zekerheid, bescherming van de gezondheid en sociale, geneeskundige en juridische
bijstand", omvatten.
Op die sociale bijstand heeft eenieder recht krachtens artikel 1, eerste lid, van de Organieke Wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.
Deze maatschappelijke dienstverlening heeft tot doel eenieder in de mogelijkheid te stellen een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid (artikel 1, eerste
lid, in fine, OCMW-wet).
Artikel 2 van de RMI-wet stelt dat "elke persoon (...) recht (heeft) op maatschappelijke
integratie" en dat "de openbare centra voor maatschappelijk welzijn (...) tot opdracht (hebben) dit recht te verzekeren". Dit beginsel wordt door artikel 12 van de RMI-wet benadrukt in de volgende krachtige bewoordingen: "iedere persoon vanaf 25 jaar heeft recht op
maatschappelijke integratie wanneer hij voldoet aan de in de artikelen 3 en 4 gestelde
voorwaarden". Ook dit recht is grondwettelijk gewaarborgd door artikel 23 van de Grondwet, inzonderheid door de leden 1 en 3 van dit artikel.
Luidens artikel 1, tweede lid, van de Organieke Wet van 8 juli 1976, hebben de OCMW's de wettelijke opdracht de maatschappelijke dienstverlening te verzekeren. De taak
van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn wordt nader omschreven bij artikel 57 van de OCMW-wet: het verzekert niet alleen lenigende of curatieve doch ook preventieve hulp (artikel 57, §1, tweede lid); de dienstverlening kan van materiële, sociaalgeneeskundige of psychologische aard zijn (artikel 57, §1, tweede lid).
Artikel 191 van de Grondwet breidt deze bescherming uit tot vreemdelingen zijnde al
diegenen die de Belgische nationaliteit niet bezitten.
Artikel 3 van de RMI-wet somt de voorwaarden op om, als vreemdeling, te genieten
van het recht op maatschappelijke integratie: de behoeftige en werkbereide persoon, die
niet van Belgische nationaliteit is en geen burger van de Europese Unie en die geen rechten kan laten gelden op andere uitkeringen, moet, aldus punt 2° van artikel 3, meerderjarig
zijn en, aldus punt 3° van artikel 3, hetzij als vreemdeling ingeschreven zijn in het bevolkingsregister, "hetzij staatloos zijn en onder de toepassing vallen van het Verdrag van
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New York betreffende de status van staatlozen (...)", hetzij vluchteling zijn in de zin van
artikel 49 van de Vreemdelingenwet, en, aldus, punt 1° van artikel 3, "zijn werkelijke verblijfplaats in België hebben in de door de Koning te bepalen zin".
Eerste onderdeel
In afwijking van de andere bepalingen van de OCMW-wet is, overeenkomstig artikel
57, §2, eerste lid, van de OCMW-wet (zoals vervangen bij artikel 65 van de wet van 15
juli 1996), de taak van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn beperkt tot het
verlenen van dringende medische hulp, wanneer het gaat om een vreemdeling die illegaal
in het Rijk verblijft.
Een vreemdeling die, na een aanvraag te hebben ingediend om te worden erkend als
vreemdeling (lees: vluchteling), daaromtrent is uitgeprocedeerd en illegaal in het land
blijft vertoeven doch, naderhand als staatloze wordt erkend, verliest evenwel het statuut
van illegale vreemdeling: voortaan is hij een rechtmatige, want erkende, staatloze en vermag zich dus te beroepen op de bescherming van artikel 31 van het Verdrag van New
York zodat hij, luidens de eerste paragraaf van dit artikel, alleen kan worden uitgewezen
"om redenen van nationale veiligheid of openbare orde" nadat het bestaan van dergelijke
redenen zijn vastgesteld door een "besluit dat is genomen in overeenstemming met de
wettelijk voorziene procedure" met de minimum garanties uiteengezet in de tweede alinea
van ditzelfde artikel waarvan overigens alleen kan afgeweken worden ingeval van "dwingende redenen van nationale veiligheid".
Op grond van een éénzijdig verzoekschrift, startte de eiser een procedure ter erkenning
van zijn statuut van apatride voor de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brugge die eisers
statuut van apatride erkende bij vonnis van 30 januari 2007.
Krachtens artikel 26 van het Gerechtelijk Wetboek blijft het gezag van gewijsde, zoals
gedefinieerd door artikel 23 van het Gerechtelijk Wetboek, bestaan "zolang de beslissing
niet ongedaan is gemaakt".
Tengevolge van het vonnis van 30 januari 2007 van de Rechtbank van Eerste Aanleg
van Brugge, verbleef de eiser voortaan legaal in het Koninkrijk en diende de overheid,
teneinde zijn uitwijzing te bewerkstelligen, een nieuwe procedure op te starten met inachtneming van diens statuut van apatride en de vereisten van leden 1 (redenen van nationale
veiligheid en openbare orde) en 2 (wettelijk voorziene procedure met minimumgaranties)
van artikel 31 van het Verdrag van New York.
De eiser had in conclusies, ter griffie van het arbeidshof neergelegd op 21 februari 2007
(p. 2), het bestaan ingeroepen van het vonnis van 30 januari 2007 van de Rechtbank van
Eerste Aanleg van (lees: te) Brugge, waarvan het gezag van gewijsde zich, spijts elk verhaal, opdrong aan de appelrechters.
Het onderzochte arrest leidt echter uit artikel 31.1 van het Verdrag van New York, stellende dat "een rechtmatig op hun grondgebied vertoevende staatloze niet (kan worden uitgezet) behoudens om redenen van nationale veiligheid of openbare orde", (af) dat een
staatloze, spijts zijn statuut van erkende staatloze, nog steeds op illegale wijze op het Belgisch grondgebied vertoeft en stelt zulk illegaal verblijf vast in hoofde van de eiser omdat
hij "niet bewijst dat hij 'regelmatig' op het grondgebied verblijft in de zin van het Staatlozenverdrag en er ook niet 'mag' verblijven in de zin van het koninklijk besluit van 11 juli
2002" en besluit op die grond dat hij "geen recht (heeft) op maatschappelijke dienstverlening" (aangevochten arrest, p. 5, in fine).
Door, niettegenstaande het gezag van gewijsde van het vonnis van 30 januari 2007 van
de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brugge waarbij erkend wordt dat de eiser de status
van staatloze heeft en onder toepassing valt van het Verdrag van New York, de eiser nog
steeds te beschouwen als illegaal op het Belgisch grondgebied verblijvend, miskent het
aangevochten arrest het gezag van gewijsde van dit vonnis (schending van de artikelen 23
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en 26 van het Gerechtelijk Wetboek) alsmede de artikelen 23 en 31 van het Verdrag van
New York.
Door aan de eiser, in zijn hoedanigheid van erkend, en dus rechtmatig op het grondgebied verblijvende, staatloze, leefloon en maatschappelijke dienstverlening te weigeren
schendt het aangevochten arrest bovendien artikel 191 van de Grondwet, dat aan iedere
vreemdeling die zich op het Belgisch grondgebied bevindt, dus ook aan een staatloze en a
fortiori een erkende staatloze die derhalve op rechtmatige wijze te lande vertoeft, de bescherming verleend aan personen en goederen en artikel 57, §2, eerste lid, van de
OCMW-wet door de beperking die deze wetsbepaling inhoudt toe te passen op de situatie
van een erkende staatloze die op rechtmatige wijze op het Belgische grondgebied verblijft
alsmede het geheel van de hiervoor aangehaalde grondwets- en wetsbepalingen die aan
elke rechtmatig op het grondgebied verblijvende staatloze recht geven op leefloon en
maatschappelijke dienstverlening (schending van de artikelen 23, eerste en derde lid, en
191 van de Grondwet, de artikelen 1 en 57, §§1 en 2, van de OCMW-wet en van de artikelen 2, 3 en 12 van de RMI-wet).
Tweede onderdeel
Artikel 23 van het Verdrag van New York stelt dat "de Verdragsluitende Staten (...) de
regelmatig op hun grondgebied verblijvende staatlozen, wat de ondersteuning en bijstand
van overheidswege ter voorziening in het levensonderhoud betreft, op dezelfde wijze als
hun onderdanen (zullen) behandelen" en artikel 7 van datzelfde Verdrag dat "behoudens
de gevallen dat dit Verdrag gunstiger bepalingen bevat, (..) een Verdragsluitende Staat
staatlozen op dezelfde wijze (zal) behandelen als vreemdelingen in het algemeen".
Voormelde artikelen 7 en 23 van het Verdrag van New York verhinderen evenwel niet
dat de Verdragsluitende Staten verder gaan in de bescherming van staatlozen zowel in
vergelijking tot Belgen als tot vreemdelingen die op Belgisch grondgebied verblijven.
Zulks wordt overigens uitdrukkelijk bepaalt in artikel 5 van het Verdrag: "geen der bepalingen van dit Verdrag maakt inbreuk op de rechten en voordelen, welke voor (lees: door)
een Verdragsluitende Staat onafhankelijk van dit Verdrag aan staatlozen zijn verleend".
België is verder gegaan in de bescherming van staatlozen: artikel 3, 1°, van de RMI-wet
stelt immers dat staatlozen, die onder de toepassing vallen van het Verdrag van New York
en die hun werkelijke verblijfplaats in België hebben in de door de Koning te bepalen zin,
recht hebben op maatschappelijke integratie (artikel 3, 1° en 3°, vierde streepje).
In tegenstelling tot vreemdelingen dienen staatlozen dus niet ingeschreven te zijn in het
bevolkingsregister (vergelijk artikel 3, 2°, derde streepje, van toepassing op vreemdelingen).
Artikel 2 van het koninklijk besluit van 11 juli 2002 bepaalt dat "geacht (wordt) zijn
werkelijke verblijfplaats in België te hebben in de zin van artikel 3, 1°, van de wet, degene die gewoonlijk en bestendig op het grondgebied van het Koninkrijk verblijft, zelfs als
hij niet over een woonst beschikt of niet is ingeschreven in de bevolkingsregisters bedoeld
in artikel 1, §1, 1°, van de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkings-registers, voorzover hij op het grondgebied van het Rijk mag verblijven".
Zelfs als men niet over een woonst beschikt of niet ingeschreven is in de bevolkingsregisters bedoeld in artikel 1, §1, 1°, van de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters, wordt men desalniettemin geacht zijn werkelijke verblijfplaats in België te hebben in de zin van artikel 3, 1°, van de RMI-wet wanneer men is ingeschreven in het
wachtregister van de gemeente waar men zijn hoofdverblijfplaats heeft gevestigd: dergelijke inschrijving betekent dat men, tenminste als erkende staatloze, op rechtmatige wijze
op het grondgebied van het Rijk mag verblijven.
Het wachtregister wordt door artikel 1, 2°, van de wet van 19 juli 1991 betreffende de
bevolkingsregisters, gedefinieerd als het register "waarin worden ingeschreven op de
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plaats waar zij hun hoofdverblijfplaats gevestigd hebben, de vreemdelingen die zich als
vluchteling verklaren of die vragen als vluchteling te worden erkend en die niet in een andere hoedanigheid in de bevolkingsregister zijn ingeschreven".
Het is bijgevolg voldoende dat een staatloze, erkend op grond van het Verdrag van
New York, zijn werkelijke verblijfplaats heeft in de Belgische gemeente alwaar hij in het
wachtregister is ingeschreven om recht te hebben op leefloon en maatschappelijke integratie.
Zoals gemeld in diens laatste conclusies, op 22 maart 2007 ter griffie van het Arbeidshof te Gent neergelegd (p. 1, in fine en 2, bovenaan), startte de eiser tegen de Stad Oostende een kort geding voor de Voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brugge
die, bij beslissing van. 21 februari 2007, aan de Stad Oostende oplegde de ambtshalve afschrijving van de eiser te annuleren en hem opnieuw in te schrijven in het wachtregister.
Aangezien de inschrijving van de eiser, in zijn hoedanigheid van erkende staatloze, in
het wachtregister van de Belgische gemeente waar hij zijn hoofdverblijfplaats heeft, impliceert dat hij er "gewoonlijk en bestendig verblijft" en ook rechtmatig mag verblijven,
zodat de voorwaarden vereist door artikel 3, 1°, van de RMI-wet, met name zijn "werkelijke verblijfplaats in België hebben", en artikel 2 van het koninklijk besluit van 11 juli
2002, met name "op het grondgebied van het Rijk (mogen) verblijven", vervuld zijn met
als gevolg dat de eiser, gelet op diens status van erkende staatloze, beantwoordt aan de
voorwaarden om recht te hebben op maatschappelijke dienstverlening waaronder leefloon.
Na naar artikel 2 van het van het koninklijk besluit van 11 juli 2002 te hebben verwezen, beperkt het aangevochten arrest zich ertoe te stellen dat de eiser "niet bewijst dat hij
'regelmatig' op het grondgebied verblijft in de zin van het Staatlozenverdrag en er ook niet
'mag' verblijven in de zin van het koninklijk besluit van 11 juli 2002", om aan de eiser elk
recht op leefloon en maatschappelijke integratie te weigeren (aangevochten arrest, p. 5, in
fine).
Door, na te hebben vastgesteld dat de eiser bij vonnis van 30 januari 2007 van de
Rechtbank van Eerste Aanleg van Brugge werd erkend als staatloze, het recht op maatschappelijke dienstverlening van de eiser te koppelen aan de vereiste, nochtans alleen rustend op vreemdelingen, van inschrijving in het bevolkingsregister, terwijl voor erkende
apatriden de inschrijving in het wachtregister van de gemeente waar men zijn hoofdverblijfplaats heeft gevestigd voldoende is om voortaan wettig op het grondgebied van het
Rijk te verblijven, voegt het aangevochten arrest een voorwaarde toe aan artikel 3, 3°,
vierde streepje, van de RMI-wet en miskent het de draagwijdte van artikel 2 van het koninklijk besluit van 11 juli 2002 en schendt het, mitsdien, beide wetsbepalingen alsmede
de artikelen 5, 7, 23 en 31 van het Verdrag van New York.
Door aan de eiser, in zijn hoedanigheid van erkende, en dus rechtmatig op het grondgebied verblijvende, staatloze, leefloon en maatschappelijke dienstverlening te weigeren,
schendt het aangevochten arrest bovendien artikel 191 van de Grondwet, dat aan iedere
vreemdeling die zich op het Belgisch grondgebied bevindt, dus ook aan een staatloze en a
fortiori een erkende staatloze die derhalve op rechtmatige wijze te lande vertoeft, de bescherming verleent aan personen en goederen en artikel 57, §2, eerste lid, van de OCMWwet door de beperking die deze wetsbepaling inhoudt toe te passen op de situatie van een
erkende staatloze die op rechtmatige wijze op het Belgische grondgebied verblijft alsmede
het geheel van de hiervoor aangehaalde grondwets- en wetsbepalingen die aan elke rechtmatig op het grondgebied verblijvende staatloze recht geven op leefloon en maatschappelijke dienstverlening (schending van de artikelen 23, eerste en derde lid en 191 van de
Grondwet, de artikelen 1 en 57, §§1 en 2, van de OCMW-wet en van de artikelen 2, 3 en
12 van de RMI-wet).
Minstens door niet te antwoorden op eisers middel dat, gelet op diens inschrijving in
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het wachtregister van de gemeente waar hij zijn hoofdverblijfplaats heeft gevestigd, hij op
het grondgebied van het Rijk wettig mag verblijven, schiet het aangevochten arrest te kort
aan zijn grondwettelijke motiveringsplicht zodat het niet op wettige wijze met redenen is
omkleed (schending van artikel 149 van de Grondwet).
Derde onderdeel
De beperking van artikel 57, §2, eerste lid, OCMW-wet geldt uitsluitend voor de
vreemdelingen die weigeren gevolg te geven aan het bevel om het Belgisch grondgebied
te verlaten, maar niet voor hen die om redenen, onafhankelijk van hun wil, verhinderd zijn
naar hun land van herkomst terug te keren zodat het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn ten aanzien van laatstgenoemden gehouden blijft tot maatschappelijke dienstverlening tot op het ogenblik waarop zij in staat zijn het grondgebied effectief te verlaten.
Aan de hulpbehoevende die door overmacht of toeval verhinderd is geworden datgene
te doen waartoe hij gehouden was, namelijk het Belgisch grondgebied te verlaten, of heeft
gedaan wat hem verboden was, namelijk op het Belgisch territorium verder te verblijven,
kan niet op wettelijke wijze de maatschappelijke hulpverlening worden ontzegd.
Een gebeurtenis die buiten de wil van de betrokkene plaatsvindt die deze gebeurtenis
niet kon voorzien noch voorkomen staat gelijk aan overmacht.
De eiser had in zijn conclusies, ter griffie van het arbeidshof neergelegd op 3 november
2006 (p. 4 en 5), het bestaan van overmacht aangevoerd omdat hij in de absolute onmogelijkheid was terug te keren naar zijn land van herkomst aangezien de Belgische overheid
in de praktijk niet repatrieert naar Bhutan, zodat, bij gebreke aan een van overheidswege
georganiseerde repatriëring, hetgeen een gebeurtenis buiten zijn wil is noch door hem kon
voorzien of voorkomen worden, zijn toestand van hulpbehoevende hem in de absolute onmogelijkheid stelde om op eigen kracht terug naar zijn land van herkomst te gaan.
Artikel 57, §2, eerste lid, van de OCMW-wet dient overigens in overeenstemming met
de beginselen van gelijkheid en niet discriminatie van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet te worden aangewend hetgeen impliceert dat dit artikel niet vermag te worden toegepast op alle illegaal in het Rijk verblijvende vluchtelingen ongeacht of ze zich in een situatie van overmacht bevinden of niet.
Na te hebben vastgesteld dat de eiser "sinds 6 oktober 2000 (in België verblijft)" en
"werd toegewezen aan het openbaar Centrum Voor Maatschappelijk Welzijn van Amay"
(aangevochten arrest, p. 2, tweede alinea, van titel 2) en dat de eiser vanwege de verweerder "maatschappelijke dienstverlening in de vorm van financiële steun ten bedrage van het
equivalent leefloon als alleenstaande vanaf 2 september 2004" ontvangt (aangevochten arrest, p. 2, in fine), oordeelt het bestreden arrest dat artikel 57, §2, eerste lid van de
OCMW-wet "bepaalt dat de taak van het OCMW, in afwijking van andere bepalingen van
de OCMW-wet, beperkt is tot het verlenen van dringende medische hulp, wanneer het
gaat om een vreemdeling die illegaal in het rijk verblijft" (aangevochten arrest, p. 4, eerste
alinea) en dat "het feit dat de overheid (Ministerie van Binnenlandse Zaken) in de praktijk
niet repatrieert naar Bhutan (..) op zich geen bewijs (is) van de absolute onmogelijkheid
tot terugkeer voor (de eiser)" (aangevochten arrest, p. 4, derde alinea).
Uit de vaststellingen, enerzijds, dat de eiser hulpbehoevende is gezien hij werd toegewezen aan een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn en hem vanaf 2 september
2004 het leefloon werd geweigerd omwille van zijn illegaal statuut hetgeen betekent dat
hij voorheen wel hulpbehoevend was, en, anderzijds, dat de overheid in de praktijk niet
naar Bhutan repatrieert, vermocht het onderzochte arrest niet wettig af te leiden dat er
geen sprake was van een absolute onmogelijkheid tot terugkeer zonder het wettelijk begrip "overmacht" te miskennen (schending van artikel 1148 van het Burgerlijk Wetboek).
Door aan de eiser leefloon en maatschappelijke dienstverlening te weigeren, schendt
het aangevochten arrest bovendien artikel 191 van de Grondwet, dat aan iedere vreemde-
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ling die zich op het Belgische grondgebied bevindt, de bescherming verleend aan personen en goederen en artikel 57, §2, eerste lid, van de OCMW-wet door de beperking die
deze wetsbepaling inhoudt toe te passen op de situatie van een vluchteling die zich in een
situatie van overmacht bevindt alsmede het geheel van de hiervoor aangehaalde grondwets- en wetsbepalingen die aan elke op het grondgebied verblijvende vreemdeling recht
geven op leefloon en maatschappelijke dienstverlening (schending van de artikelen 23,
eerste en derde lid, en 191 van de Grondwet, de artikelen 1 en 57, §§1 en 2, van de
OCMW-wet en van de artikelen 2, 3 en 12 van de RMI-wet).
Door artikel 57, §2, van de OCMW-wet toe te passen op vluchtelingen die kunnen verwijderd worden van het grondgebied evenzoals op vluchtelingen die zich wegens overmacht in de absolute onmogelijkheid bevinden om gevolg te geven aan een bevel om het
grondgebied te verlaten en die zich derhalve in een fundamenteel verschillende situatie
bevinden als vluchtelingen die zich niet in een situatie van overmacht bevinden, schendt
het aangevochten arrest bovendien de artikelen 10 en 11 van de Grondwet.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Middel in zijn geheel
1. Het arrest bevestigt de beslissing van de verweerder van 14 oktober 2004
die aan de eiser "het equivalent leefloon", dit is maatschappelijke dienstverlening
onder de vorm van financiële hulp ten belope van een bedrag gelijk aan het leefloon, weigert met ingang van 2 september 2004 omdat de eiser illegaal op het
grondgebied verblijft.
In zoverre het middel ervan uitgaat dat het arrest aan de eiser het leefloon weigert, mist het feitelijke grondslag.
2. De wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie, hierna Wet Maatschappelijke Integratie genoemd, en het koninklijk besluit
van 11 juli 2002 houdende het algemeen reglement betreffende het recht op
maatschappelijke integratie, zijn niet van toepassing op de maatschappelijke
dienstverlening door het O.C.M.W. die wordt geregeld door de Organieke Wet
van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn,
hierna O.C.M.W.-wet genoemd.
In zoverre het middel schending aanvoert van bepalingen van de voormelde
wet van 26 mei 2002 en het voormelde besluit van 11 juli 2002, faalt het naar
recht.
Eerste onderdeel
3. Artikel 7 van het Verdrag betreffende de status van staatlozen, ondertekend
op 28 september 1954 te New York en goedgekeurd bij wet van 12 mei 1960,
bepaalt dat een verdragsluitende staat staatlozen op dezelfde wijze zal behandelen als vreemdelingen in het algemeen, behoudens de gevallen dat dit Verdrag
gunstiger bepalingen bevat.
Krachtens artikel 31 van het Verdrag betreffende de status van staatlozen, zullen de verdragsluitende staten een rechtmatig op hun grondgebied vertoevende
staatloze niet uitzetten, behoudens om redenen van nationale veiligheid en openbare orde en zal de uitzetting van een zodanige staatloze alleen mogen plaatsvinden ter uitvoering van een besluit dat is genomen in overeenstemming met de
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wettelijk voorziene procedure. Het in deze verdragsbepaling bedoelde uitzettingsverbod geldt alleen ten gunste van rechtmatig op het grondgebied verblijvende staatlozen en derhalve niet ten gunste van staatlozen die illegaal op het
grondgebied verblijven.
Het Verdrag betreffende de status van staatlozen legt aan de verdragsluitende
staten niet op een verblijfsrecht te verlenen aan de erkende staatlozen.
4. Krachtens artikel 98 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, zijn de staatloze en zijn familie onderworpen aan de algemene reglementering.
5. Uit het geheel van deze bepalingen volgt dat een vreemdeling die illegaal in
het land verblijft geen recht op verblijf kan laten gelden door het enkele feit van
zijn erkenning als staatloze.
De erkenning als staatloze heeft niet tot gevolg dat de illegaal in het land verblijvende vreemdeling als een rechtmatig verblijvende vreemdeling moet worden
beschouwd.
Het onderdeel dat ervan uitgaat dat een vreemdeling die illegaal in het land
verblijft en naderhand als staatloze wordt erkend, door het enkele feit van zijn erkenning als staatloze het statuut van illegale vreemdeling verliest en voortaan als
een rechtmatig verblijvende vreemdeling moet worden beschouwd, faalt naar
recht.
Tweede onderdeel
6. In zoverre het onderdeel aanvoert dat het arrest onterecht oordeelt dat de eiser niet beantwoordt aan de voorwaarden van artikel 3, 1°, van de Wet Maatschappelijke Integratie en artikel 2 van het voormeld koninklijk besluit van 11
juli 2002, komt het op tegen overtollige overwegingen die de beslissing dat de
eiser gerechtigd blijft op maatschappelijke dienstverlening volgens de bepalingen van artikel 57, §2, van de O.C.M.W.-Wet, die beperkt is tot dringende medische hulp, niet dragen.
Het onderdeel is in zoverre niet ontvankelijk.
7. In zoverre het onderdeel schending aanvoert van de artikelen 7 en 23 van
het Verdrag betreffende de status van staatlozen, is het volledig afgeleid uit de
vergeefs aangevoerde schending van artikel 3, 1°, van de Wet Maatschappelijke
Integratie en artikel 2 van het voormeld koninklijk besluit van 11 juli 2002.
In zoverre is het onderdeel, dat geen zelfstandige grief aanvoert, evenmin ontvankelijk.
8. Krachtens artikel 1, §1, 2°, eerste lid, van de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters en de identiteitskaarten en tot wijziging van de wet van
8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen,
wordt in elke gemeente een wachtregister gehouden, waarin worden ingeschreven op de plaats waar zij hun hoofdverblijfplaats gevestigd hebben, de vreemdelingen die zich vluchteling verklaren of die vragen om als vluchteling te worden
erkend en die niet in een andere hoedanigheid in de bevolkingsregisters zijn ingeschreven.
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Overeenkomstig artikel 1bis, tweede lid, 2°, van dezelfde wet, blijft de betrokkene ingeschreven in het wachtregister, ook nadat hem een bevel is betekend om
het grondgebied te verlaten, tot wanneer hij het grondgebied verlaten heeft. De
inschrijving van een vreemdeling in het wachtregister van de gemeente waar hij
zijn hoofdverblijfplaats heeft, houdt op zich niet in dat de betrokkene rechtmatig
op het grondgebied mag verblijven.
In zoverre het onderdeel er van uitgaat dat de inschrijving van een erkend
staatloze in het wachtregister van de Belgische gemeente waar hij zijn hoofdverblijfplaats heeft, impliceert dat de staatloze er ook rechtmatig mag verblijven, zodat de bepaling van artikel 57, §2, eerste lid, van de O.C.M.W.-wet op hem niet
van toepassing is, faalt het naar recht.
9. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat de eiser in
zijn op 22 maart 2007 neergelegde appelconclusie louter heeft medegedeeld dat
bij beschikking van de voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brugge
van 21 februari 2007, aan de stad Oostende bevel werd opgelegd om de ambtshalve afschrijving van de eiser te annuleren en hem opnieuw in het wachtregister
in te schrijven, zonder dat hieruit werd afgeleid dat dit impliceert dat de eiser
wettig op het grondgebied van het Rijk mag verblijven.
Het onderdeel dat er van uitgaat dat de eiser dit gevolg daaruit wel heeft afgeleid, mist in zoverre feitelijke grondslag.
Derde onderdeel
10. Het behoort aan de vreemdeling die wordt uitgewezen en die zich beroept
op overmacht waardoor hij het land niet kan verlaten, die overmacht te bewijzen.
Het arrest vermocht naar recht te oordelen dat de door de eiser aangevoerde
feitelijke gegevens dat hij hulpbehoevend was en dat de overheid in de praktijk
niet naar Bhutan repatrieert, zijn onmogelijkheid om terug te keren niet bewijst.
Het onderdeel kan in zoverre niet worden aangenomen.
11. Voor het overige bevat het onderdeel geen zelfstandige grieven en is het
volledig afgeleid uit de vergeefs aangevoerde grief dat de eiser zich in een overmachtsituatie bevond.
In zoverre is het onderdeel niet ontvankelijk.
12. Het arrest laat de verwerping van de door de eiser ingeroepen overmacht,
anders dan het onderdeel aanvoert, niet steunen op het gegeven dat de eiser hulpbehoevend was.
In zoverre mist het onderdeel feitelijke grondslag.
13. Verder verplicht de grief dat het arrest op grond van de hulpbehoevendheid
van de eiser en het feit dat niet naar Bhutan wordt gerepatrieerd, niet wettig beslist dat er geen overmacht is, het Hof tot een onderzoek van feiten waarvoor het
niet bevoegd is.
14. Voor het overige bevat het onderdeel geen zelfstandige grieven en is het
volledig afgeleid uit de vergeefs aangevoerde grief dat de eiser zich in een overmachtsituatie bevond.
In zoverre is het onderdeel niet ontvankelijk.
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De kosten
15. Krachtens artikel 1017, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, dienen
de kosten ten laste van de verweerder te worden gelegd.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de verweerder in de kosten.
19 mei 2008– 3° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de
h. Waûters – Gelijkluidende conclusie van mevr. Mortier, advocaat-generaal – Advocaat:
mr. Lefèbvre.

Nr. 304
2° KAMER - 20 mei 2008

1º HANDELSPRAKTIJKEN - HANDELSPRAKTIJKENWET - BEGRIP KETTINGVERKOOP - VERBAND
MET HET BEGRIP OPLICHTING

2º OPLICHTING - HANDELSPRAKTIJKEN - HANDELSPRAKTIJKENWET - KETTINGVERKOOP VERBAND MET OPLICHTING
3º HANDELSPRAKTIJKEN - HANDELSPRAKTIJKENWET - MISDRIJF VAN KETTINGVERKOOP MOREEL BESTANDDEEL - AARD
4º MISDRIJF — ALGEMEEN. BEGRIP. MATERIEEL EN MOREEL
BESTANDDEEL. EENHEID VAN OPZET - HANDELSPRAKTIJKEN HANDELSPRAKTIJKENWET - KETTINGVERKOOP - MOREEL BESTANDDEEL - AARD
5º HANDELSPRAKTIJKEN - HANDELSPRAKTIJKENWET - ARTIKEL 84 - UITLEGGING RICHTLIJN 2005/29 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN VAN DE RAAD VAN 11 MEI 2005
BETREFFENDE DE ONEERLIJKE HANDELSPRAKTIJKEN - TOEPASSING
1º en 2° Het begrip kettingverkoop zoals omschreven in artikel 84, eerste lid van de wet
van 14 juli 1991, betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en de bescherming
van de consument, staat los van het begrip oplichting als bedoeld in artikel 496
Strafwetboek1. (Art. 496 Sw.; Art. 84, eerste lid Handelspraktijkenwet 1991)
3º en 4° Artikel 84, eerste lid van de wet van 14 juli 1991, betreffende de handelspraktijken
en de voorlichting en de bescherming van de consument, dat bepaalt dat het verboden is
te verkopen door een beroep te doen op een methode van kettingverkoop, die erin
bestaat een netwerk van al dan niet professionele verkopers op te bouwen, waarbij
iedereen enig voordeel verhoopt, meer door de uitbreiding van dat net dan door de
verkoop van de producten of diensten aan de consument en dat de deelneming met
kennis van zaken aan dergelijke verkopen eveneens verboden is, vereist als moreel
bestanddeel van het misdrijf geen bijzonder opzet2. (Art. 84, eerste lid
Handelspraktijkenwet 1991)
5º In de mate dat artikel 84 van de wet van 14 juli 1991, betreffende de handelspraktijken
1 Zie conclusie O.M.
2 Ibid.
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en de voorlichting en de bescherming van de consument, de verhoudingen tussen
verkopers onderling betreft, is er geen reden om deze conform het doel van de Richtlijn
2005/29 van het Europees parlement en de Raad van 11 mei 2005 betreffende de
oneerlijke handelspraktijken uit te leggen, die uitsluitend toepassing vindt in de relatie van
verkoper tot consument3. (E.E.G.-Richtlijn 2005/29 van 11 mei 2005; Art. 84, eerste lid
Handelspraktijkenwet 1991)
(ACN COMMUNICATIONS BELGIUM b.v.b.a.)

Advocaat-generaal M. Timperman heeft in substantie gezegd:
Het eerste en het tweede middel door eiseres in cassatie ontwikkeld hebben betrekking
op artikel 84 van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de
voorlichting en de bescherming van de consument, hierna aangeduid als WHPC.
1. In het eerste middel voert eiseres aan dat de delictsomschrijving van artikel 84
WHPC, dat kettingverkopen verbiedt en dat ingevolge artikel 105 WHPC wordt gestraft,
bijzonder opzet vereist, met name het oogmerk om zich een zaak toe te eigenen die aan
een ander toebehoort.
Het middel verwijst naar het gegeven dat onder gelding van de vroegere
handelspraktijkenwet de kettingverkoop, die toen het voorwerp uitmaakte van artikel 52,
in artikel 63 werd bestraft met de bij artikel 496 Strafwetboek bepaalde straffen. Eiseres
argumenteert dat ingevolge de verwijzing naar 496 Strafwetboek en door die bepaling
toepasbaar te verklaren, dit betekende dat het misdrijf van kettingverkoop bijzonder opzet
vereiste zoals ook het geval is bij oplichting.
Het middel faalt naar recht: om uit te maken of bijzonder opzet als moreel bestanddeel
van het misdrijf vereist is, dient te worden gekeken naar de delictsomschrijving; wanneer
bijzonder opzet vereist is, vermeldt de wetgever het immers uitdrukkelijk4 en dit is hier
niet het geval.
Ook andere auteurs bevestigen dat voor de toepassing van artikel 84 geen bijzonder opzet vereist is, meestal onder verwijzing naar een arrest van het hof van beroep te Brussel
van 16 september 19985.
Aldus onder meer DE PATOUL6, SPREUTELS, ROGGEN7 en ROGER FRANCE alsook DIRIX,
MONTAGNIE en VANHEES8.
Reeds eerder schreef DE VROEDE dat waar in toepassing van artikel 63 van de vroegere
wet de overtreding van artikel 52 kon bestraft worden met de bij art. 496 Strafwetboek bepaalde straffen, het hem niet meer dienend overkwam als hoofdkenmerken van de verboden kettingverkoop immoraliteit, oplichting, bedrog en door de consument en onderverdelers geleden schade te vermelden: “In ieder geval heeft de wetgever van 1991 deze gegevens niet opgenomen in de omschrijving van het begrip kettingverkoop. Er mag dus aangenomen worden dat de wetgever de onder gelding van de WHP tot stand gekomen recht-

3 Ibid.
4 C. VAN DEN WYNGAERT, Strafrecht, strafprocesrecht & internationaal strafrecht, Antwerpen, Maklu, 2006, 281.
5 Brussel 16 sept. 1998, Jaarboek Handelspraktijken en Mededinging, 1998, 354, noot J. STUYCK.
6 F. DE PATOUL, “Les pratiques de commerce. Vol 1", in M. C OIPEL en P. WERY (dir.), Les pratiques
du commerce, l’information et la protection du consommateur. Commentaire de la loi du 14 juillet
1991 et de la loi du 2 août 2002, Waterloo, Kluwer, 2006, nr. 860.
7 J. SPREUTELS, F. ROGGEN en E. ROGER FRANCE, Droit pénal des affaires, Brussel, Bruylant, 2005,
1015.
8 E. DIRIX, Y. MONTANGIE, H. VANHEES, Handels- en economisch recht in hoofdlijnen, Antwerpen, Intersentia, 2005, nr. 435: “De enkele overtreding van dit verbod kan worden gesanctioneerd: enige
immoraliteit, oplichting of bedrog, noch kwade trouw is niet vereist.”
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spraak niet meer aangepast achtte (…)9”.
In voormeld arrest van 16 september 1998 van het hof van beroep te Brussel werd aldus
gesteld dat de artikelen 103 en 105 WHPC erop wijzen dat, in tegenstelling tot wat het
geval is voor andere inbreuken op deze wet, geen kwade trouw vereist is opdat de
kettingverkoop reeds strafbaar zou zijn.
Ook in het arrest van het Hof van Beroep te Antwerpen van 27 juni 2002 wordt bevestigd dat de wetgever in artikel 84 een eigen definitie heeft gegeven aan het begrip kettingverkoop en dat de melding dat ‘er geen sprake zou zijn van oplichting of bedrog’, daarom
niet relevant is10.
Een en ander geldt nog des te meer nu de wetgever met artikel 84 een voldoende ruime
definitie wou geven aan het begrip kettingverkoop – en derhalve ook aan de bestraffing
ervan – hetgeen haaks staat op een lezing van die bepaling als inhoudende een delictsomschrijving die een bijzonder opzet vereist. Dit zou immers tot een restrictievere toepassing
van de verbodsbepaling leiden11.
Het voorgaande verhindert uiteraard niet dat in een geval waarin er de facto een bijzonder opzet aanwezig is, een eendaadse samenloop kan voorhanden zijn met een inbreuk op
artikel 496 Strafwetboek12, zonder dat daarom het bestaan van bijzonder opzet vereist is
voor het bestaan en de bestraffing van een kettingverkoop bij toepassing van de artt. 84 en
105 WHPC.
2. Het tweede middel, dat aanvoert dat artikel 84 WHPC richtlijnconform diende te
worden uitgelegd, lijkt mij eveneens te falen naar recht.
Eiseres voert aan dat, in plaats van de subjectieve invulling die artikel 84 WHPC voorschrijft en waarbij wordt uitgegaan van het verwachtingspatroon van de consument ‘waarbij iedereen enig voordeel verhoopt’, die bepaling dient te worden geïnterpreteerd in het
licht van de onderliggende economische realiteit gelet op het begrip “kans maken op” zoals vervat in punt 14 van bijlage I bij Richtlijn 2005/29/EG van het Europees Parlement
en de Raad van 11 mei 2005 betreffende oneerlijke handelspraktijken van ondernemingen
jegens consumenten op de interne markt, en tot wijziging van Richtlijn 84/450/EG van de
Raad, van de Richtlijnen 97/7/EG, 98/27/EG en 2002/65/EG van het Europees Parlement
en de Raad en van Verordening (EG) nr. 2006/2004 van het Europees Parlement en de
Raad (“Richtlijn oneerlijke handelspraktijken”)13.
Eiseres wijst er op dat uit de parlementaire voorbereiding van de Wet van 5 juni 2007,
die door een aanpassing van de WHPC bovenvermelde richtlijn wou omzetten in het Belgische recht, ervoor werd geopteerd – na Advies van de Raad voor het Verbruik – artikel
84 uiteindelijk te behouden omdat dit hetgeen wat in nummer 14 van de bijlage I bij de
richtlijn is opgenomen14, reeds dekt, weliswaar met dit voorbehoud dat art. 84 WHPC –
anders dan het geval is met de richtlijn en de bijlage – ook kettingverkopen betreft in de
relatie tussen verkopers onderling, terwijl de richtlijn enkel de relatie tussen verkoper en
consument betreft.
Eiseres besluit dat, in de mate waarin voor de toepassing van punt 14 uit bijlage I bij de
9 P. DE VROEDE, “Kettingverkoop kan verschillende facetten vertonen”, (noot onder Voorz. Kh. Brussel 16 sept. 1997), Jaarboek Handelspraktijken en Mededinging 1997, (386) 387.
10 Antwerpen 27 juni 2002, T.B.H. 2003, 602.
11 Cfr. Brussel 16 sept. 1998.
12 Cfr. Corr. Brugge 18 mei 1999, Jaarboek Handelspraktijken en Mededinging 1999, 454.
13 PB. L.11 juni 2005, Nr. 149/22.
14 Nummer 14 van bijlage I omschrijft als één van de handelspraktijken die onder alle omstandigheden als oneerlijk worden beschouwd: “Een piramidesysteem opzetten, beheren of promoten waarbij
de consument tegen betaling kans maakt op een vergoeding die eerder voortkomt uit het aanbrengen
van nieuwe consumenten dan uit de verkoop of het verbruik van goederen.”
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richtlijn dient te worden uitgegaan van de onderliggende economische realiteit, en niet –
zoals het geval is met artikel 84 WHPC – van het verwachtingspatroon van de consument,
de verplichting tot richtlijnconforme interpretatie tot gevolg heeft dat voor een toepassing
van artikel 84 WHPC ook van de onderliggende economische realiteit dient te worden
uitgegaan.
Uit de rechtspraak van het Europees Hof van Justitie volgt echter dat de verplichting tot
richtlijnconforme interpretatie om het doel van de richtlijn te realiseren en de interpretatie
van het nationale recht, dienen te gebeuren in het licht van de bewoordingen en het doel
van de richtlijn15. Hieruit volgt dat in casu de richtlijn oneerlijke handelspraktijken geen
toepassing dient te krijgen en er derhalve geen verplichting tot richtlijnconforme interpretatie bestaat nu het concreet ging om een piramideverkoop tussen verkopers onderling.
Uit de vaststellingen van het bestreden arrest blijkt immers dat artikel 84 WHPC in
casu werd toegepast in de relatie tussen verkopers onderling en dat het dus niet ging om
een piramideverkoop of kettingverkoop in de relatie tussen de verkoper en de consument
zoals bedoeld in nr. 14 van Bijlage I bij de richtlijn.
Er was voor de appelrechters dan ook geen reden om in casu art. 84 WHPC uit te leggen conform de bewoordingen en de bedoeling van de richtlijn oneerlijke handelspraktijken nu deze wetsbepaling werd toegepast op een verhouding die de richtlijn niet beoogde
te regelen. Bijgevolg is er geen aanleiding om de door eiseres geformuleerde prejudiciële
vraag te stellen aan het Europees Hof van Justitie: het antwoord op de vraag is niet dienend voor de oplossing van het geschil16.
(…)
Conclusie: verwerping.
ARREST

(A.R. P.08.0007.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te Antwerpen, correctionele kamer, van 29 november 2007.
De eiseres voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, drie middelen
aan.
Raadsheer Paul Maffei heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
1. Het middel voert schending aan van de artikelen 84, eerste lid, en 105 van
de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en
bescherming van de consument (hierna WHPC), zoals respectievelijk gewijzigd
bij artikel 21 van de wet van 25 mei 1999 en artikel 2 van de wet van 26 juni
2000: het arrest oordeelt ten onrechte dat het misdrijf bedoeld in deze artikelen
15 Zie aldus: H.v.J. 10 april 1984, VON COLSON en KAMANN, nr. 14/83, Jur. H.v.J. 1984, 1891; H.v.J.
13 november 1990, MARLEASING SA t. LA COMERCIAL INTERNACIONAL DE ALIMENTACIÓN SA, nr. C-106/89,
Jur. H.v.J. 1990, I-4135.
Vergelijk ook met: K. LENAERTS en P. VAN NUFFEL, Europees recht, Antwerpen, Maklu, 2003, nr. 740.
16 Artikel 234 EG; Cfr. o.m.: H.v.J. 6 okt. 1982, CILFIT, nr. 283/81, Jur. H.v.J. 1982, 3415.
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bij de dader geen bijzonder maar enkel een algemeen opzet vereist; dit misdrijf is
een bijzondere vorm van oplichting waarvan het morele bestanddeel bijzonder
opzet vereist.
2. Artikel 84, eerste lid, WHPC bepaalt dat het verboden is te verkopen door
een beroep te doen op een methode van kettingverkoop, die erin bestaat een netwerk van al dan niet professionele verkopers op te bouwen, waarbij iedereen
enig voordeel verhoopt, meer door de uitbreiding van dat net dan door de verkoop van de producten of diensten aan de consument en dat de deelneming met
kennis van zaken aan dergelijke verkopen eveneens verboden is.
Krachtens artikel 105 van dezelfde wet is de overtreding van artikel 84 dat kettingverkopen verbiedt, strafbaar met de in dat artikel bepaalde straffen.
3. De wetgever heeft aan het begrip kettingverkoop een eigen definitie gegeven, die los staat van het begrip "oplichting" als bedoeld in artikel 496 Strafwetboek.
4. Anders dan in artikel 496 Strafwetboek, blijkt uit de artikelen 84, eerste lid,
en 105 WHPC niet dat bijzonder opzet als moreel bestanddeel van het misdrijf
vereist is.
Het middel faalt naar recht.
Tweede middel
5. Het middel voert schending aan van artikel 149 Grondwet en van de artikelen 84, eerste lid, en 105 WHPC, zoals respectievelijk gewijzigd bij artikel 21
van de wet van 25 mei 1999 en artikel 2 van de wet van 26 juni 2000, gelezen in
samenhang met punt 14 van de bijlage I van richtlijn 2005/29 EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2005 betreffende oneerlijke handelspraktijken van ondernemingen jegens consumenten op de interne markt en tot wijziging van Richtlijn 84/450/EG van de Raad, Richtlijnen 97/7/EG, 98/27/EG en
2002/65/EG van het Europees Parlement en de Raad en van Verordening (EG)
nr. 2006/2004 van het Europees Parlement en de Raad (hierna Richtlijn oneerlijke handelspraktijken): de rechter moet artikel 84, eerste lid, WHPC richtlijnconform uitleggen; dit houdt in dat de kettingverkoop als bedoeld in artikel 84, eerste lid, WHPC slechts strafbaar is wanneer de leden van het verkopersnetwerk
kans maken op een vergoeding die eerder voortkomt uit het aanbrengen van
nieuwe verkopers dan uit de verkoop van goederen of diensten; het arrest, dat enkel oordeelt dat de verkopers meer winst uit de uitbreiding van het netwerk verhopen en op die grond de eiseres schuldig verklaart aan de telastlegging, laat na
de kans op vergoeding uit het aanbrengen van nieuwe verkopers eerder dan uit
de verkoop van goederen en diensten te onderzoeken; hierdoor kan het Hof onmogelijk de wettelijkheid van de beslissing toetsen.
Het middel verzoekt ook de volgende prejudiciële vraag te stellen aan het Hof
van Justitie van de Europese Gemeenschappen:
"Staat artikel 5.5 jo Bijlage I, punt 14 van richtlijn 2005/29 van het Europees
Parlement en de Raad van 11 mei 2005 betreffende oneerlijke handelspraktijken
van ondernemingen jegens consumenten op de interne markt, vanuit het oogpunt
van een richtlijnconforme uitlegging, een nationale bepaling zoals die van artikel
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84, eerste lid, van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de
voorlichting en bescherming van de consument, in de weg wanneer daarbij als
een oneerlijke handelspraktijk jegens een consument wordt beschouwd een methode van kettingverkoop waarbij iedereen `enig voordeel verhoopt' meer door
de uitbreiding van dat net dan door de verkoop van de produkten of van diensten
aan de consument, en waarbij niet de onderliggende economische realiteit van
belang is, met name dat de consument tegen betaling kans maakt op een vergoeding die eerder voortkomt uit het aanbrengen van nieuwe consumenten in het
systeem dan uit de verkoop of het verbruik van goederen."
6. Voor de toepassing van de bepalingen van een speciaal ter uitvoering van
een richtlijn vastgestelde nationale wet, moet de rechter die wet uitleggen in het
licht van de bewoordingen en het doel van de richtlijn, teneinde het in artikel
249, derde lid, EG-Verdrag bedoelde resultaat te bereiken. De richtlijnconforme
uitlegging van de wet is slechts vereist binnen het toepassingsgebied van de
richtlijn.
7. Blijkens de zesde inleidende overweging voorafgaandelijk aan de Richtlijn
oneerlijke handelspraktijken is deze richtlijn niet van toepassing of van invloed
op de nationale wetten betreffende oneerlijke handelspraktijken die alleen de
economische belangen van concurrenten schaden of betrekking hebben op transacties tussen handelaars.
Artikel 1 van die richtlijn bepaalt dat het doel ervan is bij te dragen aan de
goede werking van de interne markt en een hoog niveau van consumentenbescherming tot stand te brengen door de harmonisering van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten inzake oneerlijke handelspraktijken
die de economische belangen van de consumenten schaden.
Artikel 3.1 van de richtlijn bepaalt dat deze van toepassing is op oneerlijke
handelspraktijken van ondernemingen jegens consumenten, zoals omschreven in
artikel 5, vóór, gedurende en na een commerciële transactie met betrekking tot
een product.
8. Uit deze bepalingen blijkt niet alleen dat één van de doelstellingen van de
Richtlijn oneerlijke handelspraktijken het tot stand brengen van een hoog niveau
van consumentenbescherming betreft, maar ook dat de richtlijn uitsluitend toepassing vindt in de relatie van verkoper tot consument.
Die richtlijn vindt daarentegen geen toepassing in de betrekkingen tussen verkopers onderling.
9. In tegenstelling tot de Richtlijn oneerlijke handelspraktijken, betreft artikel
84 WHPC niet alleen de relatie tussen de verkoper en een consument maar kan
deze bepaling ook de relatie tussen verkopers onderling beheersen.
In de mate dat de voormelde bepaling toepassing vindt in de relatie tussen verkopers onderling, is er geen reden om deze conform het doel van de Richtlijn oneerlijke handelspraktijken uit te leggen. De richtlijn vindt immers geen toepassing in de relatie tussen verkopers onderling.
10. Het bestreden arrest stelt vast dat het aanbod door de eiseres van telefoonabonnementen geschiedde via een verkoopssysteem door zelfstandige vertegen-
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woordigers die met de eiseres een bemiddelingscontract afsloten (genaamd
"Overeenkomst Zelfstandige Vertegenwoordiger") en dat blijkt gericht te zijn op
het uitbouwen door de verkoper zelf van een netwerk van verkopers.
De kettingverkoop waaraan de eiseres zich volgens het bestreden arrest schuldig maakte, blijkt aldus de relatie tussen verkopers onderling te betreffen en bijgevolg buiten het toepassingsgebied van de Richtlijn oneerlijke handelspraktijken te vallen.
In zoverre de kettingverkoop de verhoudingen tussen verkopers onderling betreft, is er geen richtlijnconforme uitlegging van artikel 84, eerste lid, WHPC
vereist.
Het middel faalt naar recht.
11. Gelet op het voorgaande is er geen grond de prejudiciële vraag te stellen.
(...)
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
15. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen
zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.
20 mei 2008– 2° kamer – Voorzitter: de h. Goethals, waarnemend voorzitter – Verslaggever: de h. Maffei – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaat-generaal –
Advocaten: mrs. Maes, H. Van Bavel, Brussel en J. Van Doninck, Brussel.

Nr. 305
2° KAMER - 20 mei 2008

BEWIJS — STRAFZAKEN — BEWIJSVOERING - MISDRIJF - BEKLAAGDE VERDEDIGINGSMIDDEL - BESTAAN EN UITVOERING VAN EEN OVEREENKOMST - TOEPASSING
BEWIJSREGELS IN STRAFZAKEN

Artikel 16 Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering, dat bepaalt dat, wanneer het
misdrijf verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst waarvan het bestaan
ontkend of waarvan de uitlegging betwist wordt, de strafrechter zich gedraagt naar de
regels van het burgerlijk recht bij zijn beslissing over het bestaan van die overeenkomst
of over de uitvoering ervan, is alleen toepasselijk in de mate dat het bewijs van het
misdrijf of van een bestanddeel ervan afhangt van een vooraf bestaand burgerlijk
juridisch feit; die wetsbepaling is niet toepasselijk wanneer het de beklaagde is die te
zijner verdediging een vooraf bestaand juridisch feit aanvoert, in welk geval de vrije
bewijsvoering en bewijswaardering geldt1. (Art. 16 V.T.Sv.)
1 Zie: Cass., 4 mei 1953, A.C. 1953, 603; Cass., 27 sept. 1976, A.C. 1977, 106; Cass., 24 sept. 1996,
A.R. P.94.1072.N, A.C. 1996, nr. 326; D. HOLSTERS, 'Bewijsvoering in strafzaken', in Comm. Strafr.,
Afl. 56, p. 7.
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(B. T. V.)

ARREST

(A.R. P.08.0180.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te Antwerpen, correctionele kamer, van 20 december 2007.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Raadsheer Etienne Goethals heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Middel
1. Het middel voert schending aan van artikel 7 Jachtdecreet en artikel 16,
tweede lid, Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering: de aan de verweerder verweten telastlegging van jagen op andermans grond is afhankelijk van het
bezit van het jachtrecht, dat als burgerlijk recht in geval van betwisting overeenkomstig voormelde wetsbepalingen enkel bij wijze van voorlegging van een
schriftelijk akkoord van de eigenaar kan worden bewezen, met uitsluiting van elk
ander bewijs.
Bijgevolg oordeelt het bestreden arrest ten onrechte op grond van andere gegevens dat de verweerder wel houder is van het jachtrecht, en dan ook van de telastlegging moet worden vrijgesproken.
2. Artikel 16 Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering bepaalt dat wanneer het misdrijf verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst waarvan het bestaan ontkend of waarvan de uitlegging betwist wordt, de strafrechter
zich gedraagt naar de regels van het burgerlijk recht bij zijn beslissing over het
bestaan van die overeenkomst of over de uitvoering ervan.
Voormelde bepaling wil voorkomen dat een eiser de burgerlijke bewijsregelen
zou omzeilen door de zaak voor de strafrechter te brengen. Zij is alleen toepasselijk in de mate dat het bewijs van het misdrijf of van een bestanddeel ervan afhangt van een vooraf bestaand burgerlijk juridisch feit. Zij is bijgevolg niet toepasselijk wanneer het de beklaagde is die te zijner verdediging een vooraf bestaand juridisch feit aanvoert; alsdan geldt de vrije bewijsvoering en -waardering
door de rechter.
3. Waar het hier het verweer van de beklaagde betreft, oordelen de appelrechters wettig dat de verweerder gerechtigd was te jagen op de bedoelde percelen
omdat hij - als lid van de feitelijke vereniging jachtgroep Bremans - deze percelen sedert jaren bejaagt, dat hij verklaringen op eer aflegt omtrent het jachtrecht
op die percelen, en dat die percelen deel uitmaken van jachtterrein nr. 689, waarvoor één jachtplan geldt.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Dictum
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Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
20 mei 2008– 2° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Goethals, waarnemend
voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. De Bruyn en D. Libotte, Brussel.

Nr. 306
2° KAMER - 20 mei 2008

VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE — STRAFZAKEN GEWETTIGDE VERDENKING - BEKLAAGDE VEROORDEELD WEGENS INBREUKEN OP HET WEGVERKEER
- HOGER BEROEP VAN DE BEKLAAGDE EN VAN HET OPENBAAR MINISTERIE - BEKLAAGDE DIE
HOOFDGRIFFIER IS VAN DE RECHTBANK DIE VAN ZIJN HOGER BEROEP KENNIS MOET NEMEN - GEVOLG
De omstandigheid dat een beklaagde, die schuldig werd bevonden aan inbreuken op de
Wegverkeerswet en op de Wegcode, hoger beroep aantekende tegen het vonnis van de
politierechtbank dat hem tot geldboete en rijverbod veroordeelde, daarin gevolgd door
het openbaar ministerie, zelf hoofdgriffier is bij de rechtbank van eerste aanleg die van
het hoger beroep kennis moet nemen, kan bij de partijen en derden ernstige twijfel doen
rijzen met betrekking tot de onafhankelijkheid en objectiviteit van het te wijzen vonnis
zodat op grond van die redenen de verwijzing naar een andere correctionele rechtbank
verantwoord is. (Art. 542 Sv.)
(Procureur des Konings te Veurne T. D. e.a.)

ARREST

(A.R. P.08.0659.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Bij zijn verzoek neergelegd op 24 april 2008, vordert de eiser met toepassing
van de artikelen 542 en volgende Wetboek van Strafvordering dat de zaak betreffende de beklaagden en de vrijwillig tussenkomende partij naar een andere correctionele rechtbank zou worden verwezen.
Bij zijn arrest van 29 april 2008 heeft het Hof met toepassing van artikel 545,
vierde lid, 1°, b), en 2°, Wetboek van Strafvordering, gezegd arrest, het verzoekschrift en de bijgevoegde stukken medegedeeld aan de voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg te V. en aan de niet verzoekende partijen.
De voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg te V. heeft de bij artikel
545, vierde lid, 1°, b), Wetboek van Strafvordering bepaalde verklaring afgelegd
in overleg met de leden van deze rechtbank, die met naam worden vermeld en de
verklaring mede ondertekend hebben.
De eerste beklaagde legt een conclusie neer.
Raadsheer Paul Maffei heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
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II. BESLISSING VAN HET HOF
De in het verzoekschrift uiteengezette redenen verantwoorden de verwijzing
naar een andere correctionele rechtbank.
Dictum
Het Hof,
Verwijst de zaak met notitienummer VU 80.96.22-08 die aanhangig is bij de
Rechtbank van Eerste Aanleg te V. naar de Rechtbank van Eerste Aanleg te G.
20 mei 2008– 2° kamer – Voorzitter: de h. Goethals, waarnemend voorzitter – Verslaggever: de h. Maffei – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaat-generaal –
Advocaat: mr. D. Dawyndt, Veurne.

Nr. 307
2° KAMER - 21 mei 2008

1º INKOMSTENBELASTINGEN — ALGEMEEN - FISCAAL STRAFRECHT - VALSHEID EN
GEBRUIK VAN VALSE STUKKEN - BEGRIP
2º VALSHEID EN GEBRUIK VAN VALSE STUKKEN - INKOMSTENBELASTINGEN FISCALE VALSHEID - BEGRIP
3º INKOMSTENBELASTINGEN — ALGEMEEN - FISCAAL STRAFRECHT - VALSHEID EN
GEBRUIK VAN VALSE STUKKEN - GEBRUIK VAN VALSE STUKKEN - VALSE STUKKEN AANGEWEND IN
HET KADER VAN HET FISCAAL BEZWAARSCHRIFT

4º VALSHEID EN GEBRUIK VAN VALSE STUKKEN - GEBRUIK VAN VALSE STUKKEN INKOMSTENBELASTINGEN - FISCALE VALSHEID - VALSE STUKKEN AANGEWEND IN HET KADER VAN
HET FISCAAL BEZWAARSCHRIFT

1º en 2° Artikel 450 W.I.B. dat valsheid bestraft in openbare geschriften, in
handelsgeschriften of in private geschriften, gepleegd om met bedrieglijk opzet of met het
oogmerk te schaden de bepalingen te overtreden van het W.I.B. 1992 of van de ter
uitvoering ervan genomen besluiten, wil niet de openbare trouw beschermen, maar
beoogt specifiek zowel de valsheid die tot doel heeft de administratie te misleiden bij de
berekening van de belastingen als deze welke ertoe strekt niet te betalen of de betaling
uit te stellen1.
3º en 4° Alleen uit de vaststellingen dat de Bijzondere Belastinginspectie de feiten bij de
procureur des Konings heeft aangegeven en de administratie de inkomsten van de
betrokken belastingplichtigen heeft gewijzigd, doch niet over de beroepen die tegen deze
wijzigingen zijn ingesteld wil beslissen vóór de uitspraak over de strafrechtspleging, kan
de rechter niet wettig afleiden dat het gebruik van de van valsheid betichte stukken de
administratie niet langer kon schaden en de aldus door de vervalser gewenste uitwerking
kon hebben2.
(Procureur-generaal bij het Hof van Beroep te Brussel T. D. e.a.)

Conclusie van de heer advocaat-generaal D. Vandermeersch (vertaling):
1 Zie concl. O.M.
2 Ibid.
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Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest van Het Hof van Beroep te Brussel,
kamer van inbeschuldigingstelling, van 24 oktober 2007.
De verweerders worden vervolgd wegens fiscale valsheid in geschriften en gebruik van
valse stukken (telastleggingen A), overtredingen van verschillende bepalingen van het
Wetboek van de Inkomstenbelastingen (telastleggingen B) en, sommigen onder hen,
wegens witwassing (telastlegging C) en overtreding van de artikelen 120 en 207 van het
Wetboek over met het zegel gelijkgestelde taksen (telastlegging D). Het openbaar
ministerie had voor de laatstgenoemde telastlegging de buitenvervolgingstelling
gevorderd.
Bij beschikking van 29 maart 2007 heeft de raadkamer van de Rechtbank van Eerste
Aanleg te Brussel beslist dat de strafvordering voor de gezamenlijke telastleggingen
vervallen was door verjaring.
Op 4 april 2007 heeft het openbaar ministerie tegen deze beschikking hoger beroep
ingesteld.
Bij arrest van 24 oktober 2007 heeft de kamer van inbeschuldigingstelling van het Hof
van Beroep te Brussel het hoger beroep ontvankelijk verklaard en de beroepen
beschikking bevestigd. Deze beslissing wordt hier bestreden.
Het middel voert de schending aan van artikel 450 van het Wetboek van de
Inkomstenbelastingen.
Het verwijt de bestreden beslissing te hebben beslist dat de strafvordering verjaard was,
door te oordelen dat het gebruik van de van valsheid betichte stukken de
belastingadministratie niet langer kon misleiden of schaden noch de door de vervalser
gewenste uitwerking kon hebben, aangezien de Bijzondere Belastinginspectie in 1994 en
1995 de feiten bij de procureur des Konings had aangegeven en in de loop van de jaren
1994, 1995 en 1996 de inkomsten had gewijzigd en uit de omstandigheid alleen dat
sommige belastingplichtigen tegen deze wijzigingen beroep hadden ingesteld, waarover
de belastingadministratie niet wilde beslissen vooraleer de strafrechtspleging was
afgelopen, niet kon worden afgeleid dat het gebruik van de van valsheid betichte stukken
de belastingoverheid was blijven misleiden of schaden en aldus de door de vervalser
gewenste uitwerking bleef hebben.
De eiser, van zijn kant, voert aan dat het beoogde doel en het nuttige gevolg dat de
pleger van de valsheid verwacht, niet volledig is bereikt, zolang de belastingplichtigen
niet met een afstand aan hun bezwaar inzake de betwiste belasting hebben verzaakt of de
bezwaarschriften niet definitief zijn beoordeeld.
Het middel werpt de netelige vraag op van het aanvangstijdstip van de verjaring inzake
fiscale valsheid en gebruik van valse stukken.
De verjaring van de strafvordering moet worden beoordeeld in functie van, enerzijds,
de datum waarop dat misdrijf werd gepleegd, anderzijds, de tijd die sedertdien is
verlopen, daarbij rekening houdend met de verjaringstermijnen van de verschillende
misdrijven die in de artikelen 21 en 21bis van de Voorafgaande Titel van het Wetboek
van Strafvordering zijn bepaald en de eventuele schorsingen en stuitingen van de
verjaring, welke in de daaropvolgende artikelen 22, 23, 24 en 25 zijn bepaald.
Wanneer een beklaagde niet alleen het misdrijf valsheid in geschriften doch eveneens
het gebruik ervan wordt verweten, begint volgens een vaste rechtspraak de verjaring van
de strafvordering voor dergelijke telastleggingen pas te lopen vanaf het laatste gebruik,
zowel wat betreft het valse stuk als wat het voormelde gebruik van valse stukken betreft
(Cass., 19 december 2006, A.R. P.06.1194.N).
Volgens de rechtspraak van uw Hof, “duurt het gebruik van valse stukken voort, zelfs
zonder een nieuw feit van de dader van de valsheid en zonder herhaalde tussenkomst van
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zijnentwege, zolang het door hem beoogde doel niet volledig is bereikt en zolang de hem
verweten beginhandeling zonder verzet van zijn kant, het nuttig gevolg heeft dat hij ervan
verwachtte” (Cass., 7 februari 2007, A.R. P.06.1491.F, www.cass.be; R. DECLERCQ,
Eléments de procédure pénale, Brussel, Bruylant, 2006, p. 172 en de talrijke verwijzingen
naar de rechtspraak). Anders gezegd, de verjaringstermijn van de misdrijven valsheid en
gebruik van valse stukken neemt een aanvang, naargelang het geval, hetzij wanneer de
valsheid haar doel heeft bereikt, hetzij wanneer zij dit niet meer kàn bereiken, ongeacht of
dit door de wil van de vervalser of onafhankelijk van zijn wil gebeurt (O. KLEES, “Le point
sur la prescription en matière de faux” in Colloque en droit pénal et procédure pénale,
Brussel, Uitg. Jeune Barreau de Bruxelles, 2006, p. 125 tot 131).
In zijn arrest van 7 februari 2007 preciseert het Hof dat, aangezien de wet het gebruik
van een vals stuk niet bepaalt, de rechter in feite moet oordelen wat een dergelijk gebruik
uitmaakt en wat de tijdsduur ervan is en met name moet onderzoeken of dit een ander
blijft misleiden of schaden en aldus de door de vervalser gewenste uitwerking blijft
hebben (zie ook Cass., 19 december 2006, P.06.1194.N, www.cass.be).
Moet daaruit worden afgeleid dat het middel niet ontvankelijk is omdat het kritiek
oefent op een feitelijke beoordeling die alleen de bodemrechter toekomt?
Ik ben van mening dat het Hof het dienaangaande aan zichzelf verplicht is om een
marginale toetsing uit te oefenen, in die zin dat het aan het Hof staat om na te gaan of de
bestreden beslissing het begrip gebruik van valse stukken niet heeft miskend, door te
onderzoeken of uit de, te dezen, door de kamer van inbeschuldigingstelling onaantastbaar
vastgestelde gegevens, laatstgenoemde wettig heeft kunnen afleiden dat het gebruik een
ander niet langer bleef misleiden of schaden en aldus niet meer de door de vervalser
gewenste uitwerking kon hebben.
Het middel lijkt mij in zoverre ontvankelijk.
Hier rijst de vraag of een bezwaarschrift dat gegrond is op stukken die van valsheid
worden beticht, tot gevolg heeft dat het gebruik de door de vervalser gewenste uitwerking
blijft hebben, zolang de bezwaarprocedure niet definitief is afgehandeld.
Om deze vraag te beantwoorden moet men terugkeren naar de maatstaf die het Hof in
zijn arrest van 7 februari 2007 in aanmerking heeft genomen om te beslissen of de
valsheid de door de vervalser gewenste uitwerking blijft hebben. In dat arrest lijkt het Hof
mij een dubbele maatstaf in aanmerking te nemen: ofwel blijft het valse stuk de ander
misleiden, ofwel blijft het hem schaden.
Wat de eerste maatstaf betreft, kan te dezen niet betwist worden dat de valsheid de
belastingadministratie niet langer kon misleiden vermits die de feiten bij de procureur des
Konings had aangegeven en de inkomsten van de belastingplichtigen had gewijzigd.
Kan men daarentegen daaruit ook afleiden dat, in dat geval, de valsheid de
administratie niet langer schaadt ofschoon de bezwaarprocedure lopend is? Ik denk het
niet.
In zijn arrest van 13 juni 2006 (P.06.0306.N, www.cass.be), heeft het Hof geoordeeld
dat, ofschoon het verweer tegen de aantijging dat het gebruikte stuk vals is, op zich geen
gebruik van een vals stuk oplevert, het gebruik van een vals stuk in een fiscale
bezwaarprocedure daarentegen geen louter verweer is, maar ertoe strekt alsnog het
oogmerk van die fiscale valsheid te verwezenlijken.
Later heeft het Hof gepreciseerd dat de enkele omstandigheid dat de dader een valsheid
in een geschrift of het gebruik van een vals of vervalst stuk bekent, nog geen einde stelt
aan het strafbare gebruik daarvan, maar dat hiervoor vereist is dat hij verzaakt aan het met
het gebruik van de valsheid of van het valse of vervalste stuk beoogde doel, hetgeen
inhoudt dat hij niet langer de valsheid aanvoert om daarmee onrechtmatig voordeel te
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verkrijgen of nadeel te berokkenen (Cass., 19 december 2006, A.R. P.06.1194.N,
www.cass.be).
Al eerder had het Hof beslist dat de verwijzing in een antwoord op een bericht van
wijziging van aangifte, naar de valse stukken die tot staving van de aangifte aan de
administratie werden overgemaakt, een daad was van gebruik van valse stukken (Cass.,
19 april 1994, A.C. 1994, nr. 186).
Ten slotte , in zijn arrest van 27 juni 1995 (A.R. P.94.0306.N, A.C. 1995, nr. 333), had
het Hof geoordeeld dat inzake inkomstenbelastingen, het gebruik van valse stukken, die
tot staving van een belastingaangifte worden aangewend, in de regel slechts zijn nuttig
effect verliest bij de definitieve vaststelling van de belasting en dat hieraan geen afbreuk
wordt gedaan doordat de administratie voordien het gebruik van valse of vervalste
stukken door de belastingplichtige heeft vastgesteld en op grond daarvan de
aanslagprocedure heeft ingesteld.
Indien men dus de huidige rechtspraak van het Hof volgt, lijkt mij dat de bestreden
beslissing niet wettig heeft kunnen beslissen dat de omstandigheid dat belastingplichtigen
tegen de wijzigingen van de inkomsten door de belastingadministratie beroep hadden
ingesteld waarover de belastingadministratie niet wilde beslissen vooraleer de
strafrechtspleging afgelopen is, niet tot gevolg had dat het gebruik van de van valsheid
betichte stukken de door de vervalser gewenste uitwerking bleef hebben.
Men kan hiertegen inbrengen dat het op gang brengen van de verjaringstermijn, te
dezen, wordt stilgelegd door het optreden zelf van de administratie die beslist heeft om de
uitspraak aan te houden in afwachting van de afloop van de strafrechtspleging. Ofschoon
de regel “le criminel tient le civil en l’état” niet strikt van toepassing is op een fiscaal
geschil (M. FRANCHIMONT, A. JACOBS en A. MASSET, Manuel de procédure pénale, Brussel,
Larcier, 2006, p. 2003), belet niets de belastingadministratie, om de uitspraak aan te
houden teneinde niet op het strafproces vooruit te lopen. Overigens doet de afstand door
de belastingplichtige van zijn bezwaarschrift de verjaringstermijn lopen doordat het een
einde stelt aan het gebruik, vermits het verzaken inhoudt dat degene die de valsheid
aanwendde, verzaakt aan het door het gebruik van de valsheid beoogde doel en niet langer
de valsheid aanvoert om daarmee onrechtmatig voordeel te verkrijgen of nadeel te
berokkenen (Cass., 19 december 2006, A.R. P.06.1194.N, www.cass.be).
De meest fundamentele kritiek op de tot op heden door het Hof aangenomen oplossing
blijft evenwel dat zij inzake verjaring een afwijkende regeling creëert voor het misdrijf
valsheid en gebruik van valse stukken, zodat sommige auteurs van mening zijn dat die
rechtspraak dat misdrijf als het ware onverjaarbaar maakt (zie A. M ASSET, “Réflexions à
propos de la prescription de l’action publique, spécialement dans le domaine des
infractions de faux en écritures”, Rev.dr.univ.Liège, 2006, 243).
Het gepleegde misdrijf van valsheid en gebruik van valse stukken onverjaarbaar
beschouwen gaat volgens mij te ver, wij stelden immers vast dat aan het gebruik een einde
kan worden gemaakt door de definitieve vaststelling van de belasting maar ook door de
afstand die de belastingplichtige van zijn bezwaarschrift doet.
Men moet evenwel erkennen dat de rechtspraak van het Hof het aanvangstijdstip van de
verjaringstermijn inzake valsheid en gebruik van valse stukken kan bevriezen of
aanzienlijk vertragen, dit in tegenstelling tot het stelsel dat op de andere misdrijven
toepasselijk is. Het Grondwettelijk Hof (toen nog Arbitragehof) heeft evenwel geoordeeld
dat “de artikelen 193, 196 en 197 van het Strafwetboek en de artikelen 21, 22 en 23 van
de voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering, aldus geïnterpreteerd dat de
misdrijven van valsheid in geschriften en het gebruik van valse stukken als één misdrijf
worden beschouwd dat blijft voortduren zolang het door de beginhandeling beoogde en
gerealiseerde doel blijft bestaan ofschoon geen nieuwe positieve handelingen worden
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gesteld door wie dan ook, en waarbij de verjaring van de strafvordering voor beide
misdrijven pas begint te lopen zodra dat doel niet meer bestaat, de artikelen 12, tweede
lid, en 14 van de Grondwet niet schenden” (Arbitragehof, 21 december 2005, arrest nr.
199/2005).
Toegegeven, de zeer ruime opvatting van gebruik van valse stukken zoals blijkt uit de
rechtspraak van het Hof, is niet vrij van kritiek en wordt overigens in de rechtsleer sterk
bekritiseerd (zie A. MASSET, o.c., 231 tot 243; A. VANDEPLAS, “Gebruik van valse stukken
in het fiscaal strafrecht”, noot onder Cass., 29 februari 1984, R.W. 1984-1985, kol. 1925;
S. VAN DYCK, Valsheid in geschriften en gebruik van valse geschriften, Intersentia, 2007,
p. 580 en 589; M. BALTUS, noot onder Cass., 27 juni 1995, J.D.F. 1996, 176-177; O.
KLEES, o.c., 125 tot 131; T. AFSCHRIFT en V.-A. DE BRAUWERE, Manuel de droit pénal
financier, Brussel, Kluwer, 2001, p. 291-292; N. V ANCRAYENBECK, “Les infractions de faux
et d’usage de faux en matière fiscale – Le problème de la prescription”, R.G.C.F. 2007,
407-410).
Men moet overigens vaststellen dat de ingewikkeldheid van de dossiers inzake
financieel-economische criminaliteit en de internationale dimensie ervan (die het sturen
van ambtelijke opdrachten noodzaken, wanneer met name gebruik werd gemaakt van
fictieve bedrijven in het buitenland in Staten die als niet-meewerkend of weinig
meewerkend worden beschouwd) onvermijdelijk procedurele traagheid en vertraging met
zich meebrengen, wat de goede afloop van de vervolgingen in gevaar brengt. Welnu, het
gevaar voor een gerecht met twee snelheden blijft een hoofdbekommernis voor de
rechtspracticus in mij (zie wat dat betreft, D. VANDERMEERSCH, “La dénonciation de la
C.T.I.F. aux autorités judiciaires: et après?”, in Dix ans de lutte contre le blanchiment des
capitaux en Belgique et dans le monde, Brussel, Bruylant, 2003, p. 104).
Een oplossing voor dit moeilijk probleem kan erin bestaan om, zoals A. MASSET
vermeldt (o.c., 234), in de wet in een afzonderlijke verjaringsregel te voorzien voor het
zakelijk strafrecht. Doch dat is een oplossing de lege ferenda, wat tot de
verantwoordelijkheid van de wetgever behoort.
Ondertussen, tenzij het Hof meent dat er grond is om van zijn eerdere rechtspraak af te
wijken, lijkt het middel mij gegrond en moet de bestreden beslissing volgens mij worden
vernietigd met verwijzing.
ARREST (vertaling)

(A.R. P.07.1710.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling, van 24 oktober 2007.
De eiser voert een middel aan in een verzoekschrift waarvan een eensluidend
verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft een conclusie neergelegd
waarop de verweerders sub 2 tot 9 met een noot hebben geantwoord.
Op de rechtszitting van 30 april 2008 heeft raadsheer Jocelyne Bodson verslag
uitgebracht en heeft de voormelde advocaat-generaal geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Over de grond van niet-ontvankelijkheid die door de verweerder J. D. tegen
het middel wordt aangevoerd en is afgeleid uit het feit dat het middel eigenlijk
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kritiek uitoefent op de feitelijke beoordeling door de kamer van inbeschuldigingstelling:
Hoewel de bodemrechter op onaantastbare wijze oordeelt of een feit gebruik
van valse stukken uitmaakt, gaat het Hof na of hij uit zijn vaststellingen wettig
heeft kunnen afleiden dat die valsheid al dan niet heeft opgehouden de door de
vervalser gewenste uitwerking te hebben.
De grond van niet-ontvankelijkheid kan niet worden aangenomen.
Middel
Het middel verwijt het arrest dat het de verjaring van de strafvordering vaststelt door te oordelen dat meer dan tien jaar zijn verlopen sinds aan het gebruik
van het valse stuk dat bij artikel 450 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen
1992 wordt gestraft (telastlegging A), een einde kwam.
Door valsheid te straffen in openbare geschriften, in handelsgeschriften of in
private geschriften, gepleegd om met bedrieglijk opzet of met het oogmerk te
schaden de bepalingen te overtreden van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 of van de ter uitvoering ervan genomen besluiten, strekt artikel 450 van
dat wetboek niet ertoe de openbare trouw te beschermen maar viseert het specifiek, zowel de valsheid die tot doel heeft de overheid te misleiden met het oog op
de berekening van de inkomstenbelastingen als deze welke ertoe strekt die niet te
betalen of de betaling ervan uit te stellen.
Het arrest stelt vast "dat de Bijzondere Belastinginspectie de feiten bij de procureur des Konings heeft aangegeven [...] en dat de belastingadministratie de inkomsten heeft gewijzigd van de belastingplichtigen die in de telastlegging B
[overtreding van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen] zijn opgesomd",
maar ook "dat sommige [verweerders] tegen deze wijzigingen beroep hebben ingesteld, waarover de belastingadministratie niet wil beslissen vooraleer de onderhavige strafrechtspleging is afgelopen".
Uit deze vaststellingen heeft de kamer van inbeschuldigingstelling niet wettig
kunnen afleiden dat het gebruik van de van valsheid betichte stukken de overheid
niet langer kon schaden en de aldus door de vervalser gewenste uitwerking kon
hebben.
Het middel is in zoverre gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde arrest.
Laat de kosten ten laste van de Staat.
Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling, anders samengesteld.
21 mei 2008– 2° kamer – Voorzitter: de h. Close, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:
mevr. Bodson – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-generaal –
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Advocaten: mrs. van Ommeslaghe en R. Verstraeten, Brussel.

Nr. 308
2° KAMER - 21 mei 2008

1º PREJUDICIEEL GESCHIL - GRONDWETTELIJK HOF - HOF VAN CASSATIE - VERPLICHTING
- GRENZEN - ONGELIJKE BEHANDELING - OVERGANGSRECHT
2º GRONDWETTELIJK HOF - PREJUDICIËLE VRAAG - HOF VAN CASSATIE - VERPLICHTING GRENZEN - ONGELIJKE BEHANDELING - OVERGANGSRECHT
3º RECHTERLIJKE ORGANISATIE — ALGEMEEN - SAMENSTELLING VAN HET
RECHTSCOLLEGE - UITSPRAAK VAN HET VONNIS - WETTIG VERHINDERDE RECHTER - VERVANGING OVERGANGSRECHT
4º VONNISSEN EN ARRESTEN — STRAFZAKEN — ALGEMEEN - UITSPRAAK
VAN HET VONNIS - SAMENSTELLING VAN HET RECHTSCOLLEGE - WETTIG VERHINDERDE RECHTER VERVANGING - OVERGANGSRECHT
1º en 2° Er is geen reden om het Grondwettelijk Hof een prejudiciële vraag te stellen
wanneer de eiser niet aangeeft op welke wijze het onderscheid dat een
overgangsbepaling tussen rechtzoekenden heeft ingevoerd, een ongelijke behandeling in
het leven zou kunnen roepen die aanleiding zou kunnen geven tot de vraag die hij aan
het voormelde Hof wil stellen.
3º en 4° Wanneer de zaak reeds op 1 september 2007 was vastgesteld, blijft de vervanging
van de magistraten die verhinderd waren om de uitspraak bij te wonen van het arrest dat
deze rechtspleging afsluit, geregeld door artikel 779, tweede lid Ger.W., opgeheven bij
artikel 21 W. 26 april 2007 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op het
bestrijden van de gerechtelijke achterstand, en niet door het nieuwe artikel 782bis van
het voormelde wetboek. (Art. 31 Wet 26 april 2007)
(F.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.08.0090.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te Brussel, correctionele kamer, van 30 november 2007.
De eiser voert een middel aan in een memorie waarvan een eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
Op de rechtszitting van 30 april 2008 heeft raadsheer Jocelyne Bodson verslag
uitgebracht en heeft advocaat-generaal Damien Vandermeersch geconcludeerd.
De eiser heeft op 16 mei 2008 een noot neergelegd in antwoord op de conclusie van het openbaar ministerie.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
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Middel
Naar luid van artikel 779, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, kan, wanneer een rechter wettig verhinderd is de uitspraak bij te wonen van een vonnis
waarover hij mede heeft beraadslaagd overeenkomstig artikel 778, de voorzitter
van het gerecht een andere rechter aanwijzen om hem op het ogenblik van de uitspraak te vervangen.
Deze bepaling werd opgeheven bij artikel 21 van de Wet van 26 april 2007 tot
wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op het bestrijden van de gerechtelijke achterstand.
Krachtens artikel 31 van dezelfde wet geldt de bovenvermelde opheffing in
elke aanleg voor de zaken waarvoor op 1 september 2007 nog geen rechtsdag
was vastgesteld.
Het openbaar ministerie heeft op 30 mei 2007 bevolen dat de eiser zou worden
opgeroepen voor de rechtszitting van het hof van beroep van 26 oktober 2007.
De dagvaarding om die dag te verschijnen werd hem op 1 juli 2007 betekend.
Op 1 september 2007 was de zaak dus reeds vastgesteld.
Daaruit volgt dat de vervanging van de magistraten die verhinderd waren om
de uitspraak bij te wonen van het arrest waarmee deze rechtspleging werd afgesloten, door de oude wet, met name het voormelde artikel 779, tweede lid, geregeld bleef en niet door het nieuwe artikel 782bis.
Het middel kan niet worden aangenomen.
In zijn noot in antwoord op de conclusie van het openbaar ministerie, voert de
eiser aan dat onder de zaken waarvoor nog geen rechtsdag is vastgesteld en
waarnaar de overgangsbepaling verwijst, op straffe van ongrondwettigheid, zaken moeten worden begrepen die nog niet in beraad werden genomen of waarvan
het onderzoek nog niet werd aangevat.
Deze interpretatie die geen steun vindt in de wettekst noch in de parlementaire
voorbereiding, faalt naar recht.
De eiser voert aan dat de overgangsbepaling, door te verwijzen naar de vaststelling van de zaken, een onderscheid invoert tussen de rechtzoekenden wier
zaak na 1 september 2007 werd opgeroepen, naargelang het rechtsdagbericht hun
vóór of nà die dag werd toegezonden.
Artikel 782bis, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek is weliswaar niet van
toepassing in het eerste en wel in het tweede geval, maar de eiser toont niet aan
op welke wijze dat verschil, dat eigen is aan elke overgangsregeling, een ongelijke behandeling in het leven zou kunnen roepen die aanleiding zou kunnen geven
tot de vraag die hij voorstelt aan het Grondwettelijk Hof te stellen. Er is bijgevolg geen reden om die vraag te stellen.
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,
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Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
21 mei 2008– 2° kamer – Voorzitter: de h. de Codt, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:
mevr. Bodson – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-generaal –
Advocaat: mr. A. Chateau, Brussel.

Nr. 309
2° KAMER - 21 mei 2008

HERSTEL IN EER EN RECHTEN - STRAFZAKEN - VERWERPING VAN DE AANVRAAG RECHTSPLEGING - VERSCHIJNING VAN DE VERZOEKER
Buiten het geval waarin de procureur-generaal bij het hof van beroep oordeelt dat de
verschijning van de verzoeker tot herstel in eer en rechten niet onontbeerlijk is en de
aanvraag moet worden ingewilligd, moet de verzoeker op elke rechtszitting van de kamer
van inbeschuldigingstelling in persoon verschijnen, behalve op die waarop het arrest
wordt uitgesproken; indien hij niet verschijnt zonder een wettige reden van verschoning
aan te voeren, wordt zijn aanvraag afgewezen; indien hij aanwezig is, moet hij worden
gehoord1. (Art. 630 Sv.)
(H.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.08.0145.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling, van 6 december 2007.
Afdelingsvoorzitter Frédéric Close heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Over het ambtshalve middel dat de schending aanvoert van artikel 630 van het
Wetboek van Strafvordering:
Artikel 630 van het Wetboek van Strafvordering bepaalt dat, wanneer de procureur-generaal bij het hof van beroep oordeelt dat de verschijning van de verzoeker niet onontbeerlijk is en er grond bestaat om de aanvraag in te willigen, het
Hof zonder verdere formaliteiten herstel in eer en rechten kan verlenen. Buiten
dat geval moet de verzoeker op elke rechtszitting van de kamer van inbeschuldigingstelling in persoon verschijnen, behalve op die waarop het arrest wordt uitgesproken. Indien hij niet verschijnt zonder een wettige reden van verschoning
aan te voeren, wordt zijn aanvraag afgewezen; indien hij aanwezig is, moet hij
worden gehoord.
1 Zie Cass., 19 jan. 1986, A.R. 4561, A.C. 1985-1986, nr. 337.
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De kamer van inbeschuldigingstelling had op tegenspraak het onderzoek van
de aanvraag tot herstel in eer en rechten uitgesteld naar de rechtszitting van 6 december 2007 en de eiser bevolen daarop te verschijnen om de bewijzen te leveren van de schadeloosstelling van de burgerlijke partijen. Uit geen enkel stuk
waarop het Hof vermag acht te slaan blijkt evenwel dat de verzoeker tot herstel
in eer en rechten op die rechtszitting van 6 december 2007, waarop het openbaar
ministerie advies heeft uitgebracht, in zijn uitleg werd gehoord of niet is verschenen zonder wettige reden van verschoning.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde arrest.
Laat de kosten ten laste van de Staat.
Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Bergen, kamer van inbeschuldigingstelling.
21 mei 2008– 2° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. de Close, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal.

Nr. 310
2° KAMER - 21 mei 2008

1º VOORLOPIGE HECHTENIS — REGELING VAN DE RECHTSPLEGING RAADKAMER - BESCHIKKING TOT VERWIJZING - HANDHAVING VAN DE VOORLOPIGE HECHTENIS AFZONDERLIJKE BESCHIKKING - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - VOORLOPIGE HECHTENIS BEVOEGDHEID
2º ONDERZOEKSGERECHTEN - REGELING VAN DE RECHTSPLEGING - RAADKAMER BESCHIKKING TOT VERWIJZING - HANDHAVING VAN DE VOORLOPIGE HECHTENIS - AFZONDERLIJKE
BESCHIKKING - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - VOORLOPIGE HECHTENIS - BEVOEGDHEID
3º VOORLOPIGE HECHTENIS — REGELING VAN DE RECHTSPLEGING RAADKAMER - BESCHIKKING TOT VERWIJZING - HANDHAVING VAN DE VOORLOPIGE HECHTENIS AFZONDERLIJKE BESCHIKKING - EFFECTIEF RECHTSMIDDEL - BEGRIP
4º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ARTIKEL 5 — ARTIKEL 5.4 - VAN ZIJN VRIJHEID BEROOFDE PERSOON - RECHT OP VERHAAL
BIJ DE RECHTER - BEGRIP - VOORLOPIGE HECHTENIS - REGELING VAN DE RECHTSPLEGING BESCHIKKING TOT VERWIJZING - AFZONDERLIJKE BESCHIKKING TOT HANDHAVING VAN DE
VOORLOPIGE HECHTENIS - CORRECTIONELE RECHTBANK - VERZOEKSCHRIFT TOT INVRIJHEIDSTELLING
5º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ARTIKEL 13 - PERSOON WIENS RECHTEN EN VRIJHEDEN WERDEN MISKEND - EFFECTIEF
RECHTSMIDDEL VOOR EEN NATIONALE INSTANTIE - BEGRIP - VOORLOPIGE HECHTENIS - REGELING
VAN DE RECHTSPLEGING - BESCHIKKING TOT VERWIJZING - AFZONDERLIJKE BESCHIKKING TOT
HANDHAVING VAN DE VOORLOPIGE HECHTENIS - CORRECTIONELE RECHTBANK - VERZOEKSCHRIFT
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TOT INVRIJHEIDSTELLING

1º en 2° Wanneer de raadkamer de inverdenkinggestelde naar de correctionele rechtbank
heeft verwezen en zijn voorlopige hechtenis bij afzonderlijke beschikking heeft
gehandhaafd, is de kamer van inbeschuldigingstelling niet bevoegd om over de
handhaving van de voorlopige hechtenis uitspraak te doen, zodat de zaak noch door
hoger beroep tegen de beschikking tot handhaving van de voorlopige hechtenis, noch
door een verzoekschrift tot invrijheidstelling, bij haar aanhangig kan worden gemaakt1.
(Artt. 26, §3, 27, §1 en 30, §1 Wet Voorlopige Hechtenis 1990)
3º, 4° en 5° Het verzoekschrift tot invrijheidstelling dat de inverdenkinggestelde, die bij
beschikking van de raadkamer naar de correctionele rechtbank is verwezen en bij
afzonderlijke beschikking opgesloten blijft, bij de correctionele rechtbank kan indienen is
een effectief rechtsmiddel waardoor een gerecht op korte termijn over de wettigheid van
de hechtenis uitspraak kan doen. (Artt. 26, §3 en 27, §1 Wet Voorlopige Hechtenis 1990;
Artt. 5.4 en 13 E.V.R.M.)
(G.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.08.0746.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, dat op 8 mei 2008 onder het
nummer 1728 is gewezen door het Hof van Beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling.
De eiser voert in een memorie waarvan een eensluidend verklaard afschrift aan
dit arrest is gehecht, drie middelen aan.
Raadsheer Paul Mathieu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
(...)
Eerste en tweede middel
De raadkamer die de inverdenkinggestelde naar de correctionele rechtbank
verwijst kan, bij afzonderlijke beschikking, beslissen dat hij, met toepassing van
artikel 26, §3, van de Wet betreffende de Voorlopige Hechtenis, aangehouden
blijft. Deze beslissing is een autonome titel van vrijheidsberoving. Artikel 30, §1,
staat de inverdenkinggestelde niet toe daartegen hoger beroep in te stellen. Indien hij de handhaving van de hechtenis betwist, kan hij, overeenkomstig artikel
27, §1, 1°, bij de correctionele rechtbank een verzoekschrift tot invrijheidstelling
indienen, vanaf de verwijzende beschikking tot het vonnis.
Daaruit volgt dat, wanneer de raadkamer, zoals te dezen, de inverdenkinggestelde naar de correctionele rechtbank heeft verwezen en zijn voorlopige hechtenis bij afzonderlijke beschikking heeft gehandhaafd, de kamer van inbeschuldigingstelling niet bevoegd is om over de handhaving van de voorlopige hechtenis
uitspraak te doen en bijgevolg kan de zaak bij die kamer niet aanhangig worden
1 Zie Cass., 23 april 2008, A.R. P.08.0588.F, Pas. 2008, I, nr. 247, met concl. O.M.
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gemaakt, noch door hoger beroep tegen de beschikking tot handhaving van de
voorlopige hechtenis, noch door een verzoekschrift tot invrijheidstelling.
Het verzoekschrift tot invrijheidstelling dat de eiser in dergelijk geval bij de
correctionele rechtbank kan indienen is een effectief rechtsmiddel waardoor een
gerecht op korte termijn over de wettigheid van de hechtenis uitspraak kan doen.
In strijd met wat de eiser aanvoert, vereisen noch artikel 5.4 noch artikel 13 van
het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele
Vrijheden, dat de inverdenkinggestelde het recht wordt verleend om een rechtsmiddel bij de kamer van inbeschuldigingstelling in te stellen.
De middelen falen naar recht.
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.
21 mei 2008– 2° kamer – Voorzitter: de h. Close, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:
de h. Mathieu – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal – Advocaat:
mr. P. Vanlangendonck, Brussel.

Nr. 311
1° KAMER - 22 mei 2008

1º DOUANE EN ACCIJNZEN - DOUANESCHULD - INVORDERING - MEDEDELING AAN DE
SCHULDENAAR - VERPLICHTING TOT VOORAFGAANDE "BOEKING" - BEGRIP - GEVOLGEN VAN NIETBOEKING - ARTT. 217 EN 221 COMMUNAUTAIR DOUANEWETBOEK - UITLEGGING - PREJUDICIËLE
VRAAG - VERPLICHTING VOOR HET HOF
2º EUROPESE UNIE — PREJUDICIËLE GESCHILLEN - ARTT. 217 EN 221
COMMUNAUTAIR DOUANEWETBOEK - UITLEGGING - HOF VAN CASSATIE - VERPLICHTING TOT HET
STELLEN VAN PREJUDICIËLE VRAGEN (ARTT. 217 EN 221 COMMUNAUTAIR DOUANEWETBOEK)
1º en 2° Wanneer voor het Hof de vragen rijzen naar wat dient te worden verstaan onder
het begrip "boeking" van de douaneschuld en naar de juridische gevolgen van het nietboeken van het bedrag aan rechten voor de mededeling ervan aan de schuldenaar,
welke vragen slechts kunnen worden opgelost door een uitlegging van de artikelen 217
en 221 van het Communautair Douanewetboek, is het Hof verplicht daaromtrent
prejudiciële vragen te stellen aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschap.
(Art. 234, lid 3, E.E.G.-Verdrag; Art. 2.c E.E.G.-Verordening nr. 1854/89 van de Raad van
14 juni 1989; Artt. 217 en 221 Communautair Douanewetboek)
(BELGISCHE STAAT - Minister van Financiën T. DIRECT PARCEL DISTRIBUTION BELGIUM n.v.)

ARREST
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(A.R. C.07.0172.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 7 november 2006 gewezen
door het Hof van Beroep te Antwerpen.
Voorzitter Ivan Verougstraete heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II. FEITEN EN PROCEDUREVOORGAANDEN
De gegevens van de zaak zijn de volgende:
1. Op 18 november 1999 diende de nv Boeckmans België een summiere aangifte in bij de administratie der douane en accijnzen te Antwerpen betreffende
een container bakkerijproducten met de verweerster als bestemmeling.
2. De container werd aan de verweerster geleverd zonder dat de aangifte bij de
administratie was aangezuiverd waardoor de container aan het douanetoezicht
werd onttrokken.
3. Bij brief van 26 mei 2000 liet de administratie aan de nv Boeckmans België
weten dat de termijn voor aanzuivering reeds ruim was verstreken zodat een douaneschuld was ontstaan.
4. Op 3 oktober 2000 stelde de administratie een minnelijke schikking voor
aan de nv Boeckmans België, waartegen deze laatste bezwaar aantekende. Het
bezwaar werd op 10 januari 2001 afgewezen.
5. De nv Boeckmans België betwistte tot betaling van de douaneschuld te zijn
gehouden en liet de eiser op 2 februari 2001 dagvaarden voor de Rechtbank van
Eerste Aanleg te Antwerpen. Bij dagvaarding van 8 februari 2001 werd de verweerster door de nv Boeckmans België in vrijwaring geroepen voor alle vorderingen die de eiser lastens de nv Boeckmans België had gesteld.
6. De eiser stelde vervolgens een tussenvordering in strekkende tot de hoofdelijke veroordeling van de verweerster en de nv Boeckmans België tot betaling
van de verschuldigde rechten.
7. De Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen verklaarde op 7 april 2004
de vordering van de nv Boeckmans België ten aanzien van de eiser ongegrond en
veroordeelde deze nv en de verweerster tot betaling van de verschuldigde rechten.
8. Bij arrest van 7 november 2006 hervormde het Hof van Beroep te Antwerpen het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg en verklaarde het recht van de
eiser om tot navordering van de douaneschuld over te gaan, vervallen.
III. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 217, 218, 219, 220 en 221 van de Verordening (EG) nr. 2913/92/EG van
12 oktober 1992 van de Raad tot vaststelling van het communautair douanewetboek (verder afgekort: CDW);
- de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek.
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Aangevochten beslissing
Het bestreden arrest verklaart het recht van de eiser om tot navordering over te gaan
vervallen op grond dat niet was bewezen dat de eiser de douaneschuld had geboekt.
Het bestreden arrest oordeelde dat het niet inboeken van een douaneschuld de invordering van de douaneschuld in de weg staat en verwees in dat verband naar rechtspraak van
het Hof van Justitie en naar de conclusie van advocaat-generaal Jacobs bij het arrest van
23 februari 2006 van het Hof van Justitie inzake Molenbergnatie:
"In het arrest Molenbergnatie van 23 februari 2006, nr.C-201/04 heeft het Hof van Justitie uitdrukkelijk gesteld: Artikel 221, lid 1, van het douanewetboek eist dat het bedrag
aan rechten bij invoer of bij uitvoer wordt geboekt alvorens het aan de schuldenaar wordt
medegedeeld.
In zijn conclusies van 30 juni 2005 in voormelde zaak stelt advocaat-generaal F.G. Jacobs het volgende:
68. Volgens artikel 221, lid 1, van het douanewetboek moet het bedrag aan rechten 'onmiddellijk na de boeking' aan de schuldenaar worden medegedeeld. Deze formulering, die
wordt bevestigd door andere taalversies, kan onmogelijk verwijzen naar een andere volgorde dan boeking gevolgd door mededeling.
69. Naar mijn mening wordt deze uitlegging niet op losse schroeven gezet door de arresten De Haan, aangehaald in Antero, of Covita, aangehaald in De Haan, in die zin dat de
niet-inachtneming van de in de artikelen 3 en 5 van verordening nr. 1854/89 gestelde termijnen navordering niet onmogelijk maakt, aangezien deze termijnen alleen relevant zijn
in de betrekkingen tussen de lidstaten en de Gemeenschap met het oog op het waarborgen
van een snelle en uniforme toepassing van deze regels door de douaneautoriteiten.
70. In de eerste plaats betreffen de termijnen waaraan in die zaken wordt gerefereerd,
boekingen binnen een welbepaalde periode nadat de autoriteiten het bestaan van de schuld
hebben vastgesteld, en niet de kennisgeving aan de schuldenaar binnen een welbepaalde
periode na de boeking. In de tweede plaats is artikel 221 van het douanewetboek een nieuwe bepaling met een nieuw opzet: het legt een rechtstreeks verband tussen de aan de verordening nr. 1854/89 ontleende definitie van boeking en de aan verordening nr. 1697/79
ontleende termijn voor kennisgeving aan de schuldenaar. Dit artikel kan niet aldus worden
gelezen dat het alleen de betrekkingen tussen de lidstaten en de Gemeenschap regelt.
71. Derhalve ben ik van mening dat op de tweede vraag van de verwijzende rechter
moet worden geantwoord dat artikel 221 van het communautair douanewetboek eist dat
het bedrag aan rechten wordt geboekt alvorens het aan de schuldenaar wordt meegedeeld.
Het (Hof van Justitie) overweegt als volgt: 46. Uit de formulering van artikel 221, lid 1,
van het douanewetboek, dat volstrekt ondubbelzinnig is, zoals de advocaat-generaal in
punt 68 van zijn conclusies heeft opgemerkt, volgt dat de boeking, die erin bestaat dat het
bedrag aan rechten door de douaneautoriteiten wordt geregistreerd in de boekhouding of
op iedere andere drager die als zodanig dienst doet, noodzakelijkerwijs moet voorafgaan
aan de mededeling van het bedrag van de rechten bij invoer of van de rechten bij uitvoer
aan de schuldenaar.
47. Een dergelijk chronologisch verloop van de boeking en de mededeling van het bedrag van de rechten, dat ook blijkt uit het opschrift zelf van afdeling I van hoofdstuk 3 van
titel VII van het douanewetboek - Boeking en mededeling van het bedrag van de rechten
aan de schuldenaar - dient in acht te worden genomen om te voorkomen dat de belastingplichtigen verschillend worden behandeld en dat de harmonieuze werking van de douaneunie wordt geschaad. Diezelfde benadering was ook terug te vinden in verordening nr.
1854/89 in de vierde overweging van de considerans waarvan sprake was van de 'termijnen (...) waarbinnen de geboekte bedragen aan rechten bij in- of bij uitvoer dienen te wor-
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den voldaan'.
48. Deze oplossing is niet in tegenspraak met de door de Commissie aangehaalde rechtspraak van het (Hof van Justitie) volgens welke de overschrijding van de termijnen waarbinnen de douaneautoriteiten het bedrag aan rechten in de boekhouding dienen te registreren, niet in de weg staat aan de navordering ervan, waarbij de niet-inachtneming van de
voor de boeking vastgestelde termijnen alleen ertoe kan leiden dat de betrokken lidstaat in
het kader van de terbeschikkingstelling van de eigen middelen vertragingsrente moet betalen (zie in die zin met name arrest van 26 november 1998, Covita, C-370/96, Jurispr. Blz.
1-7711, punten 36 en 37, en arrest De Haan, reeds aangehaald, punt 34). In deze arresten
wordt immers alleen uitspraak gedaan over de gevolgen die aan vertraging bij de boeking
zijn verbonden, en zij betreffen uitsluitend de betrekkingen tussen de lidstaten en de Gemeenschap.
49. Bijgevolg dient op de tweede vraag te worden geantwoord dat artikel 221, lid 1, van
het douanewetboek eist dat het bedrag aan rechten bij invoer of bij uitvoer wordt geboekt
alvorens het aan de schuldenaar wordt medegedeeld.
Het (Hof van Justitie) verklaart voor recht:
2) Artikel 221, lid 1, van verordening nr. 2913/92 eist dat het bedrag aan rechten bij invoer of bij uitvoer wordt geboekt alvorens het aan de schuldenaar wordt medegedeeld.
2.1.3. (De eiser) blijft derhalve ten onrechte voorhouden dat de datum van boeking irrelevant is.
(p.15, 2.1.2. t.e.m. p.17, 2.1.3., eerste alinea).
Het bestreden arrest stelde vervolgens vast dat eiser geen stuk heeft voorgelegd waaruit
blijkt dat de boeking van de douaneschuld in casu was gebeurd:
In fine van zijn conclusies stelt (de eiser) dat te dezen de schuld geboekt werd op 3 oktober 2000.
Het stuk dat (de eiser) daaromtrent voorlegt is een aangetekend schrijven uitgaande van
de administratie der douane en accijnzen, gewestelijke directie Antwerpen, gericht aan
Boeckmans, houdende een 'voorstel tot minnelijke schikking voor het niet - zuiveren van
de vrachtlijst 126 E nr. 873025L8710716 van 18.11.1999 van Antwerpen DE (artikel 5)'.
Dit stuk is geen bewijs van boeking van de douaneschuld en door (de eiser) wordt geen
ander stuk voorgelegd waaruit blijkt dat de boeking is gebeurd.
(De verweerster) heeft reeds in het schrijven van haar raadsman van 25 april 2002 houdende bezwaar/beroep tegen de mededeling van schuldvordering onder vorm van tegeneis/tussenvordering door de administratie in conclusies in de zaak A.R. 01/1015/A ingeroepen dat de administratie niet bewijst dat er boeking voorafging aan de tegeneis/tussenvordering.
(De eiser) heeft het nooit nodig geacht een bewijs van boeking voor te leggen, zodat er
geen reden is om hem alsnog de mogelijkheid te geven dit bewijs bij te brengen (voor zover er al een boeking is gebeurd).
Het (Hof van Justitie) dient derhalve te besluiten dat het recht van (de eiser) om tot navordering over te gaan vervallen is.
Bijgevolg dienen de ander middelen en argumenten niet verder onderzocht te worden".
Grieven
Luidens artikel 217 CDW dient elk bedrag aan rechten bij invoer of aan rechten bij uitvoer dat voortvloeit uit een douaneschuld, door de douaneautoriteiten te worden berekend
zodra deze over de nodige gegevens beschikken en dient dit bedrag aan rechten door deze
autoriteiten in de boekhouding of op iedere andere drager die als zodanig dienst doet, te
worden geregistreerd (boeking).
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De artikelen 218 en 219 CDW bepalen de termijnen waarbinnen de rechten door de administratie moeten worden geboekt.
Artikel 220 CDW bepaalt dat, indien het bedrag aan rechten dat voortvloeit uit een douaneschuld, niet geboekt is overeenkomstig de artikelen 218 en 219 of wanneer een lager
bedrag is geboekt dan het wettelijk verschuldigde bedrag, de boeking van het in te vorderen of aanvullend in te vorderen bedrag aan rechten dient te geschieden binnen een termijn van twee dagen te rekenen vanaf de datum waarop de douaneautoriteiten deze situatie hebben vastgesteld en het wettelijk verschuldigde bedrag kunnen berekenen en zij de
schuldenaar kunnen aanwijzen (boeking achteraf). Deze termijn kan overeenkomstig artikel 219 worden verlengd.
Luidens artikel 221, eerste lid, CDW, dient het bedrag van de rechten onmiddellijk na
de boeking op een daartoe geëigende wijze aan de schuldenaar te worden medegedeeld.
Volgens het derde lid van deze bepaling moet de mededeling aan de schuldenaar plaatsvinden binnen drie jaar nadat de douaneschuld is ontstaan. Deze termijn wordt geschorst
door het instellen van een beroep in de zin van artikel 243 voor de duur van de procedure
van beroep.
Wanneer de douaneschuld is ontstaan ingevolge een handeling die op het tijdstip dat zij
werd verricht strafrechtelijk vervolgbaar was, mag de mededeling van de wettelijk verschuldigde bedragen, overeenkomstig de in de geldende bepalingen daartoe gestelde voorwaarden, nog na het verstrijken van de in lid 3 bedoelde termijn aan de schuldenaar worden gedaan, aldus het vierde lid van artikel 221.
Eerste onderdeel
De verplichting die voor de eiser voortvloeit uit artikel 217 CDW om een douaneschuld
in de boekhouding of op iedere andere drager die als zodanig dienst doet, te registreren of
te boeken, binnen de termijnen bepaald in de artikelen 218 en 219 CDW, behelst een verplichting die uitsluitend kadert in de relatie tussen de Europese Unie en de lidstaten en die
losstaat van de relatie lidstaat-belastingplichtige.
Blijkens de structuur van hoofdstuk III van Titel VII van het CDW, dat gewijd is aan de
invordering van het bedrag van de douaneschuld, en waarvan de artikelen 217 t.e.m. 221
deel uitmaken, zijn de in dit hoofdstuk opgenomen regels inderdaad hoofdzakelijk gericht
tot de lidstaten zelf en hun douaneautoriteiten en niet tot de belastingplichtigen.
De verplichting om tot boeking over te gaan betreft derhalve een louter technisch voorschrift dat ertoe strekt de lidstaten aan te zetten om het correcte bedrag aan rechten tijdig
ter beschikking te stellen van de Europese Gemeenschap.
In dat opzicht kan de overschrijding door de douaneautoriteiten van de boekingstermijnen ertoe leiden dat de betrokken lidstaat vertragingsrente aan de Gemeenschap is verschuldigd in zoverre die lidstaat zijn verplichtingen niet is nagekomen inzake de navordering en de terbeschikkingstelling van de eigen middelen.
Het niet of niet-tijdig boeken van een douaneschuld raakt bijgevolg niet aan de opeisbaarheid zelf van de douaneschuld en staat er niet aan in de weg dat de douaneautoriteit
tot navordering kan overgaan bij de belastingplichtige.
De boeking van een douaneschuld, die de mededeling van de douaneschuld, in beginsel, moet voorafgaan (artikel 221, eerste lid, CDW), maakt inderdaad geen substantiële,
voorafgaande geldigheidsvoorwaarde uit voor de mededeling en invordering van die
schuld en is krachtens artikel 217 CDW, noch enige andere bepaling, niet voorgeschreven
op straffe van nietigheid of verval van de invordering.
Het bestreden arrest oordeelde dat zowel de boeking als het tijdstip van de boeking van
invloed zijn op het recht van de eiser om tot navordering over te gaan en verklaarde de eiser vervallen van dit recht op grond dat niet was bewezen dat de douaneschuld in kwestie,
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ontstaan op het ogenblik dat de goederen, bestemd voor verweerster, aan het douanetoezicht waren onttrokken, door de eiser was ingeboekt.
Hieruit volgt dat het bestreden arrest de eiser niet wettig op deze grond vervallen heeft
verklaard van het recht om tot navordering over te gaan jegens de verweerster (schending
van de artikelen 217, 218, 219, 220 en 221 CDW).
(...)

IV. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
(...)
Eerste onderdeel
3. Volgens het bestreden arrest is de vordering van de eiser vervallen aangezien hij geen bewijs van voorafgaande boeking heeft voorgelegd, zoals bepaald
door artikel 221.1 van Verordening 2913/92 van 12 oktober 1992 tot vaststelling
van het Communautair Douanewetboek (hierna: Communautair Douanewetboek). Het arrest oordeelt dat de Belgische Staat ten onrechte voorhoudt dat de
datum van boeking irrelevant is.
De appelrechters oordelen: "In fine van zijn conclusies stelt de Belgische Staat
dat te dezen de schuld geboekt werd op 3 oktober 2000. Het stuk dat de Belgische Staat daaromtrent voorlegt is een aangetekend schrijven uitgaande van de
administratie der douane en accijnzen, gewestelijke directie Antwerpen, gericht
aan Boeckmans, houdende een 'voorstel tot minnelijke schikking voor het nietzuiveren van de vrachtlijst 126E nr. 873025L8710716 van 18.11.1999 van Antwerpen DE (artikel 5)'. Dit stuk is geen bewijs van boeking van de douaneschuld
en door de Belgische Staat wordt geen ander stuk voorgelegd waaruit blijkt dat
de boeking is gebeurd. Chronopost heeft reeds in het schrijven van haar raadsman van 25 april 2002 ingeroepen dat de administratie niet bewijst dat er boeking voorafging aan de tegeneis/tussenvordering. De Belgische Staat heeft het
nooit nodig geacht een bewijs van boeking voor te leggen, zodat er geen reden is
om hem alsnog de mogelijkheid te geven dit bewijs bij te brengen (voor zover er
al een boeking is gebeurd). Het hof dient derhalve te besluiten dat het recht van
de Belgische Staat om tot navordering over te gaan vervallen is".
4. In zijn cassatieberoep gaat de eiser ervan uit dat gelet op de structuur van
hoofdstuk III van Titel VII van het Communautair Douanewetboek, dat gewijd is
aan de invordering van het bedrag van de douaneschuld, en waarvan de artikelen
217 tot en met 221 deel uitmaken, de in dit hoofdstuk opgenomen regels hoofdzakelijk gericht zijn tot de lidstaten zelf en hun douaneautoriteiten en niet tot de
belastingplichtigen.
Daarom is volgens de eiser de verplichting om tot boeking over te gaan een
louter technisch voorschrift dat ertoe strekt de lidstaten aan te zetten om het correcte bedrag aan rechten tijdig ter beschikking te stellen van de Europese Gemeenschap.
Het niet boeken of het niet-tijdig boeken van een douaneschuld zou bijgevolg
niet raken aan de opeisbaarheid zelf van de douaneschuld en er niet aan in de
weg staan dat de douaneautoriteit tot navordering kan overgaan bij de belastingplichtige. De eiser houdt voor dat de boeking van een douaneschuld, die de me-
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dedeling van de douaneschuld, in beginsel, moet voorafgaan, geen substantiële,
voorafgaande geldigheidsvoorwaarde uitmaakt voor de mededeling en invordering van die schuld. Noch krachtens artikel 217 van het Communautair Douanewetboek, noch enige andere bepaling, zou deze boeking voorgeschreven zijn op
straffe van nietigheid of verval van de invordering.
5. Artikel 217.1, eerste lid, van het Communautair Douanewetboek, bepaalt
dat elk bedrag aan rechten bij invoer of aan rechten bij uitvoer dat voortvloeit uit
een douaneschuld, hierna "bedrag aan rechten" genoemd, door de douaneautoriteiten dient te worden berekend zodra deze over de nodige gegevens beschikken
en dient door deze autoriteiten in de boekhouding of op iedere andere drager die
als zodanig dienst doet te worden geregistreerd.
Deze definitie van het begrip boeking is ontleend aan artikel 2.c), van Verordening 1854/89 van 14 juni 1989 betreffende de boeking en de betalingsvoorwaarden voor uit hoofde van een douaneschuld te vereffenen bedragen aan rechten bij in- of bij uitvoert, dit is "de inschrijving in de boeken of met gebruikmaking van enige andere drager door de douaneautoriteit van het bedrag aan rechten bij invoer of bij uitvoer dat overeenkomt met een douaneschuld". Artikel 6.1
van Verordening 1854/89 bepaalt dat onmiddellijk na de boeking het bedrag van
de rechten op de voorgeschreven wijze aan de tot betaling gehouden persoon
dient te worden medegedeeld.
De artikelen 218 tot en met 221 van het Communautair Douanewetboek bepalen binnen welke termijnen het bedrag aan rechten moet worden geboekt.
Volgens het arrest van het Hof van Justitie van de EG van 23 februari 2006,
Molenbergnatie, C-201/04, r.o. 48, staat de overschrijding van de termijnen
waarbinnen de douaneautoriteiten het bedrag aan rechten in de boekhouding dienen te registreren, niet in de weg aan de navordering ervan. De niet-inachtneming van de voor de boeking vastgestelde termijnen kan er alleen toe leiden dat
de betrokken lidstaat in het kader van de terbeschikkingstelling van de eigen
middelen vertragingsrente moet betalen. Het Hof van Justitie verwijst daarbij
naar de arresten van het Hof van 26 november 1998, Covita, C-370/96, en van 7
september 1999, De Haan, C-61/98, waarin uitspraak wordt gedaan over de gevolgen die aan vertraging bij de boeking zijn verbonden en die uitsluitend de betrekkingen tussen de lidstaten en de Gemeenschap betreffen.
6. Wat betreft de mededeling van het bedrag aan rechten aan de douaneschuldenaar, bepaalt artikel 221.1 van het Communautair Douanewetboek, dat het bedrag van de rechten onmiddellijk na de boeking op een daartoe geëigende wijze
aan de schuldenaar dient te worden medegedeeld.
Volgens het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschap van
23 februari 2006, in de zaak C-201/04, Molenbergnatie, r.o. 49, eist vermeld artikel 221.1 dat het bedrag aan rechten bij invoer of bij uitvoer wordt geboekt alvorens het aan de schuldenaar wordt medegedeeld. Het Hof van Justitie betrekt
evenwel geen gevolg aan de niet-nakoming van deze vereiste.
7. De vraag rijst te dezen wat dient te worden verstaan onder het begrip 'boeking'. De vraag rijst eveneens naar de juridische gevolgen van het niet-boeken
van het bedrag aan rechten vóór de mededeling ervan aan de schuldenaar.
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Die vragen kunnen slechts worden opgelost door een uitlegging van de artikelen 217 en 221 van het Communautair Douanewetboek.
Het middel werpt dus een probleem op dat tot de uitsluitende bevoegdheid van
het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschap behoort.
Ingevolge artikel 234, lid 3, van het EG-Verdrag, is het Hof in de regel verplicht een prejudiciële vraag aan het Hof van Justitie te stellen.
Dictum
Het Hof,
Houdt iedere nadere uitspraak aan tot het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschap bij prejudiciële beslissing over de volgende vragen uitspraak zal hebben gedaan:
1. Is de boeking waarvan sprake in artikel 221 van het Communautair Douanewetboek, de boeking als bedoeld in artikel 217, die erin bestaat dat het bedrag
aan rechten door de douaneautoriteiten wordt geregistreerd in de boekhouding of
op iedere andere drager die als zodanig dienst doet?
2. Indien de eerste vraag bevestigend wordt beantwoord, hoe dient het in artikel 217 van het Communautair Douanewetboek bepaalde voorschrift dat het bedrag van de rechten 'in de boekhouding of op iedere andere drager die als zodanig dienst doet, te worden geregistreerd' te worden ingevuld? Zijn daar bepaalde
technische of vormelijke minimumvereisten aan verbonden of laat artikel 217 de
vaststelling van de nadere regels voor de praktijk van de boeking van de bedragen aan rechten volledig over aan de lidstaten, zonder daar enige minimumvereiste aan te verbinden? Is die boeking te onderscheiden van de opneming van het
bedrag van de rechten in de boekhouding van de eigen middelen als bedoeld in
het artikel 6 van Verordening 1150/2000 van 22 mei 2000 houdende toepassing
van Besluit 94/728/EG, Euratom betreffende het stelsel van eigen middelen van
de Europese Gemeenschap?
3. Dient het artikel 221.1 van het Communautair Douanewetboek in die zin te
worden begrepen dat een kennisgeving op de daartoe geëigende wijze van het
bedrag aan rechten door de douaneautoriteiten aan de schuldenaar enkel dan als
de in artikel 221.1 bedoelde mededeling van het bedrag aan rechten aan de schuldenaar kan worden aangemerkt, indien het bedrag aan rechten door de douaneautoriteiten werd geboekt alvorens het aan de schuldenaar werd ter kennis gebracht? Wat dient verder te worden begrepen onder de in artikel 221.1 vermelde
termen 'op een daartoe geëigende wijze'?
4. Indien de derde vraag bevestigend wordt beantwoord, kan er een vermoeden
bestaan ten voordele van de Staat dat de boeking van het bedrag aan rechten voor
de mededeling ervan aan de schuldenaar heeft plaatsgevonden? Kan de nationale
rechter verder uitgaan van een vermoeden van waarheid gehecht aan de verklaring van de douaneautoriteiten dat het bedrag aan rechten is geboekt voor de mededeling ervan aan de schuldenaar of dienen die autoriteiten voor de nationale
rechter systematisch het schriftelijk bewijs te leveren van de boeking van het bedrag aan rechten?
5. Moet de in artikel 221.1 van het Communautair Douanewetboek vereiste
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boeking van het bedrag aan rechten voor de mededeling ervan aan de schuldenaar, gebeuren op straffe van nietigheid of verval van de in- of navordering van
de douaneschuld? Met andere woorden, dient het artikel 221.1 in die zin te worden begrepen dat, indien het bedrag aan rechten op de daartoe geëigende wijze
door de douaneautoriteiten aan de schuldenaar ter kennis wordt gebracht, maar
zonder dat het bedrag van de rechten voorafgaandelijk aan die kennisgeving door
de douaneautoriteiten werd geboekt, het bedrag aan rechten niet kan worden ingevorderd, waardoor de douaneautoriteiten, om het bedrag alsnog te kunnen invorderen, het bedrag aan rechten opnieuw op de daartoe geëigende wijze ter kennis moeten brengen aan de schuldenaar nadat het bedrag van de rechten werd geboekt en voor zover zulks gebeurt binnen de in artikel 221 van het Communautair Douanewetboek geldende verjaringstermijn?
6. Indien de vijfde vraag bevestigend wordt beantwoord, wat is het gevolg van
de betaling door de schuldenaar van het bedrag aan rechten dat aan hem werd
medegedeeld zonder dat het vooraf werd geboekt? Dient dit te worden aangezien
als een onverschuldigde betaling die hij kan terugvorderen van de Staat?
22 mei 2008– 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Verougstraete, voorzitter –
Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. De Bruyn
en Wouters.

Nr. 312
1° KAMER - 22 mei 2008

1º SUCCESSIERECHTEN - DWANGBEVEL - AFDOENDE MOTIVERING - BEGRIP
2º SUCCESSIERECHTEN - DWANGBEVEL - AFDOENDE MOTIVERING - TOETSING DOOR DE
RECHTER - GRENZEN
1º Dat de motivering van het dwangbevel inzake successierechten 'afdoende' moet zijn,
betekent dat de beslissing voldoende door de motivering moet worden gedragen en dat
de motivering evenredig moet zijn met de belangrijkheid van de genomen beslissing en
de aard van de bevoegdheid van de overheid, en de bestemmeling moet toelaten de
gronden te kennen van de beslissing die hem aanbelangt; zulks zal afhangen van alle
omstandigheden van de zaak, inzonderheid van de voorafgaande effectieve kennis die
de bestemmeling heeft van de gegevens van het dossier1. (Art. 142/2, eerste lid W.Succ.;
Art. 220 W.Reg.; Artt. 1, 2 en 3 Wet 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering
van de bestuurshandeling)
2º Het staat aan de feitenrechter om in feite te oordelen of de motivering van een
dwangbevel inzake successierechten afdoende is; hij mag daarbij evenwel het wettig
begrip van de motiveringsplicht van de overheid niet schenden2. (Art. 142/2, eerste lid
W.Succ.; Art. 220 W.Reg.; Artt. 1, 2 en 3 Wet 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke
motivering van de bestuurshandeling)
(BELGISCHE STAAT - Minister van Financiën T. D. e.a.)

1 Zie concl. O.M.
2 Ibid.
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Conclusie van de heer advocaat-generaal D. Thijs:
DE FEITEN.
1. De h. V. overleed op 3 december 1980 en liet zijn echtgenote als enige wettige
erfgenaam achter.
Uit een administratief onderzoek van de fiscus bleek dat de echtgenoten V.-S. een KBLuxrekening aanhielden met op datum van 2 oktober 1989 (zijnde minder dan 3 jaar voor
het overlijden) een saldo van 889.233.113,5 BEF.
Deze rekening wordt op grond van art. 108, W.Succ. geacht in de nalatenschap
aanwezig te zijn tot bewijs van het tegendeel. Het tegenbewijs werd niet geleverd en het
bedrag van de rekening werd niet teruggevonden in de ingediende aangiften.
Op 24 april 2001, kort voor het verstrijken van de 10-jarige verjaringstermijn inzake
successierechten (op 3 mei 2001), werd door de ontvanger van het derde kantoor der
registratie te Brugge een dwangschrift uitgevaardigd, door de gewestelijke directeur
uitvoerbaar verklaard en bij exploot van 26 april 2001 aan de erfgename betekend.
Bij verzoekschrift van 23 mei 2001 tekende de erfgename verzet tegen het
uitgevaardigde dwangbevel aan en vroeg nietigverklaring van het dwangbevel minstens
vermindering van de geldboete.
De belastingadministratie stelde bij conclusie van 30 mei 2002 een tegenvordering in
om eisers te horen veroordelen tot de betaling van de successierechten op het niet
aangegeven actief.
Zowel in eerste aanleg als in hoger beroep werd het dwangschrift nietig verklaard
wegens motiveringsgebrek.
De tegenvordering werd in eerste aanleg ontvankelijk maar ongegrond verklaard. In
hoger beroep werd de tegenvordering niet ontvankelijk verklaard wegens verjaring.
BESPREKING VAN DE MIDDELEN.
2. In het eerste middel tot cassatie komt eiser op tegen de vaststelling in het tussenarrest
dat het dwangbevel tot invordering van successierechten niet toereikend was gemotiveerd
en derhalve terecht door de eerste rechter werd nietig verklaard.
In het eerste onderdeel voert eiser aan dat het bestreden arrest onder meer de artikelen
1, 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van
bestuurshandelingen heeft miskend door te oordelen dat de aanduiding in het dwangbevel
van het belastbare feit, de omvang en de oorzaak van de fiscale schuld en de afwezigheid
van vrijwillige betaling geen “afdoende motivering” uitmaken in de zin van deze wet.
Eiser argumenteert inzonderheid dat uit de omstandigheid dat het litigieuze dwangbevel
de feitelijke gegevens niet vermeldt van het administratief onderzoek, dat tot de
vaststelling van de gevorderde fiscale schuld heeft geleid, niet kan worden afgeleid dat het
dwangbevel niet afdoende zou zijn gemotiveerd.
3. Partijen zijn het er over eens dat ook inzake successierechten het dwangbevel een bestuurshandeling is 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
jan. 2OO5, A.R. nr. C.O3.O354.N, www.cass.be, wat betreft het dwangbevel inzake
B.T.W.).
Ik kan voorts verwijzen naar de principes uiteengezet in mijn gepubliceerde conclusie
voor het arrest van Uw Hof van 12 januari 2OO5, die mutatis mutandis ook toepasselijk
zijn op de motivering van het dwangbevel inzake successierechten.
De motivering moet tevens ‘afdoende’ zijn (cfr. de artt. 2 en 3 Wet Motivering
Bestuurshandelingen).
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Zulks impliceert dat de beslissing voldoende door de motivering moet worden gedragen
(Cass., 11 sept. 2OO3, A.R. nr. C.O1.O114.N, www.cass.be; Cass., 3 februari 2OOO,
A.C. 2OOO, nr. 89).
4. Uw Hof oordeelde tevens dat een afdoende uitdrukkelijke motivering van een
bestuurshandeling evenredigheid vereist tussen het gewicht en de motivering van de
beslissing (Cass., 15 feb. 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”, Fiscale 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).
Het hof van beroep kan gevolgd worden waar het vooropstelt dat om te oordelen of de
belastingplichtige dient te ageren tegen het dwangbevel het evident vereist is dat hij zou
ingelicht zijn over de motieven ten laatste op het ogenblik dat het dwangbevel hem wordt
betekend.
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 waarborgen.
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.
VAN HAEGHENBORGH, “De invordering van de inkomstenbelastingen en de wet motivering
bestuurshandelingen”, in Fiscaal Executierecht, eds. E. DIRIX en P. TAELMAN, Intersentia,
2OO3, 349, nr. 4).
6. Zoals verweerders voorhouden in hun 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).
8. In casu stellen de appelrechters vast dat de enige als feitelijk aan te merken
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overwegingen die in het dwangbevel aangehaald worden zijn: “Aangezien uit een
administratief onderzoek is gebleken dat de echtgenoten Vlerick-Sap titularissen waren
van een KB Luxrekening, met een saldo op datum van 2 oktober 1989 van
889.233.133,5 F;”.
Het litigieuze dwangbevel geeft aan de betrokken belastingschuldigen zodoende kennis
van het belastbaar feit, wijst de omvang en de oorzaak van de fiscale schuld aan, alsmede
de wetsbepalingen die deze schuld doen ontstaan.
Daarbij kan worden opgemerkt dat de aanwezigheid van een bepaald saldo op een
financiële rekening op een welbepaalde datum een gemakkelijk te verifiëren feitelijk
gegeven betreft.
9. De appelrechters stellen voorts vast dat de belastingschuldige en haar raadsman
kennis hebben gekregen van het administratief dossier dat tot het dwangbevel heeft geleid
(arrest, fol. 1O84, vierde alinea).
In deze omstandigheden valt niet in ze zien hoe “de bestuurde (ten deze)
geconfronteerd werd met een beslissing waarvan hij de redenen niet kent”, zodat de
motivering van het dwangbevel gepaard gaande met de verleende inzage in de gegevens
van het administratief onderzoek, ten deze volkomen in overeenstemming te brengen is
met de ratio legis van de Wet Motivering Bestuurshandelingen (cfr. BTW-Revue,
november 1991, Wetsvoorstel p. 393, Verslag Senaat, p.411).
10. Niettemin oordelen de appelrechters dat “in de gegeven omstandigheden een
afdoende motivering vereist dat door de administratie in het dwangbevel zou aangehaald
worden welke de feitelijke gegevens waren van het administratief onderzoek die tot het
vermeld besluit van dit administratief onderzoek geleid hebben.”
Aldus schenden de appelrechters de aangewezen bepalingen van de Wet Motivering
Bestuurshandelingen, hetgeen meteen leidt tot de vernietiging van het aangevochten
tussenarrest en eindarrest.
11. Ten overvloede weze opgemerkt dat eiser bovendien terecht aanvoert dat 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, niet behoren 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, overigens steeds aangevuld worden met
stukken die het 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).
Besluit: Vernietiging van de bestreden arresten.
ARREST

(A.R. F.06.0077.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
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Het cassatieberoep is gericht tegen de arresten, op 20 september 2005 en 20
december 2005 gewezen door het Hof van Beroep te Gent.
Raadsheer Eric Stassijns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert in zijn verzoekschrift twee middelen aan.
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1, 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen;
- artikel 142/1 van het koninklijk besluit nr. 308 van 31 maart 1936 houdende het wetboek der successierechten en artikel 220 van het koninklijk besluit nr. 64 van 30 november 1939 houdende het Wetboek der registratie, hypotheek en griffierechten, dat ingevolge de bepaling van voormeld artikel 142/1 terzake toepasselijk is;
- de artikelen 15, 47, 100, 108, 126 in de versie zoals van kracht voor de wijziging bij
de wet van 22 juli 1993, 137, 3°, en 140/1 van koninklijk besluit nr. 308 van 31 maart
1936 houdende het Wetboek der Successierechten.
Aangevochten beslissingen
Het eindarrest van 20 december 2005 "verklaart het hoger beroep ongegrond, bevestigt
het bestreden vonnis, doch met deze enkele wijziging dat de oorspronkelijke tegenvordering van (de eiser) niet 'ontvankelijk doch ongegrond' wordt verklaard, maar 'onontvankelijk wegens verjaring' wordt verklaard. Bevestigt het bestreden vonnis voor het overige.
Veroordeelt (de eiser) tot de kosten".
Het aldus bevestigde vonnis was gemotiveerd als volgt:
"32.3. Het dwangbevel inzake successierechten vormt de eerste rechtsdaad waardoor
het bestaan van de successierechten lastens een bepaalde belastingplichtige in een wettelijke vorm wordt vastgesteld en waardoor de Belgische Staat in de regel tot dadelijke uitwinning kan overgaan. Het dwangbevel inzake successierechten is een beslissing van een
administratieve overheid, die gezagshalve, zonder toestemming van de betrokkenen, rechten of verplichtingen schept, en eenzijdig verbindend en uitvoerbaar is. Het is derhalve
een bestuurshandeling in de zin van de wet van 29 juli 1991.
De wet van 29 juli 1991 legt aan alle administratieve overheden, zoals bedoeld in artikel 14 van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, de verplichting op om alle van
hen uitgaande eenzijdige rechtshandelingen met individuele strekking, die beogen rechtsgevolgen te hebben voor één of meerdere bestuurden, uitdrukkelijk te motiveren. Artikel 3
van voormelde wet stelt hieromtrent het volgende: 'De opgelegde motivering moet in de
akte de juridische en feitelijke overwegingen vermelden die aan de beslissing ten grondslag liggen; Zij moet afdoende zijn':
Het bestreden dwangbevel motiveert als volgt: 'Aangezien uit een administratief onderzoek is gebleken dat de echtgenoten V.-S. titularissen waren van een KB Lux rekening,
met een saldo op datum van 2 oktober 1989 van 889.233.133,50 BEF. Aangezien deze rekening op grond van artikel 108 van het Wetboek der Successierechten, geacht wordt in
de nalatenschap aanwezig te zijn, tot bewijs van het tegendeel. Aangezien dit tegenbewijs
niet werd geleverd'.
Samen met de eisers stelt de rechtbank vast dat in het bestreden dwangbevel elke feitelijke motivering achterwege blijft. Er wordt geen concreet feitenrelaas weergegeven omtrent de manier waarop 'uit een administratief onderzoek is gebleken dat de echtgenoten
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V.-S. titularissen waren van een KB Lux rekening, met een saldo op datum van 2 oktober
1989 van 889.233.133,50 BEF. Verder wordt er in het dwangbevel van 24 april 2001 nergens verwezen naar processen-verbaal of andere stukken uit het gerechtsdossier waaruit
het bestaan van de beweerde KB Lux rekening zou blijken.
De motivering is in casu niet voldoende om de vordering gestand te houden. Zij was
niet dragend. Een dergelijke niet-voldoende motivering van het dwangbevel levert zonder
meer de illegaliteit op van de bestuurshandeling wegens schending van een substantieel
vormvoorschrift.
Tenslotte is het evident dat de nietigheidsregeling voorzien in de artikelen 860 e.v. van
het Gerechtelijk Wetboek hier niet van toepassing is aangezien het dwangbevel niet als
een proceshandeling kan worden beschouwd.
3.3. Nopens de tegenvordering
Gelet op de gegrondheid van de hoofdvordering, dient de tegenvordering als ongegrond
te worden afgewezen".
In het tussenarrest van 20 september 2005 wordt de beoordeling van de eerste rechter
door het hof van beroep bevestigd met aanhaling van de volgende motivering:
"2.
a.
Artikel 1422, eerste lid, Wetboek van Successierecht bepaalt dat de vervolgingen en gedingen door de Staat of de belastingplichtige in te spannen tot verkrijging van de betaling
of van de teruggaaf van rechten, intresten en boeten, geschieden op de wijze en volgens
de vormen vastgesteld inzake registratie, voor zoveel er door het Wetboek van Successierecht niet van afgeweken wordt.
Artikel 220 Wb. Reg. bepaalt dat de eerste akte van vervolging ter invordering van fiscale rechten of boeten en bijkomende sommen een dwangschrift is. Artikel 220, tweede
lid, Wb. Reg. bepaalt dat het wordt uitgevaardigd door de met de invordering belaste ontvanger en door de gewestelijke directeur van de belasting over de toegevoegde waarde,
registratie en domeinen wordt geviseerd en uitvoerbaar verklaard en bij exploot van gerechtsdeurwaarder betekend.
Dit dwangbevel is niet alleen een akte bestemd om een uitvoerbare titel te leveren,
maar ook de akte waarin de bevoegde ambtenaar de omvang van de belastingschuld en
haar oorzaak bepaalt, en de belastingschuldige aanwijst.
In dit laatste opzicht is het dwangbevel een bestuurshandeling zoals omschreven in artikel 1, eerste gedachtestreepje, van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke
motivering van de bestuurshandelingen nl. een eenzijdige rechtshandeling met individuele
strekking die uitgaat van een bestuur en die beoogt rechtsgevolgen te hebben voor één of
meer bestuurden of voor een ander bestuur.
Zodoende dient dit dwangbevel krachtens artikel 2 van de wet van 29 juli 1991 uitdrukkelijk te worden gemotiveerd.
b.
Artikel 3 van de wet van 29 juli 1991 bepaalt dat de opgelegde motivering in de akte de
juridische en feitelijke overwegingen moeten vermelden die aan de beslissing ten grondslag liggen, en dat die motivering afdoende moet zijn. Met dit laatste wordt bedoeld dat de
beslissing voldoende door de motivering moet worden gedragen, en het veronderstelt
eveneens dat er evenredigheid bestaat tussen het gewicht en de motivering van de beslissing.
Het bestreden dwangbevel stelt te dezen een schuld vast van niet minder dan
400.154.913 BEF (9.919.581,18 euro), hetzij 133.384.971 BEF (3.306.527,06 euro) suc-
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cessierechten meer 266.769.942 BEF (6.613.054,12 euro) boete.
Gezien de zeer belangrijke omvang van dergelijke schuld dient de motivering in verhouding hiertoe te staan en mogen de belastingschuldigen er zich aan verwachten dat de
motivering uitvoerig zal zijn. Het belang dat zij hebben te verdedigen is groot en zij hebben in die omstandigheden het recht gedetailleerd te worden geïnformeerd over de gegevens die de administratie ertoe gebracht hebben te beslissen het vermeld hoger bedrag met
haar dwangbevel in te vorderen, zodat de belastingschuldigen ook de mogelijkheid krijgen
zich op gedetailleerde wijze te verdedigingen tegen deze motieven. Zij dienen hierbij in
staat te worden gesteld met kennis van zaken te beoordelen of zij het dwangbevel moeten
aanvechten met alle middelen die de wet hun ter beschikking stelt.
De enige als enigszins feitelijk aan te merken overwegingen (zie artikel 3 van de wet
van 29 juli 1991) die in het dwangbevel aangehaald worden zin aldus: "Aangezien uit een
administratief onderzoek is gebleken dat de echtgenoten V.-S. titularissen waren van een
KB Lux rekening, met een saldo op datum van 2 oktober 1989 van 889.233.133,50 BEF'.
In de gegeven omstandigheden vereiste een afdoende motivering dat door de administratie in het dwangbevel zou aangehaald worden welke de feitelijke gegevens waren van
het administratief onderzoek die tot het vermeld besluit van dit administratief onderzoek
geleid hebben. De enkele verwijzing naar het administratief onderzoek is te dezen ontoereikend.
De motivering is dan ook niet afdoende.
c.
Tevergeefs roept de (eiser) in dat door de werking van artikel 2 van het Gerechtelijk
Wetboek de nietigheidsregeling van het Gerechtelijke Wetboek van toepassing is, wat dan
de (eiser) toelaat te stellen dat het dwangbevel niet nietig is zo de (verweerder) niet bewijst in zijn belangen te zijn geschaad (artikel 861 van het Gerechtelijk Wetboek), dat nietigheid in geval van schending van de motiveringsplicht niet is voorzien (artikel 860 van
het Gerechtelijk Wetboek), dat het normdoel is bereikt (artikel 867 van het Gerechtelijk
Wetboek).
Artikel 2 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat de in het Gerechtelijke Wetboek gestelde regels van toepassing zijn op alle rechtsplegingen, behoudens wanneer deze geregeld worden door niet uitdrukkelijk opgeheven wetsbepalingen of door rechtsbeginselen,
waarvan de toepassing niet verenigbaar is met de toepassing van de bepalingen van het
Gerechtelijk Wetboek.
Op het ogenblik van het uitvaardigen van het dwangbevel is er evenwel nog geen
rechtspleging en het dwangbevel is dan ook geen proceshandeling. De artikelen 2 en 860
tot 867 van het Gerechtelijk Wetboek kunnen derhalve geen toepassing vinden op het
dwangbevel.
Dit neemt niet weg dat de (verweerders) van een belang moeten laten blijken bij het
middel van schending van de formele motiveringsplicht. Wanneer het doel van die formele motiveringsplicht bereikt is, beschikken de (verweerders) niet meer over het vereiste
belang om de schending van de formele motiveringsplicht aan te voeren (vergelijk met
veelvuldige rechtspraak van de Raad van State en o.m. recent met RvS, Pirard, nr.
143.076 dd. 14.4.2005; RvS, Beckers, nr; 142.944 dd. 11.4.2005, RvS, Van HemelrijckBicke, nr. 142.943 dd. 11.4.2005; RvS, Graf, nr. 141.828 dd. 10.3.2005; RvS, Comans en
Nysten, nr. 140.730 dd. 16.2.2005).
De formele motiveringsplicht van het dwangbevel heeft tot doel de belastingschuldige
in kennis te stellen van de redenen waarom de administratieve overheid de beslissing
heeft genomen, zodat hij met kennis van zaken kan beoordelen of hij het dwangbevel
moet aanvechten met alle middelen die de wet hem ter beschikking stelt.
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Om te oordelen of hij dient te ageren tegen het dwangbevel is evident vereist dat de belastingschuldige zou ingelicht zijn over de afdoende motieven ten laatste op het ogenblik
dat het dwangbevel hem wordt betekend. Zijn de motieven hem op dat ogenblik niet ter
kennis gebracht dan kan hij niet met kennis van zaken beoordelen of hij tegen het dwangbevel moet optreden, en zijn zijn belangen geschaad. Het feit dat hij nadien steeds verzet
kan aantekenen is dan ook zonder invloed gezien het niet tot gevolg heeft dat het normdoel van de formele motiveringsplicht bereikt is.
Uit de enkele mogelijkheid tot inzage van het administratief dossier en de enkele inzage
ervan door de rechtsvoorgangster van de (verweerders) of haar raadsman voor het dwangbevel blijkt evenmin het gebrek aan belang van de (verweerders). Dergelijke inzage kan
de bij de wet van 21 juli 1991 gewenste aanwijzing van de dragende motieven niet vervangen.
De (verweerders) hebben derhalve belang bij het aanvoeren van de schending van de
formele motiveringsplicht.
d.
Gelet op hetgeen voorafgaat heeft de eerste rechter terecht het bestreden dwangbevel
vernietigd. De motivering voorzien bij artikel 3 van de wet van 21 juli 1991 is een substantiële vormvereiste, waarvan de miskenning tot vernietiging moet leiden".
Vervolgens wordt in het tussenarrest van 20 september 2005 vastgesteld dat er nog te
vonnissen blijft over de ingestelde tegenvordering, waarvan de ontvankelijkheid wordt erkend. Daartoe worden de debatten heropend en werden de partijen uitgenodigd te concluderen over de eventuele verjaring van de tegenvordering.
In het eindarrest van 20 december 2005 wordt vastgesteld dat de laatste nuttige dag
voor de invordering van de successierechten verschuldigd op de nalatenschap van wijlen
A. V. 3 mei 2001 was, en dat de aangehaalde tegenvordering pas op 30 mei 2002 werd ingesteld. Het hof van beroep oordeelt dat het op 24 april 2001 betekend dwangbevel met
bevel tot betaling de verjaring niet kan stuiten, gelet op de uitgesproken nietigheid ervan.
Grieven
1. Wat betreft het tussenarrest van 20 september 2005
Eerste onderdeel
In artikel 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de
bestuurshandelingen, wordt voorgeschreven dat de aan deze wet onderworpen akten de juridische en feitelijke overwegingen vermelden die aan de beslissing ten grondslag liggen.
Deze motivering moet afdoende zijn.
Het dwangbevel, dat het voorwerp van het onderhavig geschil uitmaakt, is aan dit voorschrift onderworpen.
In het tussenarrest wordt terecht gesteld dat het dwangbevel "niet alleen een akte (is)
bestemd om een uitvoerbare titel te leveren, maar ook de akte waarin de bevoegde ambtenaar de omvang van de belastingschuld en haar oorzaak bepaalt, en de belastingschuldige
aanwijst" (fol. 1081, punt 2, a, derde alinea).
Daaruit moet afgeleid worden dat de motivering van het dwangbevel de reden kenbaar
moet maken die de administratie ertoe leidt om van de aangeduide belastingschuldige,
wegens de aangeduide oorzaak, de aangeduide belastingschuld te vorderen.
Het in onderhavige zaak besproken dwangbevel geeft aan de betrokken belastingschuldige kennis van de reden waarom de administratie tot de invordering van de aangeduide
belastingschuld overgaat, met name het invorderen van de vermelde belastingschuld. Het
preciseert de aard en omvang van het belastbaar feit, het bedrag van de fiscale schuld en
de wetsbepalingen die deze schuld doen ontstaan. Het bestaan van deze gegevens wordt in
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het arrest niet ontkend.
De administratie stelt het bestaan vast van een fiscale schuld. Zij moet in het dwangbevel het belastbaar feit aanduiden en, zoals in het arrest vermeld, aan de belastingschuldige
de omvang en de oorzaak van de fiscale schuld aanwijzen. De omstandigheden waardoor
zij in kennis van het belastbaar feit is gekomen maken van de vereiste motivering geen
deel uit.
De stelling, volgens welke de vereiste motivatie van het dwangbevel niet alleen "de juridische en feitelijke motivering moet vermelden, die aan de beslissing ten grondslag liggen", (fol. 1081, voorlaatste alinea), maar ook vereist dat "door de administratie... zou
aangehaald worden welke de feitelijke gegevens waren van het administratief onderzoek
die tot het voormeld besluit... geleid hebben" (fol. 1083, derde alinea), is met de toepassing van artikel 3 van de wet van 29 juli 1991 onverenigbaar. Deze aanvullende, door het
arrest als vereist beschouwde verantwoording, behoort niet meer tot het gebied van de
motivering van het dwangbevel, maar eerder tot de bewijsvoering van de fiscale schuld.
Met deze overweging wordt de wettelijkheid van het dwangschrift aan een voorwaarde
onderworpen, die in de wet niet voorkomt. De vermelding van de oorzaak van de bevonden belastingschuld zou niet meer volstaan. Ook zou moeten melding worden gemaakt
van de gegevens van het onderzoek, die tot de kennis van het belastbaar feit hebben geleid.
Dat de motivering, volgens de termen van de wet, "afdoende" moet zijn, betekent dat de
beslissing door de aangevoerde motieven moet gedragen worden. Dit benadrukt een relatie tussen de beslissing en de aangevoerde motieven, maar laat de rechten van beide partijen met betrekking tot het bewijs van de aangevoerde feiten onaangeraakt.
In de beoordeling over de wettelijkheid van de bestreden bestuurshandeling moet een
onderscheid gemaakt worden tussen, enerzijds, de motivering die de administratie tot het
invorderen van een verschuldigde belasting en daartoe ook tot het uitvaardigen van een
dwangbevel hebben geleid, en, anderzijds, het onderzoek waarbij dit belastbaar feit ter
kennis van de administratie is gekomen.
De motieven van het dwangbevel zijn van dit onderzoek afgeleid, maar de gegevens
van dit onderzoek blijven van deze motieven te onderscheiden.
Louter aanvullend moet overigens erop gewezen worden dat ten deze de bewijslast, in
toepassing van artikel 108 Wb. Succ., op de erfgerechtigde rustte.
Uit het feit dat het dwangbevel de gegevens niet zou bevatten van het onderzoek dat tot
de vaststelling van de gevorderde fiscale schuld heeft geleid, kan bijgevolg niet afgeleid
worden dat de beslissing om een dwangbevel uit te vaardigen niet gemotiveerd is.
De administratie, handelend binnen de perken van haar gebonden bevoegdheid, heeft
tot plicht een dwangbevel uit te vaardigen wanneer zij, in het gebied van de successierechten, kennis krijgt van een belastbaar feit, het bedrag ervoor vaststelt, en van de belastingschuldige de vrijwillige betaling ervan niet bekomt.
Het arrest, dat deze gegevens onvoldoende verklaart om het dwangbevel te motiveren,
miskent de wetsbepalingen die in dit geval het uitvaardigen van een dwangbevel opleggen
(schending in hoofdzaak van artikel 142/1 W. Succ., en artikel 220 W. Reg.); het geeft
aan het begrip "afdoende motivering" een betekenis die met de termen en de strekking van
de wet onverenigbaar is (schending van de artikelen 1, 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991
betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen), en miskent aanvullend de overige in de aanhef van het middel vermelde wetsbepalingen.
(...)

III. BESLISSING VAN HET HOF
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Beoordeling
Eerste middel
Eerste onderdeel
1. Op grond van de artikelen 1, 2 en 3 van de wet op de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, moet het dwangschrift inzake successierechten
uitdrukkelijk worden gemotiveerd. De opgelegde motivering moet in de akte de
juridische en feitelijke overwegingen vermelden die aan de beslissing ten grondslag liggen. De motivering moet bovendien afdoende zijn.
2. Dat de motivering afdoende moet zijn, betekent dat de beslissing voldoende
door de motivering moet worden gedragen en dat de motivering evenredig moet
zijn met de belangrijkheid van de genomen beslissing en de aard van de bevoegdheid van de overheid.
Een afdoende motivering moet aan de bestemmeling toelaten de gronden te
kennen van de beslissing die hem aanbelangt. Of zij al dan niet afdoende is zal
afhangen van alle omstandigheden van de zaak, inzonderheid van de voorafgaande effectieve kennis die de bestemming heeft van de gegevens van het dossier.
3. Het staat aan de feitenrechter om in feite te oordelen of de motivering van
de beslissing afdoende is. Hij mag daarbij evenwel het wettig begrip van motiveringsplicht van de overheid niet schenden.
4. De appelrechters stellen in het arrest van 20 september 2005 vast dat de enige als feitelijk aan te merken overwegingen die in het dwangbevel zijn aangehaald luiden: "Aangezien uit een administratief onderzoek is gebleken dat de
echtgenoten V.-S. titularissen waren van een KB-Luxrekening met een saldo op
datum van 2 oktober 1989 van 889.233.133,5 BEF".
Hieruit blijkt dat het dwangbevel dat aan de rechtsvoorgangster van de verweerders ter kennis is gebracht, het belastbaar feit, de omvang en de oorzaak van
de fiscale schuld vermeldt, zodoende de afdoende motieven vermeldt waarop het
is gesteund.
Bovendien blijkt uit hetzelfde arrest dat de rechtsvoorgangster van de verweerders of haar raadsman voor het dwangbevel inzage heeft kunnen nemen en genomen heeft van het administratief dossier.
De appelrechters konden dan ook niet zonder schending van artikel 3 van de
wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen aannemen dat het dwangbevel dat aan de rechtsvoorgangster van de
verweerders ter kennis is gebracht, niet de afdoende motieven vermeldt waarop
het is gesteund.
5. Het onderdeel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het arrest van 20 september 2005, alsmede het arrest van 20 december 2005 dat het gevolg ervan is.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van de vernietigde arresten.
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Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
over.
Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Antwerpen.
22 mei 2008– 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever: de
h. Stassijns – Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal – Advocaten:
mrs. Claeys Boúúaert en Geinger.

Nr. 313
1° KAMER - 23 mei 2008

1º ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING VAN TAFEL EN BED —
ECHTSCHEIDINGSPROCEDURE — VOORLOPIGE MAATREGELEN BESLISSING - HEROPENING VAN HET DEBAT - VORDERING TOT WIJZIGING VAN DE MAATREGELEN ONTVANKELIJKHEID
2º NIEUWE VORDERING - ECHTSCHEIDING - VOORLOPIGE MAATREGELEN - BESLISSING HEROPENING VAN HET DEBAT - VORDERING TOT WIJZIGING VAN DE MAATREGELEN ONTVANKELIJKHEID
1º en 2° Wanneer het hof van beroep uitspraak gedaan heeft over een vordering tot
voorlopige maatregelen inzake echtscheiding op grond van bepaalde feiten en de
heropening van het debat bevolen heeft alvorens uitspraak te doen over een andere
vordering, kan het, bij die gelegenheid, niet kennisnemen van de vordering tot wijziging
van de beslissing die het gewezen heeft, aangezien die vordering voor de voorzitter van
de rechtbank moet worden gebracht1. (Artt. 775, eerste lid en 1280, negende lid Ger.W.)
(K. T. J.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.06.0607.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen de arresten, op 17 mei 2005 en 6 oktober
2005 gewezen door het Hof van Beroep te Brussel.
Raadsheer Sylviane Velu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Philippe de Koster heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert vier middelen aan.
(...)
Vierde middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1042, 1068, 1280, 1288, 4°, en 1320 van het Gerechtelijk Wetboek;
- de artikelen 209, 301, §3, en 307bis van het Burgerlijk Wetboek.
1 Zie concl. O.M. in Pas. 2008, nr. 313.
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Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest van 6 oktober 2005 oordeelt dat het hof zijn rechtsmacht volledig
heeft uitgeoefend m.b.t. eisers vordering om een vermindering te verkrijgen van de onderhoudsbijdrage die voordien bij het eerste, in dezelfde zaak gewezen, bestreden arrest aan
de verweerster was toegekend.
Het verantwoordt die beslissing op grond van al zijn redenen die geacht worden hier integraal te zijn weergegeven, en in het bijzonder op grond van de volgende overweging:
"[De eiser] neemt de heropening van het debat die was bevolen binnen de hierboven
omschreven perken te baat om op grond van een nieuw gegeven te vorderen dat de onderhoudsbijdrage die bij het arrest van 17 mei 2005 ten voordele van [de verweerster] was
vastgesteld, vanaf 30 augustus 2005 wordt afgeschaft, of althans verminderd.
Het hof [van beroep] is niet langer bevoegd om over die nieuwe vordering uitspraak te
doen aangezien het bij het voornoemde arrest zijn rechtsmacht over dat punt volledig
heeft uitgeoefend".
Grieven
In de artikelen 209, 301, §3, en 307bis van het Burgerlijk Wetboek en de artikelen
1288, 4°, tweede lid, en 1320 van het Gerechtelijk Wetboek is het beginsel vastgelegd dat
de voorlopige maatregelen betreffende de partijen in echtscheiding tijdens de rechtspleging gewijzigd kunnen worden.
Artikel 1280 van het Gerechtelijk Wetboek, luidens hetwelk de voorzitter van de rechtbank of de rechter die het ambt van voorzitter waarneemt, rechtsprekend in kort geding,
tot de ontbinding van het huwelijk op verzoek van een van de partijen of van de procureur
des Konings kennisneemt van de voorlopige maatregelen die betrekking hebben op de
persoon, op het levensonderhoud en op de goederen, zowel van de partijen als van de kinderen, bepaalt in het negende en tiende lid:
"De zaak blijft, (tot de ontbinding van het huwelijk) tijdens de hele echtscheidingsprocedure, aanhangig bij de voorzitter van de rechtbank of de rechter die het ambt van voorzitter waarneemt.
Onverminderd een nieuwe dagvaarding of een vrijwillige verschijning der partijen, kan
de zaak binnen 15 dagen voor de rechter worden gebracht doordat één van de partijen
haar conclusies op de griffie neerlegt".
Aldus bekrachtigt artikel 1280 van het Gerechtelijk Wetboek het beginsel dat de voorzitter van de rechtbank, rechtsprekend in kort geding, tijdens de hele echtscheidingsprocedure bevoegd blijft en zulks zelfs nadat hij uitspraak heeft gedaan over een punt van de
vordering betreffende de voorlopige maatregelen.
De voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg die in kort geding uitspraak heeft gedaan over de voorlopige maatregelen inzake echtscheiding op grond van bepaalde feiten,
kan zijn beschikking intrekken of wijzigen voor zover de omstandigheden veranderd zijn.
Wanneer wordt aangevoerd dat de gegevens op grond waarvan een onderhoudsuitkering
was vastgesteld, veranderd zijn, kan bijgevolg aan de bevoegde rechter gevraagd worden
om die uitkering te herzien, aangezien het gezag van gewijsde in die aangelegenheid
slechts geldt rebus sic stantibus, en niet impliceert dat de rechter zijn rechtsmacht definitief volledig heeft uitgeoefend.
Dezelfde regels zijn van toepassing in hoger beroep, overeenkomstig de artikelen 1042
en 1068 van het Gerechtelijk Wetboek.
Het hof van beroep dat geadieerd is door het hoger beroep tegen een beschikking van
de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg die in kort geding uitspraak heeft gedaan
over de voorlopige maatregelen inzake echtscheiding op grond van bepaalde feiten, en dat
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zelf uitspraak heeft gedaan over die voorlopige maatregelen, blijft bevoegd om er tijdens
de hele echtscheidingsprocedure kennis van te nemen. Als het bij wege van conclusie verzocht wordt in dezelfde zaak uitspraak te doen over het gevolg van nieuwe omstandigheden op de voorlopige maatregelen die bij een vorig tussenarrest zijn vastgesteld, is het bevoegd om die te wijzigen.
Het bestreden arrest dat oordeelt dat het hof van beroep niet langer bevoegd is om uitspraak te doen over de vordering van de eiser die op grond van een nieuw gegeven ertoe
strekt de onderhoudsbijdrage die bij het arrest van 17 mei 2005 ten voordele van [de verweerster] was vastgesteld op grond van een nieuw gegeven, vanaf 30 augustus 2005 te
doen afschaffen, of althans te verminderen, en zulks omdat het zijn rechtsmacht over dat
punt volledig heeft uitgeoefend, schendt artikel 1280 van het Gerechtelijk Wetboek, in onderling verband gelezen met de artikelen 1042 en 1068 van het Gerechtelijk Wetboek. Bovendien miskent het bestreden arrest het beginsel dat de voorlopige maatregelen bij een
echtscheidingsprocedure steeds gewijzigd kunnen worden, zoals het is vastgelegd in de
artikelen 209, 301, §3, en 307bis van het Burgerlijk Wetboek en in de artikelen 1288, 4°,
tweede lid, et 1320 van het Gerechtelijk Wetboek en schendt het bijgevolg die wetsbepalingen.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Vierde middel
Enerzijds blijft, krachtens artikel 1280, negende lid, van het Gerechtelijk Wetboek, de zaak tot de ontbinding van het huwelijk tijdens de hele echtscheidingsprocedure, aanhangig bij de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg, die in
eerste aanleg uitspraak doet over de voorlopige maatregelen inzake echtscheiding op grond van bepaalde feiten. Het tiende lid van die bepaling preciseert dat,
onverminderd een nieuwe dagvaarding of een vrijwillige verschijning der partijen, de zaak binnen 15 dagen voor de rechter kan worden gebracht doordat één
van de partijen haar conclusies op de griffie neerlegt.
Anderzijds, volgens artikel 775, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, bepaalt de rechter, indien de heropening van de debatten bevolen wordt, dag en uur
waarop de partijen die verschenen zijn, over het door hem bepaalde onderwerp
zullen worden gehoord.
In dat geval kan het debat slechts over dat onderwerp gaan. Geen enkele nieuwe vordering mag worden ingediend en de bestaande vorderingen die niet behoren tot het door de rechter bepaalde onderwerp, mogen niet worden uitgebreid of
gewijzigd.
Uit die bepalingen volgt dat het hof van beroep, wanneer het uitspraak gedaan
heeft over een vordering tot voorlopige maatregelen inzake echtscheiding op
grond van bepaalde feiten en de heropening van het debat bevolen heeft alvorens
uitspraak te doen over een andere vordering, bij die gelegenheid niet kan kennisnemen van de vordering tot wijziging van de beslissing die het gewezen heeft,
aangezien die vordering voor de voorzitter van de rechtbank moet worden gebracht.
Bij arrest van 17 mei 2005 heeft het hof van beroep uitspraak gedaan over verscheidene vorderingspunten door meer bepaald de eiser te veroordelen tot betaling van een onderhoudsuitkering aan de verweerster, en, alvorens uitspraak te
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doen over de overige vorderingspunten betreffende de voorlopige regeling van
de gemeenschappelijke goederen, heeft het de heropening van het debat bevolen
opdat de partijen zouden kunnen preciseren of het echtscheidingsvonnis van 8
december 2004 kracht van gewijsde had verkregen met betrekking tot de ten nadele van de eiser uitgesproken echtscheiding.
Het bestreden arrest van 6 oktober 2005 dat, om afwijzend te beschikken op
eisers nieuwe vordering die ertoe strekt, dankzij die heropening van het debat, op
grond van een nieuw gegeven te verkrijgen dat de onderhoudsbijdrage die bij het
arrest van 17 mei 2005 was vastgesteld, wordt afgeschaft, of althans verminderd,
oordeelt dat het hof van beroep zijn rechtsmacht over dat punt volledig heeft uitgeoefend, verantwoordt zijn beslissing naar recht.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
23 mei 2008– 1° kamer – Voorzitter: de h. Storck, voorzitter – Verslaggever: mevr.
Velu – Gelijkluidende conclusie van de h. de Koster, advocaat-generaal met opdracht –
Advocaten: mrs. Mahieu en Wouters.

Nr. 314
3° KAMER - 26 mei 2008

1º GEZINSBIJSLAG — ZELFSTANDIGEN - RECHTHEBBENDE - BEDRAG - WEES VOORWAARDEN - OP HET TIJDSTIP VAN OVERLIJDEN VAN EEN VAN DE OUDERS - DRAAGWIJDTE
2º GEZINSBIJSLAG — ZELFSTANDIGEN - RECHTHEBBENDE - BEDRAG - WEES VOORWAARDEN VERVULD OP HET TIJDSTIP VAN OVERLIJDEN VAN EEN VAN DE OUDERS VOORWAARDEN VERVULD NA HET OVERLIJDEN - VERSCHIL IN BEHANDELING - DISCRIMINATIE VERANTWOORDING
3º GRONDWET — GRONDWET 1994 (ART. 1 TOT 99) — ARTIKEL 10 - ARTIKEL
11 - GEZINSBIJSLAG - ZELFSTANDIGEN - RECHTHEBBENDE - BEDRAG - WEES - VOORWAARDEN
VERVULD OP HET TIJDSTIP VAN OVERLIJDEN VAN EEN VAN DE OUDERS - VOORWAARDEN VERVULD NA
HET OVERLIJDEN - VERSCHIL IN BEHANDELING - DISCRIMINATIE - VERANTWOORDING
4º INTERNATIONALE VERDRAGEN - INTERNATIONAAL VERDRAG INZAKE DE RECHTEN VAN
HET KIND, AANGENOMEN TE NEW YORK OP 20 NOVEMBER 1989 - ARTIKELEN 2.1 EN 26.1 INTERNATIONAAL VERDRAG INZAKE ECONOMISCHE, SOCIALE EN CULTURELE RECHTEN, OPGEMAAKT
TE NEW YORK OP 16 DECEMBER 1966 - ARTIKELEN 2.1, 9 EN 10.3 - SOCIALE ZEKERHEID SOCIALE VERZEKERING - GEEN RECHTSTREEKSE WERKING
5º RECHTEN VAN DE MENS — INTERNATIONAAL VERDRAG INZAKE
ECONOMISCHE SOCIALE EN CULTURELE RECHTEN - ARTIKELEN 2.1, 9 EN
10.3 - SOCIALE ZEKERHEID - SOCIALE VERZEKERING - GEEN RECHTSTREEKSE WERKING
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6º CASSATIEMIDDELEN — BURGERLIJKE ZAKEN — VERBAND MET
BESTREDEN BESLISSING - GEEN VERBAND - NIET-ONTVANKELIJKHEID
7º PREJUDICIEEL GESCHIL - GRONDWETTELIJK HOF - CASSATIEMIDDEL - NIETONTVANKELIJKHEID OM EEN REDEN EIGEN AAN DE CASSATIEPROCEDURE - UITWERKING
8º CASSATIEMIDDELEN — BURGERLIJKE ZAKEN — ALGEMEEN - NIETONTVANKELIJKHEID OM EEN REDEN EIGEN AAN DE CASSATIEPROCEDURE - PREJUDICIEEL GESCHIL GRONDWETTELIJK HOF - UITWERKING
9º GRONDWETTELIJK HOF - PREJUDICIEEL GESCHIL - CASSATIEMIDDEL - NIETONTVANKELIJKHEID OM EEN REDEN EIGEN AAN DE CASSATIEPROCEDURE - UITWERKING
10º GRONDWET — GRONDWET 1994 (ART. 1 TOT 99) — ARTIKEL 10 –
ART. 11 - GEZINSBIJSLAG - ZELFSTANDIGEN - WERKNEMERS EN AMBTENAREN - BEDRAG VERSCHIL IN BEHANDELING - NIET VERGELIJKBARE CATEGORIEËN
11º GEZINSBIJSLAG — ALGEMEEN - ZELFSTANDIGEN - WERKNEMERS EN AMBTENAREN BEDRAG - VERSCHIL IN BEHANDELING - GRONDWET - ARTT. 10 EN 11 - NIET VERGELIJKBARE
CATEGORIEËN

1º De hoedanigheid van rechthebbende op gezinsbijslag wordt in de regeling voor
zelfstandigen alleen toegekend aan de wees van wie één van de ouders, op het ogenblik
van het overlijden en niet daarna, voldeed aan de voorwaarden om zelf rechthebbende te
zijn tijdens de daarin omschreven periode. (Art. 9, §1, eerste lid K.B. 8 april 1976)
2º en 3° Het ogenblik van het overlijden, op grond waarvan beoordeeld wordt of de wees
als rechthebbende op bijslag erkend kan worden, is een criterium van onderscheid dat
objectief en redelijkerwijs verantwoord is, aangezien het, bij het ontstaan van het recht,
het bestaan van een verband tussen het aan het kind erkende voordeel en de aansluiting
van ten minste een van zijn ouders bij de regeling waarborgt.
4º en 5° Uit de tekst zelf van de artikelen 2.1 en 26.1 Internationaal Verdrag inzake de
rechten van het kind, aangenomen te New York op 20 november 1989, en uit de artikelen
2.1, 9 en 10 Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten,
opgemaakt te New York op 16 december 1966, volgt dat zij geen rechtstreekse werking
hebben en dat zij de rechtzoekenden geen enkel individueel recht toekennen dat door de
nationale instanties gewaarborgd wordt.
6º Een middel dat geen kritiek op het bestreden arrest uitoefent, is niet ontvankelijk.
7º, 8° en 9° Wanneer een middel niet ontvankelijk is op grond van een reden eigen aan de
cassatieprocedure, dienen de daarin door een partij voorgestelde prejudiciële vragen niet
aan het Grondwettelijk Hof te worden gesteld.
10º en 11° De omstandigheden dat zowel de zelfstandigen, enerzijds, als de werknemers
en de ambtenaren, anderzijds, het socialezekerheidsstelsel dat op hen van toepassing is,
mede financieren door middel van bijdragen die op verschillende manieren geïnd
worden, maar als gemeenschappelijk kenmerk hebben dat zij op grond van hun
beroepsinkomsten berekend worden en dat de gezinsbijslag geheel in het belang van het
kind is ingevoerd, volstaan niet om aan te nemen dat die verschillende categorieën
personen vanuit het oogpunt van het recht op de gezinsuitkeringen als vergelijkbaar
kunnen worden beschouwd.
(D. T. H.D.P VERREKENKAS VOOR KINDERBIJSLAG v.z.w.)

ARREST (vertaling)

(A.R. S.06.0105.F)
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I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, dat op 8 september 2006 is gewezen door het Arbeidshof te Brussel.
Raadsheer Philippe Gosseries heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert de volgende twee middelen aan:
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 10, 11, 149, 159 en 191 van de Grondwet;
- het algemeen beginsel van internationaal en nationaal recht volgens hetwelk een
rechtsregel van internationaal verdragsrecht die rechtstreekse werking heeft in de interne
rechtsorde, de toepassing verbiedt van een nationale rechtsregel, ongeacht of die vóór dan
wel na een internationaal verdrag is uitgevaardigd, wanneer de werking van de nationale
rechtsregel strijdig is met de rechtsregel van internationaal verdragsrecht;
- de artikelen 2 en 26.1 van het Internationaal Verdrag inzake de rechten van het kind,
aangenomen te New York op 20 november 1989 en goedgekeurd bij de wet van 25 november 1991;
- de artikelen 9 en 10, §3, van het Internationaal Verdrag inzake economische, sociale
en culturele rechten, opgemaakt te New York op 16 december 1966 en goedgekeurd bij de
wet van 15 mei 1981;
- het artikel 8 van de wet van 11 april 1995 tot invoering van het handvest van de sociaal verzekerde;
- de artikelen 50bis, 56bis en 62 van de wetten betreffende de kindertoeslagen voor
loonarbeiders, gecoördineerd bij het koninklijk besluit van 19 december 1939;
- de artikelen 1 en 2 van de wet van 29 maart 1976 betreffende de gezinsbijslag voor
zelfstandigen;
- de artikelen 2, 9 en 18 van het koninklijk besluit van 8 april 1976 houdende regeling
van de gezinsbijslag ten voordele van de zelfstandigen;
- de artikelen 1 tot 3 en 6bis van de wet van 20 juli 1971 tot instelling van gewaarborgde gezinsbijslag;
- de artikelen 3, 4, 6 en 8, §1, van het koninklijk besluit van 25 oktober 1971 tot uitvoering van de wet van 20 juli 1971 tot instelling van gewaarborgde gezinsbijslag.
Aangevochten beslissing
Het arrest beslist dat de eiseres voor haar dochter A. geen recht heeft op de kinderbijslag voor wezen in de regeling voor zelfstandigen, zonder vast te stellen dat zij recht heeft
op kinderbijslag in het kader van een andere regeling.
Het verantwoordt die beslissing op grond van alle redenen die hier als volledig weergegeven worden beschouwd, en meer bepaald om de volgende redenen:
"4. De verhoogde kinderbijslag wordt aan de wees van vader of moeder uitgekeerd
wanneer één van de ouders, op het ogenblik van het overlijden, gedurende een bepaalde
tijd aangesloten was bij de Belgische sociale zekerheid voor zelfstandigen, werknemers of
ambtenaren, of wanneer hij de gewaarborgde gezinsbijslag heeft aangevraagd;
In oktober 2002 was het bedrag van de kinderbijslag voor wezen in alle regelingen even
hoog. In het geval van A. gaat het om 296,01 euro (262,84 euro geïndexeerd - artikel 18
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van het koninklijk besluit van 8 april 1976 tot uitvoering van de wet van 29 maart 1976
betreffende de gezinsbijslag voor zelfstandigen; artikel 56bis van de gecoördineerde wetten van 19 december 1939 betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders, die krachtens
artikel 3 van die wetten ook van toepassing zijn op de ambtenaren; artikel 8, §2, van het
koninklijk besluit van 25 oktober 1971 tot uitvoering van de wet van 20 juli 1971 tot instelling van gewaarborgde gezinsbijslag);
In de regeling voor zelfstandigen is de wees van vader of moeder de rechthebbende en
wordt de verhoogde kinderbijslag uitgekeerd wanneer, op het ogenblik van het overlijden,
zijn vader of moeder voldeed aan de voorwaarden om rechthebbende te zijn, hetzij gedurende ten minste twee van de vier kalenderkwartalen voorafgaand aan dat waarin het
overlijden plaatsvond, hetzij gedurende ten minste de helft van de referteperiode, d.w.z.
vanaf de eerste januari van het jaar van de twintigste verjaardag tot het overlijden (artikelen 9 en 18 van het koninklijk besluit van 8 april 1976);
5. In de regeling voor werknemers en ambtenaren (artikelen 50bis en 56bis van de gecoördineerde wet van 19 december 1939), wordt de kinderbijslag voor wezen onder soortgelijke voorwaarden uitbetaald;
De verhoogde gewaarborgde gezinsbijslag wordt uitgekeerd aan wezen wier vader of
moeder de gewaarborgde gezinsbijslag heeft aangevraagd, indien de wettelijke voorwaarden voor de toekenning van de bijslag op het ogenblik van het overlijden waren vervuld.
Die voorwaarden zijn met name: het kind en de rechthebbende verblijven in België; geen
kinderbijslag krachtens een andere regeling; geen bestaansmiddelen (artikel 8, §2, van het
koninklijk besluit van 25 oktober 1971 tot uitvoering van de wet van 20 juli 1971 tot instelling van gewaarborgde gezinsbijslag);
6. In de regeling voor zelfstandigen is niet voldaan aan de voorwaarden van artikel 9
van het koninklijk besluit van 8 april 1976. Immers, toen A.S. overleed in maart 1997,
voldeden noch hij noch (de eiseres) aan de voorwaarden om rechthebbende te zijn in de
Belgische regeling van de kinderbijslag voor zelfstandigen;
7. (De eiseres) betoogt dat de bepalingen van artikel 9 discriminerend zijn, d.w.z. dat
zij voldoende vergelijkbare categorieën van personen verschillend behandelen, op een
wijze die niet redelijkerwijs verantwoord is;
Artikel 9 van het koninklijk besluit van 8 april 1976 maakt geen onderscheid tussen
zelfstandigen, werknemers, ambtenaren en rechthebbenden op de gewaarborgde gezinsbijslag. In elk van die regelingen wordt immers hetzelfde bedrag aan kinderbijslag voor wezen uitgekeerd, aangezien op het ogenblik van het overlijden de vader of moeder van de
wees bepaalde banden met het betrokken socialezekerheidsstelsel heeft;
Het is mogelijk dat voormeld artikel een onrechtstreeks verschil in behandeling van
Belgen en vreemdelingen bevat (zie de bepalingen die in dit verband ertoe strekken de bijzondere moeilijkheden van de vreemdelingen op te lossen en die vervat zijn in de internationale verdragen inzake sociale zekerheid en in de artikelen 78 en 79 van de verordening
(EEG) nr. 1408/71 van 14 juni 1971 betreffende de toepassing van de sociale zekerheidsregelingen op loontrekkenden, op niet-loontrekkenden en hun gezinnen, die zich binnen
de Gemeenschap verplaatsen);
Te dezen is het evenwel niet dat eventuele, onrechtstreekse verschil in behandeling van
vreemdelingen dat (de eiseres) belet kinderbijslag voor wezen van zelfstandigen te genieten;
De hindernis wordt gevormd door het beroep dat (de eiseres) en haar echtgenoot in Albanië hebben uitgeoefend. Zij hebben vóór het overlijden van S. niet als zelfstandige gewerkt. Zij hebben evenmin een beroep uitgeoefend waarvoor in België socialezekerheidsbijdragen voor zelfstandigen betaald hadden moeten worden: (de eiseres) werkte voor een
instelling die vergeleken kan worden met een Belgische openbare instelling en het beroep
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van arts van S. had in België kunnen worden uitgeoefend in de hoedanigheid van ambtenaar of werknemer (cfr. het mechanisme van artikel 37, §2, van het koninklijk besluit van
25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, dat ertoe strekt de moeilijkheden van werklozen die in het buitenland gewerkt hebben, te verhelpen);
Noch S. noch (de eiseres) hebben vóór het overlijden een 'effectieve arbeidsverhouding'
gehad ('rapport de travail effectif', zoals het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen dit verwoordt in zijn arrest van 16 maart 1978, 115/77, Laumann, Rec., p. 805),
die een verband met de sociale zekerheid van de zelfstandigen vertoont. Het is niet een activiteit als zelfstandige die aan de basis lag van het inkomen van het gezin van A.S.; het
verlies van dat inkomen hoeft niet te worden vervangen door een kinderbijslag voor zelfstandigen;
Kortom, (de eiseres) heeft voor haar dochter A. geen recht op de kinderbijslag voor wezen in de regeling voor zelfstandigen".
Grieven
Eerste onderdeel
Het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie, dat vervat is in de artikelen 10 en 11
van de Grondwet en dat door artikel 191 van de Grondwet uitgebreid wordt tot de vreemdelingen, impliceert dat al degenen die in dezelfde situatie verkeren, op dezelfde wijze behandeld worden. Dit beginsel sluit niet uit dat een onderscheid gemaakt wordt tussen verschillende categorieën van personen, voor zover het criterium van onderscheid op een objectieve en redelijke wijze verantwoord kan worden. Het bestaan van een dergelijke verantwoording moet beoordeeld worden in het licht van het doel en de gevolgen van de genomen maatregel. Het beginsel van gelijkheid wordt eveneens miskend wanneer bewezen
is dat er geen redelijke verhouding van evenredigheid bestaat tussen de aangewende middelen en het beoogde doel.
Artikel 1 van de wet van 29 maart 1976 betreffende de gezinsbijslag voor zelfstandigen
bepaalt:
"Bij een in een Ministerraad overlegd besluit stelt de Koning de regeling vast van de
gezinsbijslag bedoeld in het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting
van het sociaal statuut der zelfstandigen.
De Koning kan, bij een in Ministerraad overlegd besluit, een bijkomende tegemoetkoming instellen ten voordele van de zelfstandigen die gerechtigd zijn op kinderbijslag".
Artikel 2 van dezelfde wet bepaalt:
"De regeling van de gezinsbijslag zal inzonderheid voorzien in de toekenning van: 1°
kraamgeld; 2° kinderbijslag, waarvan het bedrag inzonderheid kan schommelen in functie
van het aantal en de leeftijd van de kinderen en van hun toestand van wees, mindervalide
of kind van een door arbeidsongeschiktheid getroffen zelfstandige of helper; 3° een adoptiepremie. Deze uitkeringen worden vanaf het eerste kind toegekend".
Artikel 9, §1, eerste lid, van het koninklijk besluit van 8 april 1976 houdende regeling
van de gezinsbijslag ten voordele van de zelfstandigen bepaalt:
"Rechthebbende is de wees van vader of moeder wanneer, op het ogenblik van het
overlijden, een van beiden voldeed aan de voorwaarden om rechthebbende te zijn, hetzij
gedurende ten minste twee van de vier kalenderkwartalen voorafgaand aan dat waarin het
overlijden plaatsvond, hetzij gedurende ten minste de helft van de hieronder bepaalde referteperiode".
Artikel 2 van hetzelfde koninklijk besluit bepaalt dat rechthebbende "de zelfstandige is
die onderworpen is aan het koninklijk besluit nr. 38 en die de bijdragen verschuldigd is
beoogd in artikel 12, §1, van hetzelfde besluit".
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Artikel 18 van hetzelfde besluit bepaalt:
"Het maandbedrag van de kinderbijslag ten gunste van de krachtens artikel 9 rechthebbende wezen is vastgesteld op 262,84 euro".
De ratio legis van die bepalingen bestaat, enerzijds, in het verhogen, in het belang van
het kind, van de kinderbijslag die in het kader van de regeling voor zelfstandigen toegekend wordt om de inkomstenderving te vergoeden die ten gevolge van het overlijden van
één van de ouders van het kind is geleden.
De wetgever heeft, anderzijds, die regeling voor zelfstandigen alleen willen toekennen
aan de wezen van personen die voldeden aan de "voorwaarden om rechthebbende te zijn,
hetzij gedurende tenminste twee van de vier kalenderkwartalen voorafgaand aan dat waarin het overlijden plaatsvond, hetzij gedurende tenminste de helft van de hieronder bepaalde referteperiode". Dit verschil in behandeling wordt met name verantwoord door de wil
van de wetgever om die regeling alleen ten goede te laten komen aan de kinderen van degenen die reeds gedurende een zekere periode een activiteit als zelfstandige hebben uitgeoefend en dus reeds bijgedragen hebben tot de financiering van het socialezekerheidsstelsel voor zelfstandigen.
De woorden "op het ogenblik van het overlijden" in artikel 9 van het koninklijk besluit
van 8 april 1976 moeten in die zin uitgelegd worden dat het kind pas vanaf het ogenblik
van het overlijden van een van zijn ouders het recht op de uitkeringen voor wezen verkrijgt en alleen op voorwaarde dat een van hen voldoet aan de voorwaarden van artikel 9.
Het arrest, dat beslist dat de wees alleen recht heeft op de kinderbijslag indien hij aan
de in artikel 9 van het koninklijk besluit van 8 april 1976 bepaalde voorwaarden voldoet
op het ogenblik van het overlijden en niet na dat overlijden, schendt die bepaling, alsook
de artikelen 2 en 18 van datzelfde koninklijk besluit.
Subsidiair moet erop gewezen worden dat, indien de woorden "op het ogenblik van het
overlijden" van artikel 9 van het koninklijk besluit van 8 april 1976 aldus uitgelegd moeten worden dat zij de hoedanigheid van rechthebbende op uitkeringen voor wezen alleen
toekennen aan wezen van wie één van de ouders, op het ogenblik van het overlijden en
niet erna, voldeden aan de voorwaarden om rechthebbende te zijn, zoals die voorwaarden
omschreven zijn in dat artikel 9, dan schenden zij de artikelen 10 en 11 van de Grondwet,
in zoverre zij een verschil in behandeling invoeren tussen de wezen van personen die op
het ogenblik van het overlijden voldeden aan de bij artikel 9 van het koninklijk besluit van
8 april 1976 bepaalde voorwaarden en de wezen van personen die slechts na het overlijden aan die voorwaarden voldeden. Dat verschil in behandeling wordt verantwoord noch
door de doelstelling om een hogere kinderbijslag toe te kennen noch door de wil om die
bijslag alleen aan zelfstandigen toe te kennen.
Het arrest, dat artikel 9 van het koninklijk besluit aldus toepast en bijgevolg weigert om
de in het koninklijk besluit van 8 april 1976 bepaalde kinderbijslag voor wezen toe te kennen, schendt de artikelen 10, 11 en 191 van de Grondwet, gelezen in samenhang met artikel 9 van het koninklijk besluit van 8 april 1976 en, voor zover nodig, de artikelen 2 en 18
van datzelfde koninklijk besluit.
Die discriminatie is daarenboven in strijd met de artikelen 1 en 2 van de wet van 29
maart 1976 betreffende de gezinsbijslag voor zelfstandigen, krachtens welke de Koning
weliswaar de regeling van de gezinsbijslag voor zelfstandigen kan vaststellen en het bedrag van de kinderbijslag kan doen schommelen naar gelang van de toestand van wees
van de kinderen van zelfstandigen, maar geen discriminatie mag invoeren tussen twee categorieën wezen van zelfstandigen.
Het arrest, dat een onwettig koninklijk besluit toepast, schendt eveneens artikel 159 van
de Grondwet.
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Tweede onderdeel
De regeling voor gezinsbijslag bestaat uit drie onderdelen: de regeling voor werknemers (wetten betreffende de kindertoeslag voor loonarbeiders, gecoördineerd bij het koninklijk besluit van 19 december 1939), de regeling voor zelfstandigen (wet van 29 maart
1976 betreffende de gezinsbijslag voor zelfstandigen; koninklijk besluit van 8 april 1976
houdende regeling van de gezinsbijslag ten voordele van de zelfstandigen) en de regeling
van de gewaarborgde gezinsbijslag (wet van 20 juli 1971 tot instelling van gewaarborgde
gezinsbijslag en koninklijk besluit van 25 oktober 1971 tot uitvoering van die wet).
Artikel 56bis, §1, van de wetten betreffende de kindertoeslagen voor loonarbeiders, gecoördineerd bij het koninklijk besluit van 19 december 1939, bepaalt:
"Is rechthebbende op kinderbijslag tegen de bedragen bepaald in artikel 50bis, de wees
indien op het ogenblik van het overlijden van één van de ouders, de vader of de moeder in
de loop van de twaalf maanden die onmiddellijk het overlijden voorafgaan de voorwaarden heeft vervuld om aanspraak te maken op ten minste zes maandelijkse forfaitaire bijslagen".
Artikel 50bis van diezelfde gecoördineerde wetten bepaalt:
"De maandelijkse kinderbijslag waarop de wees bedoeld in artikel 56bis, §1, gerechtigd
is, bedraagt 262,84 euro".
Artikel 8, §1, van het koninklijk besluit van 25 oktober 1971 tot uitvoering van de wet
van 20 juli 1971 tot instelling van gewaarborgde gezinsbijslag, luidt als volgt:
"De maandelijkse bedragen van de kinderbijslag zijn de bedragen bedoeld in: 2° artikel
50bis van de samengeordende wetten, voor de wees van wie de vader of de moeder aanvrager van de gewaarborgde gezinsbijslag was, voor zover de voorwaarden bepaald door
de wet, meer bepaald deze van artikel 3, vervuld waren op het ogenblik van het overlijden".
De voorwaarden om de gewaarborgde gezinsbijslag aan te vragen, zijn bepaald in de
artikelen 1 tot 3 en 6bis van de wet van 20 juli 1971 tot instelling van gewaarborgde gezinsbijslag, de artikelen 3, 4 en 6 van het koninklijk besluit van 25 oktober 1971 tot uitvoering van die wet, en artikel 62 van de wetten betreffende de kindertoeslagen voor
loonarbeiders, gecoördineerd bij het koninklijk besluit van 19 december 1939.
Artikel 18 van het koninklijk besluit van 8 april 1976 houdende regeling van de gezinsbijslag ten voordele van de zelfstandigen luidt als volgt:
"Het maandbedrag van de kinderbijslag ten gunste van de krachtens artikel 9 rechthebbende wezen is vastgesteld op 262,84 euro".
De verhoogde kinderbijslag die aan elke wees verschuldigd is, is in de regeling van de
werknemers en die van de zelfstandigen dezelfde.
Artikel 8 van de wet van 11 april 1995 tot invoering van het handvest van de sociaal
verzekerde bepaalt:
"De sociale prestaties worden toegekend, hetzij ambtshalve telkens wanneer dit materieel mogelijk is, hetzij op schriftelijk verzoek. De Koning bepaalt wat onder 'materieel mogelijk' moet worden verstaan".
De eiseres vroeg in haar verzoekschrift en in haar conclusie in hoger beroep met name
om, vanaf 1 oktober 1992, of op zijn minst vanaf 29 oktober 2002, kinderbijslag te genieten tegen het bedrag voor wezen in de regeling voor werknemers of in de regeling van de
gewaarborgde gezinsbijslag.
Het arrest stelt vast dat, in de regeling voor zelfstandigen en in die voor werknemers en
ambtenaren, "de kinderbijslag voor wezen onder soortgelijke voorwaarden wordt uitbetaald".
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Volgens het arrest "is in de regeling voor zelfstandigen niet voldaan aan de voorwaarden van artikel 9 van het koninklijk besluit van 8 april 1976", doordat, " toen A.S. overleed in maart 1997, noch hij noch (de eiseres) aan de voorwaarden voldeden om rechthebbende te zijn in de Belgische regeling van de kinderbijslag voor zelfstandigen ", dat "zij
evenmin een beroep hebben uitgeoefend waarvoor in België socialezekerheidsbijdragen
voor zelfstandigen betaald hadden moeten worden: (de eiseres) werkte voor een instelling
die vergeleken kan worden met een Belgische openbare instelling en het beroep van arts
van S. had in België kunnen worden uitgeoefend in de hoedanigheid van ambtenaar of
werknemer (cfr. het mechanisme van artikel 37, §2, van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, dat ertoe strekt de moeilijkheden van werklozen die in het buitenland gewerkt hebben, te verhelpen)" en dat "noch S.
noch (de eiseres) hebben vóór het overlijden een 'effectieve arbeidsverhouding' gehad
('rapport de travail effectif', zoals het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen
dit verwoordt in zijn arrest van 16 maart 1978, 115/77, Laumann, Rec., p. 805), die een
verband met de sociale zekerheid van de zelfstandigen vertoont".
Bijgevolg, besluit het arrest, "is het niet een activiteit als zelfstandige die aan de basis
lag van het inkomen van het gezin van A.S.; het verlies van dat inkomen hoeft niet te worden vervangen door een kinderbijslag voor zelfstandigen".
Het arrest, dat weigert aan de eiseres de verhoogde bijslag toe te kennen die in de regeling voor werknemers aan elke wees verschuldigd is, zonder na te gaan of voldaan is aan
de voorwaarden van artikel 56bis, §1, van de wetten betreffende de kinderbijslag voor
loonarbeiders, gecoördineerd bij het koninklijk besluit van 19 december 1939, en daar het
daarenboven vaststelt dat "(de eiseres) werkte voor een instelling die vergeleken kan worden met een Belgische openbare instelling en dat het beroep van arts van S. had in België
kunnen worden uitgeoefend in de hoedanigheid van ambtenaar of werknemer", schendt
die wettelijke bepaling alsook artikel 50bis van dezelfde gecoördineerde wetten en, voor
zover nodig, de artikelen 9 en 18 van het koninklijk besluit van 8 april 1976 houdende regeling van de gezinsbijslag ten voordele van de zelfstandigen. Het arrest schendt daarenboven artikel 8 van de wet van 11 april 1995 tot invoering van het handvest van de sociaal
verzekerde.
Het arrest, dat weigert de eiseres de verhoogde bijslag toe te kennen die in de regeling
van de gewaarborgde gezinsbijslag aan elke wees verschuldigd is, zonder vast te stellen
dat de bij die regeling opgelegde voorwaarden niet zijn vervuld, schendt de artikelen 1 tot
3 en 6bis van de wet van 20 juli tot instelling van gewaarborgde gezinsbijslag, de artikelen 3, 4, 6 en 8, §1, van het koninklijk besluit van 25 oktober 1971 tot uitvoering van die
wet, alsook artikel 62 van de wetten betreffende de kindertoeslagen voor loonarbeiders,
gecoördineerd bij het koninklijk besluit van 19 december 1939, en, voor zover nodig, de
artikelen 9 en 18 van het koninklijk besluit van 8 april 1976 houdende regeling van de gezinsbijslag ten voordele van de zelfstandigen. Het arrest schendt daarenboven artikel 8
van de wet van 11 april 1995 tot invoering van het handvest van de sociaal verzekerde.
Het arrest, dat zich ertoe beperkt te beslissen dat de eiseres geen recht heeft op de kinderbijslag voor wezen in de regeling voor zelfstandigen, zonder uit te leggen waarom zij
hierop geen recht zou hebben in de regeling voor werknemers of in de regeling van de gewaarborgde gezinsbijslag, terwijl, met name, artikel 8 van de wet van 11 april 1995 tot invoering van het handvest van de sociaal verzekerde bepaalt dat "de sociale prestaties worden toegekend, hetzij ambtshalve telkens wanneer dit materieel mogelijk is, hetzij op
schriftelijk verzoek", beantwoordt de conclusie van de eiseres niet. Daarenboven bevat het
niet de vaststellingen op grond waarvan het Hof de wettigheid ervan kan onderzoeken.
Bijgevolg schendt het tweemaal artikel 149 van de Grondwet.
Derde onderdeel
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Het algemeen beginsel van internationaal en nationaal recht volgens hetwelk een
rechtsregel van internationaal verdragsrecht die rechtstreekse werking heeft in de interne
rechtsorde, de toepassing van een daarmee nationale rechtsregel verbiedt, ongeacht of die
vóór dan wel na een internationaal verdrag is uitgevaardigd, verplicht de nationale hoven
en rechtbanken om die nationale rechtsregel niet toe te passen wanneer de werking van
die nationale rechtsregel strijdig is met de rechtsregel van internationaal verdragsrecht.
De rechtsnorm van een internationaal verdrag heeft rechtstreekse werking wanneer zij
voldoende nauwkeurig en volledig is.
Artikel 26.1 van het Internationaal Verdrag inzake de rechten van het kind, aangenomen te New York op 20 november 1989 en goedgekeurd bij de wet van 25 november
1991, bepaalt:
"De Staten die partij zijn, erkennen voor ieder kind het recht de voordelen te genieten
van voorzieningen voor sociale zekerheid, met inbegrip van sociale verzekering, en nemen de nodige maatregelen om de algehele verwezenlijking van dit recht te bewerkstelligen in overeenstemming met hun nationale recht".
Artikel 2 van hetzelfde verdrag bepaalt:
"De Staten die partij zijn bij dit Verdrag, eerbiedigen en waarborgen de in het Verdrag
omschreven rechten voor ieder kind onder hun rechtsbevoegdheid zonder discriminatie
van welke aard ook, ongeacht ras, huidskleur, geslacht, taal, godsdienst, politieke of andere overtuiging, nationale, etnische of maatschappelijke afkomst, vermogen, handicap, geboorte of andere omstandigheid van het kind of van een ouder of wettige voogd".
De verplichting die voortvloeit uit de artikelen 2 en 26.1 van het voormelde verdrag,
volgens hetwelk de Staten voor ieder kind, zonder enigerlei discriminatie, het recht op sociale zekerheid erkennen, is voldoende nauwkeurig en volledig. Zij heeft dus rechtstreekse werking en moet voorrang krijgen op elke hiermee strijdige nationale bepaling.
Artikel 9 van het Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten, opgemaakt te New York op 16 december 1966 en goedgekeurd bij de wet van 15 mei
1981, bepaalt:
"De Staten die partij zijn bij dit Verdrag erkennen het recht van een ieder op sociale zekerheid, daarbij inbegrepen sociale verzekering".
Artikel 10, §3, van hetzelfde verdrag bepaalt dat de Staten die partij zijn bij dat verdrag,
erkennen dat "bijzondere maatregelen ter bescherming van en ter verlening van bijstand
aan kinderen en jeugdige personen dienen te worden genomen zonder enigerlei discriminatie ter zake van afstamming of anderszins".
De verplichting die voortvloeit uit de artikelen 9 en 10, §3, van het voormelde verdrag,
volgens welke de bijzondere maatregelen van bescherming en bijstand, met name inzake
sociale zekerheid, die de Staten ten behoeve van kinderen dienen te nemen, zonder enigerlei discriminatie genomen moeten worden, is voldoende nauwkeurig en volledig. Zij heeft
dus rechtstreekse werking en moet voorrang krijgen op elke daarmee strijdige nationale
bepaling.
Het arrest weigert, door de toepassing die het maakt van artikel 9 van het koninklijk besluit van 8 april 1976 houdende regeling van de gezinsbijslag ten voordele van de zelfstandigen, aan de wees van de eiseres een socialezekerheidsbijslag toe te kennen die andere wezen wel genieten. Het schendt derhalve de artikelen 2 en 26.1 van het Internationaal
Verdrag inzake de rechten van het kind, aangenomen te New York op 20 november 1989
en goedgekeurd bij de wet van 25 november 1991, de artikelen 9 en 10, §3, van het Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten, opgemaakt te New
York op 16 december 1966 en goedgekeurd bij de wet van 15 mei 1981, en miskent het
algemeen rechtsbeginsel betreffende de voorrang van het internationale recht op het natio-
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nale recht.
Vierde onderdeel
Subsidiair moet erop gewezen worden dat, indien de artikelen 1 en 2 van de wet van 29
maart 1976 betreffende de gezinsbijslag voor zelfstandigen aldus moeten worden uitgelegd dat zij de Koning de mogelijkheid bieden een regeling van gezinsbijslag voor zelfstandigen aan te nemen die de categorieën van wezen verschillend behandelen, de volgende twee prejudiciële vragen aan het Grondwettelijk Hof moeten worden gesteld:
1. Schenden de artikelen 1 en 2 van de wet van 29 maart 1976 betreffende de gezinsbijslag voor zelfstandigen, de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, als zij aldus worden uitgelegd dat zij de Koning de mogelijkheid bieden een regeling van gezinsbijslag voor zelfstandigen vast te stellen, zoals die van artikel 9, §1, eerste lid, van het koninklijk besluit
van 8 april 1976 houdende regeling van de gezinsbijslag ten voordele van de zelfstandigen, waarin de wezen van zelfstandigen niet op dezelfde wijze behandeld worden naargelang hun ouders, die voldoen aan de bij dat artikel 9 gestelde voorwaarden, daaraan voldoen op het ogenblik van het overlijden van één van de ouders van het kind dan wel na
dat overlijden?
2. Schenden de artikelen 1 en 2 van de wet van 29 maart 1976 betreffende de gezinsbijslag voor zelfstandigen, de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, als zij aldus worden uitgelegd dat zij de Koning niet de mogelijkheid bieden een regeling van gezinsbijslag voor
zelfstandigen vast te stellen, zoals die van artikel 9, §1, eerste lid, van het koninklijk besluit van 8 april 1976 houdende regeling van de gezinsbijslag ten voordele van de zelfstandigen, waarin de wezen van zelfstandigen niet op dezelfde wijze behandeld worden
naargelang hun ouders, die voldoen aan de bij dat artikel 9 gestelde voorwaarden, daaraan
voldoen op het ogenblik van het overlijden van één van de ouders van het kind dan wel na
dat overlijden?
Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 10, 11 en 159 van de Grondwet;
- het algemeen beginsel van internationaal en nationaal recht volgens hetwelk een
rechtsregel van internationaal verdragsrecht die rechtstreekse werking heeft in de interne
rechtsorde, de toepassing verbiedt van een nationale rechtsregel, ongeacht of die vóór dan
wel na een internationaal verdrag is uitgevaardigd, wanneer de werking van de nationale
rechtsregel strijdig is met de rechtsregel van internationaal verdragsrecht;
- de artikelen 2 en 26.1 van het Internationaal Verdrag inzake de rechten van het kind,
aangenomen te New York op 20 november 1989 en goedgekeurd bij de wet van 25 november 1991;
- de artikelen 9 en 10, §3, van het Internationaal Verdrag inzake economische, sociale
en culturele rechten, opgemaakt te New York op 16 december 1966 en goedgekeurd bij de
wet van 15 mei 1981;
- het artikel 40 van de wetten betreffende de kindertoeslagen voor loonarbeiders, gecoördineerd bij het koninklijk besluit van 19 december 1939;
- de artikelen 1 en 2 van de wet van 29 maart 1976 betreffende de gezinsbijslag voor
zelfstandigen;
- de artikelen 17 en 21 van het koninklijk besluit van 8 april 1976 houdende regeling
van de gezinsbijslag ten voordele van de zelfstandigen;
- het artikel 8, §1, van het koninklijk besluit van 25 oktober tot uitvoering van de wet
van 20 juli 1971 tot instelling van gewaarborgde gezinsbijslag;
- het artikel 5 van het Gerechtelijk Wetboek.
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Aangevochten beslissing
Het arrest beslist dat het feit dat het gewone bedrag van de kinderbijslag die voor een
enig kind toegekend wordt, in de regeling voor zelfstandigen minder hoog is dan in de regelingen voor werknemers, voor ambtenaren en in die van de gewaarborgde gezinsbijslag,
niet discriminerend is en dat de eiseres slechts recht heeft op de kinderbijslag voor zelfstandigen tegen het bedrag dat bepaald is in het koninklijk besluit van 8 april 1976 tot uitvoering van de wet van 29 maart 1976 betreffende de gezinsbijslag voor zelfstandigen.
Het verantwoordt die beslissing op alle gronden die thans als volledig weergegeven
worden beschouwd en in het bijzonder op de volgende gronden:
"Het gewone bedrag van de kinderbijslag voor een enig kind is lager in de regeling
voor zelfstandigen dan in de regelingen voor werknemers, voor ambtenaren en in die van
de gewaarborgde gezinsbijslag;
In oktober 2002 ontving (de eiseres) voor A. een maandelijks bedrag van 36,93 euro in
de regeling voor zelfstandigen, terwijl de bijslag in de andere regelingen 134,79 euro zou
hebben bedragen;
Volgens de artikelen 17 en 21, §2, van het koninklijk besluit van 8 april 1976 tot uitvoering van de wet van 29 maart 1976 betreffende de gezinsbijslag voor zelfstandigen,
wordt, als algemene regel, voor het eerste kind een maandelijkse bijslag van 34,80 euro
uitgekeerd, welk bedrag geïndexeerd wordt zonder leeftijdsbijslag voor het enig kind of
voor de laatstgeborene;
In de andere regelingen voor werknemers en voor ambtenaren en in de regeling van de
gewaarborgde gezinsbijslag beloopt het basisbedrag voor het eerste kind 68,42 euro, welk
bedrag geïndexeerd wordt, en zijn er in leeftijdsbijslagen voor alle kinderen voorzien (artikelen 40 en 44 van de gecoördineerde wetten van 19 december 1939; artikel 8, §§1 en 2,
van het koninklijk besluit van 25 oktober 1971, dat verwijst naar de artikelen 40 en 44 van
de gecoördineerde wetten);
Daarentegen worden voor de kinderen, andere dan het eerste kind of het enige kind, dezelfde basisbedragen en leeftijdsbijslagen toegekend in de regeling voor zelfstandigen als
in de andere regelingen (artikelen 17 en 21 van het koninklijk besluit van 18 april 1976;
artikelen 40 en 44 van de gecoördineerde wetten van 19 december 1939; artikel 8, §§1 en
2, van het koninklijk besluit van 25 oktober 1971);
(De eiseres) betoogt dat deze verschillen discriminerend zijn;
Het bekritiseerde verschil in behandeling vloeit rechtstreeks en uitsluitend voort uit de
bepalingen van het koninklijk besluit van 8 april 1976, meer bepaald uit de artikelen 17 en
21, §2;
De wet voorziet in een regeling voor gezinsbijslag met een kinderbijslag 'waarvan het
bedrag inzonderheid kan schommelen in functie van het aantal en de leeftijd van de kinderen en van hun toestand van wees, mindervalide of kind van een door arbeidsongeschiktheid getroffen zelfstandige of helper', zonder nadere toelichting (artikel 2);
Bijgevolg staat het aan de gewone rechtbanken en niet aan het Grondwettelijk Hof de
eventuele discriminatie vast te stellen (artikelen 142 en 159 van de Grondwet);
De toekenning van kinderbijslag strekt ertoe bij te dragen in de kosten van onderhoud
en opvoeding van de kinderen. Zij biedt een gedeeltelijke compensatie voor de toegenomen lasten die door het gezin worden gedragen wanneer het zich uitbreidt;
In dat verband heeft de wetgever geopteerd voor een verzekeringssysteem dat verschillend is ingericht naar gelang van het stelsel waartoe de rechthebbende behoort. Op zich is
een dergelijke keuze niet discriminerend;
Niettemin dienen de rechtbanken te onderzoeken of de aan hen voorgelegde bepalingen
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een discriminatie inhouden, namelijk een verschil in dat niet redelijkerwijze zou kunnen
worden verantwoord (Arbitragehof, 2 juni 2004, nr. 100/2004, punt B.7; Arbitragehof, 23
oktober 2001, nr. 129/2001);
Een verschil in behandeling kan alleen tot discriminatie leiden indien dat verschil gemaakt wordt tussen categorieën van personen die voldoende vergelijkbaar zijn (S AROT e.
a., Dix ans de jurisprudence de la Cour d'arbitrage, 1995, p. 730 e.v.);
De personen die recht hebben op gewaarborgde gezinsbijslag kunnen niet vergeleken
worden met de zelfstandigen, wat betreft de maatschappelijke bescherming in het algemeen en de kinderbijslag voor een enig kind in het bijzonder;
De personen die recht hebben op de gewaarborgde gezinsbijslag, ontvangen immers de
noodzakelijk geachte maatschappelijke bescherming, zonder bijdragen, in zoverre hun bestaansmiddelen hen niet in staat stellen in die bescherming te voorzien en in zoverre zij
geen sociaal statuut hebben (artikelen 2 en 3 van de wet van 20 juli 1971);
De werknemers en de ambtenaren kunnen evenmin vergeleken worden met de zelfstandigen wat betreft de omvang van de maatschappelijke bescherming die zij genieten in de
vorm van kinderbijslag voor het enige kind;
Zij betalen immers méér verplichte sociale bijdragen dan de zelfstandigen. Hun verplichte sociale zekerheid is dus uitgebreider. De zelfstandigen, van hun kant, moeten hun
verplichte sociale zekerheid aanvullen met de opbrengst van hun arbeid;
Deze opvatting ligt aan de basis van de sociale zekerheid van de zelfstandigen (zie, wat
betreft de kinderbijslag, het historisch overzicht van V AN LANGENDONCK en PUT, in "Handboek sociale zekerheid", nr. 1897, p. 71);
Die opvatting verklaart ook nu nog steeds het verschil tussen de kinderbijslagbedragen
voor het enige kind. De kinderbijslag vormt ook nu nog steeds hoofdzakelijk een steun
voor de personen die het kind opvoeden; hij hangt ook nu nog steeds af van de sociale
toestand van die personen; hij wordt ook nu nog steeds grotendeels gefinancierd door socialezekerheidsbijdragen waarvan het bedrag en de berekeningsbasis aanzienlijk verschillen naar gelang van de socialezekerheidsregeling;
Het zou weliswaar wenselijk zijn dat eenieder - zelfstandige, werknemer of ambtenaar een gelijkwaardige maatschappelijke bescherming zou kunnen genieten;
Die doelstelling krijgt voortdurend aandacht van alle politieke partijen, en met name
wat betreft de kinderbijslag van de zelfstandigen (cf. dossier van (de eiseres): programma's van de drie Franstalige politieke partijen; verslag van de werkgroep 'Gezin en Sociale Zekerheid' van de Staten-generaal van het gezin, gehouden op initiatief van de Staatssecretaris voor het gezin en personen met een handicap; ontwerp van amendement nr. 36 op
het ontwerp van programmawet van 22 december 2003, Gedr. St. Kamer, S. 0. 20032004, DOC 51 0473/014, p. 7; verklaring van de regering van 14 juli 2003 over de sociale
zekerheid van de zelfstandigen in het algemeen en over de verzekering tegen de kleine gezondheidsrisico's in het bijzonder; verslag van de Cantillon-werkgroep van januari 2001;
misschien verklaart deze bezorgdheid het feit dat de minister van Sociale Zaken de (verweerster) gevraagd heeft zich in dit proces tot de rechter te wenden - brief van de minister
van 4 april 2005);
Het basisbedrag van de kinderbijslag voor het eerste kind is in 2001 overigens verhoogd (artikel 5 van het koninklijk besluit van 5 december 2000 heeft dit bedrag van 599
frank tot 895 frank verhoogd, met ingang van 1 januari 2001; het koninklijk besluit van 6
december 2002 vermeldt een bedrag van 34,80 euro);
Ook de vermindering van de leeftijdsbijslag, die sinds 1996 wordt toegepast in de regeling voor werknemers, is niet uitgebreid tot de regeling voor zelfstandigen (koninklijk besluit van 10 december 1996 tot wijziging van artikel 44 van de gecoördineerde wetten;
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vergelijk de leeftijdsbijslagbedragen van artikel 21 van het koninklijk besluit van 8 april
1976 met die van de artikelen 44 en 44bis van de gecoördineerde wetten);
De discussie ligt in de lijn van die welke betrekking heeft op de integratie van de kleine
risico's in de verplichte ziektekostenverzekering voor zelfstandigen, die thans in voorbereiding is en zeer gedeeltelijk is verwezenlijkt (koninklijk besluit van 16 juni 2006 tot uitbreiding van het voordeel van de verplichte verzekering tegen kleine risico's tot de zelfstandigen die een beroepsactiviteit aanvatten);
Die discussie omvat ook een belangrijk financieel aspect. De kostprijs voor het uniformeren van de basisbedragen van de kinderbijslag voor zelfstandigen, werknemers en ambtenaren wordt geschat op 50.000 euro per jaar, zonder de leeftijdsbijslag (VERSTRAETEN,
'Gezinsbijslagen werknemers en zelfstandigen en gewaarborgde gezinsbijslagen - wetgeving en rechtspraak', Ontwikkeling van de sociale zekerheid, 1996-2001, p. 1077);
Het uniformeren is een complexe operatie, omdat het betrekking moet hebben, enerzijds, op het basisbedrag voor het eerste kind en de veralgemening van de leeftijdsbijslagen (regeling voor zelfstandigen is minder gunstig dan die voor werknemers), en, anderzijds, op het bedrag van de leeftijdsbijslag indien deze bestaat (de regeling voor zelfstandigen is gunstiger dan die voor werknemers);
Die discussie wordt nu nog steeds op politiek niveau gevoerd. Ze volstaat niet om op
grond daarvan, op dit ogenblik en in de huidige stand van de vigerende wetgeving, een
discriminatie vast te stellen;
Kortom, alleen de kinderbijslag voor zelfstandigen is verschuldigd, tegen het bedrag
dat bepaald is in het koninklijk besluit van 8 april 1976 tot uitvoering van de wet van 29
maart 1976 betreffende de gezinsbijslag voor zelfstandigen".
Grieven
Eerste onderdeel
Artikel 40 van de wetten betreffende de kindertoeslagen voor loonarbeiders, gecoördineerd bij het koninklijk besluit van 19 december 1939 bepaalt:
"De kinderbijslagfondsen, alsook de in artikel 18 bedoelde overheden en openbare instellingen, verlenen ten behoeve van de rechtgevende kinderen een maandelijkse bijslag
van
1° 68, 42 euro voor het eerste kind;
2° 126,60 euro voor het tweede kind;
3° 189,02 euro voor het derde kind en voor elk volgend kind".
Artikel 1 van de wet van 29 maart 1976 betreffende de gezinsbijslag voor zelfstandigen
bepaalt:
"Bij een in een Ministerraad overlegd besluit stelt de Koning de regeling vast van de
gezinsbijslag bedoeld in het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting
van het sociaal statuut der zelfstandigen.
De Koning kan, bij een in Ministerraad overlegd besluit, een bijkomende tegemoetkoming instellen ten voordele van de zelfstandigen die gerechtigd zijn op kinderbijslag".
Artikel 2 van dezelfde wet bepaalt:
"De regeling van de gezinsbijslag zal inzonderheid voorzien in de toekenning van: 1°
kraamgeld; 2° kinderbijslag, waarvan het bedrag inzonderheid kan schommelen in functie
van het aantal en de leeftijd van de kinderen en van hun toestand van wees, mindervalide
of kind van een door arbeidsongeschiktheid getroffen zelfstandige of helper; 3° een adoptiepremie. Deze uitkeringen worden vanaf het eerste kind toegekend".
Artikel 8, §1, van het koninklijk besluit van 25 oktober 1971 tot uitvoering van de wet

1332

HOF VAN CASSATIE

26.5.08 - Nr. 314

van 20 juli 1971 tot instelling van gewaarborgde gezinsbijslag bepaalt:
"De maandelijkse bedragen van de kinderbijslag zijn de bedragen bedoeld in: 1° de artikelen 40 en 42bis van de samengeordende wetten".
Artikel 17 van het koninklijk besluit van 8 april 1976 tot uitvoering van de wet van 29
maart 1976 betreffende de gezinsbijslag voor zelfstandigen bepaalt:
"Indien hun geen hoger bedrag kan worden toegekend krachtens de artikelen 18 tot 20,
wordt een bijslag verleend waarvan het maandbedrag is vastgesteld op:
- 34,80 euro voor het eerste kind;
- 126,60 euro voor het tweede kind;
- 189,02 euro voor het derde kind en voor ieder volgend kind".
Artikel 21 van hetzelfde koninklijk besluit bepaalt:
"§1. De in de artikelen 18, 19 en 20, §1, bepaalde kinderbijslagbedragen worden verhoogd met een leeftijdsbijslag ten voordele van de kinderen die respectievelijk ten minste
6, 12 of 18 jaar oud zijn.
§2. De in §1 bedoelde leeftijdsbijslag wordt eveneens toegekend aan de kinderen die
recht geven op de bij artikel 17 bepaalde kinderbijslag, behalve wanneer het een enig
rechtgevend kind is of de laatstgeborene van een groep kinderen in de zin van artikel 16".
Uit die wettelijke en verordenende bepalingen volgt dat er, met betrekking tot de kinderbijslag voor het eerste kind, een verschil in behandeling bestaat tussen de personen die
de regeling voor zelfstandigen genieten en zij die de regeling voor werknemers genieten
of deze van de gewaarborgde gezinsbijslag.
Het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie dat vervat is in de artikelen 10 en 11
van de Grondwet en dat door artikel 191 van de Grondwet is uitgebreid tot de vreemdelingen, impliceert dat al degenen die in dezelfde situatie verkeren, op dezelfde wijze behandeld moeten worden, maar sluit niet uit dat een onderscheid tussen verschillende categorieën personen wordt gemaakt, voor zover het criterium van onderscheid objectief en redelijkerwijs verantwoord kan worden. Het bestaan van een dergelijke verantwoording
moet beoordeeld worden in het licht van het doel en de gevolgen van de genomen maatregel. Het beginsel van gelijkheid wordt eveneens miskend wanneer bewezen is dat er geen
redelijke verhouding van evenredigheid bestaat tussen de aangewende middelen en het
beoogde doel.
De toekenning van kinderbijslag strekt ertoe bij te dragen in de kosten van onderhoud
en opvoeding van de kinderen. Zij biedt een gedeeltelijke compensatie voor de toegenomen lasten die door het gezin worden gedragen wanneer het zich uitbreidt. In dat verband
heeft de wetgever geopteerd voor een verzekeringssysteem dat verschillend is ingericht
naar gelang van het stelsel waartoe de rechthebbende behoort. Op zich is een dergelijke
keuze niet discriminerend. Hoewel de regelingen die van toepassing zijn op, enerzijds, de
zelfstandigen en, anderzijds, de werknemers en de ambtenaren, verschillen vertonen, moet
er niettemin op gewezen worden dat zowel de enen als de anderen de socialezekerheidsregeling die op hen van toepassing is, mede financieren door middel van bijdragen die op
verschillende manieren geïnd worden, maar die als gemeenschappelijk kenmerk hebben
dat zij alle op grond van hun beroepsinkomsten berekend worden en dus, wat dat betreft,
als vergelijkbaar kunnen worden beschouwd.
Een wettelijke bepaling in deze regelingen kan alleen een verschil in behandeling invoeren indien het redelijkerwijs kan worden verantwoord.
De kinderbijslag dient een bijzonder doel: het belang van het kind. Het toekennen van
een verschillend kinderbijslagbedrag naargelang de rechthebbende ouders vallen onder de
regeling voor werknemers, de regeling voor zelfstandigen of de regeling van de gewaar-
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borgde gezinsbijslag, kan wat dat betreft niet objectief en redelijkerwijs worden verantwoord. Het verschil tussen het kinderbijslagbedrag dat voor het eerste kind in de regeling
voor werknemers en in die van de gewaarborgde gezinsbijslag wordt uitgekeerd, namelijk
34,80 euro, en het bedrag dat in de regeling voor zelfstandigen wordt uitgekeerd, namelijk
68,42 euro, is onevenredig.
Artikel 17 van het koninklijk besluit van 8 april 1976 tot uitvoering van de wet van 29
maart 1976 betreffende de gezinsbijslag voor zelfstandigen, dat bepaalt dat er in de regeling voor zelfstandigen een maandelijkse kinderbijslag van 34,80 euro voor het eerste
kind wordt toegekend, terwijl het maandelijks bedrag in de andere regelingen 68,42 euro
bedraagt, is bijgevolg strijdig met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet.
Het arrest, dat een bepaling toepast die strijdig is met de artikelen 10 en 11 van de
Grondwet, schendt eveneens die artikelen, alsook artikel 159 van de Grondwet.
De discriminatie die voortvloeit uit artikel 17 van het koninklijk besluit van 8 april
1976 tot uitvoering van de wet van 29 maart 1976 betreffende de gezinsbijslag voor zelfstandigen, is daarenboven strijdig met de artikelen 1 en 2 van die wet, die weliswaar de
invoering van een regeling van gezinsbijslag toestaan waarin een gezinsbijslag wordt uitgekeerd die kan variëren naar gelang van de toestand van het kind van de zelfstandige,
maar de voormelde discriminatie evenwel niet toestaan.
(...)

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
Eerste onderdeel
Krachtens artikel 9, §1, eerste lid, van het koninklijk besluit van 8 april 1976
houdende regeling van de gezinsbijslag ten voordele van de zelfstandigen, is
rechthebbende de wees van vader of moeder wanneer, op het ogenblik van het
overlijden, een van beiden voldeed aan de voorwaarden om rechthebbende te
zijn, hetzij gedurende ten minste twee van de vier kalenderkwartalen voorafgaand aan dat waarin het overlijden plaatsvond, hetzij gedurende ten minste de
helft van de in de daaropvolgende leden bepaalde referteperiode
Uit die bepaling volgt dat de hoedanigheid van rechthebbende alleen toegekend wordt aan de wees van wie één van de ouders, op het ogenblik van het
overlijden en niet daarna, voldeed aan de voorwaarden om zelf rechthebbende te
zijn tijdens de daarin omschreven periode.
Het onderdeel, dat het tegendeel betoogt, faalt naar recht.
Voor het overige is het ogenblik van het overlijden, op grond waarvan beoordeeld wordt of de wees als rechthebbende van bijslag erkend kan worden, een
criterium van onderscheid dat objectief en redelijkerwijs verantwoord is, aangezien het, bij het ontstaan van het recht, het bestaan van een verband tussen het
aan het kind erkende voordeel en de aansluiting van ten minste een van zijn ouders bij de regeling waarborgt.
Het arrest, dat de op een dergelijk criterium van onderscheid gegronde bepaling toepast, schendt geen van de in dit onderdeel bedoelde wettelijke bepalingen.
Het onderdeel kan in zoverre niet worden aangenomen.
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Tweede onderdeel
Zowel uit het verzoekschrift in hoger beroep van de eiseres als uit de conclusie
die zij voor het arbeidshof heeft neergelegd, blijkt dat zij haar vordering tot toekenning van het voordeel van de kinderbijslag aan het bedrag voor wezen in de
regeling van de werknemers of in de regeling van de gewaarborgde gezinsbijslag, niet heeft gegrond op het feit dat zij, gezien haar persoonlijke situatie of die
van haar dochter, bij een van die regelingen was aangesloten, maar op het bestaan van een discriminatie in het nadeel van haar dochter.
Het arrest, dat die discriminatie verwerpt op grond van de redenen waarop het
tweede middel kritiek uitoefent, antwoordt op de conclusie van de eiseres, omkleedt zijn beslissing regelmatig met redenen en onderzoekt, binnen de grenzen
waarin dit geschil bij het Hof aanhangig was, het recht van de eiseres en van haar
dochter op de voormelde prestaties.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Derde onderdeel
Luidens artikel 2.1 van het Internationaal Verdrag inzake de rechten van het
kind, aangenomen te New York op 20 november 1989 en goedgekeurd bij de wet
van 25 november 1991, eerbiedigen en waarborgen de Staten die partij zijn bij
dit verdrag, de in het verdrag omschreven rechten voor ieder kind onder hun
rechtsbevoegdheid zonder discriminatie van welke aard ook, ongeacht ras, huidskleur, geslacht, taal, godsdienst, politieke of andere overtuiging, nationale, etnische of maatschappelijke afkomst, vermogen, handicap, geboorte of andere omstandigheid van het kind of van een ouder of wettige voogd.
Volgens artikel 26.1 van dat verdrag, erkennen de Staten die partij zijn, voor
ieder kind het recht de voordelen te genieten van voorzieningen voor sociale zekerheid, met inbegrip van sociale verzekering, en nemen zij de nodige maatregelen om de algehele verwezenlijking van dit recht te bewerkstelligen in overeenstemming met hun nationale recht.
Krachtens artikel 2.1 van het Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten, opgemaakt te New York op 16 december 1966 en goedgekeurd bij de wet van 15 mei 1981, verbindt iedere Staat die partij is bij dit verdrag, zich ertoe maatregelen te nemen teneinde tot een algehele verwezenlijking
van de in dit verdrag erkende rechten te komen.
Luidens artikel 9 van datzelfde verdrag, erkennen de Staten die partij zijn bij
dit verdrag, het recht van eenieder op sociale zekerheid, daarbij inbegrepen sociale verzekering.
Artikel 10.3 van dat verdrag bepaalt dat de Staten die partij zijn bij dat verdrag, erkennen dat bijzondere maatregelen ter bescherming van en ter verlening
van bijstand aan kinderen en jeugdige personen genomen dienen te worden zonder enigerlei discriminatie ter zake van afstamming.
Uit de tekst zelf van die bepalingen volgt dat zij geen rechtstreekse werking
hebben en de rechtzoekenden geen enkel individueel recht toekennen dat door de
nationale instanties gewaarborgd wordt.
Het onderdeel, dat het tegendeel betoogt, faalt naar recht.
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Vierde onderdeel
Het onderdeel dat geen kritiek uitoefent op het arrest, is niet ontvankelijk.
Aangezien het onderdeel niet ontvankelijk is op grond van een reden eigen aan
de cassatieprocedure, dienen de door de eiseres voorgestelde prejudiciële vragen
niet te worden gesteld aan het Grondwettelijk Hof.
Tweede middel
Eerste onderdeel
De omstandigheden dat zowel de zelfstandigen, enerzijds, als de werknemers
en de ambtenaren, anderzijds, het socialezekerheidsstelsel dat op hen van toepassing is, mede financieren door middel van bijdragen die op verschillende manieren geïnd worden, maar als gemeenschappelijk kenmerk hebben dat zij alle op
grond van hun beroepsinkomsten berekend worden en dat de kinderbijslag geheel in het belang van het kind is ingevoerd, volstaan niet om aan te nemen dat
die verschillende categorieën personen vanuit het oogpunt van het recht op de
gezinsuitkeringen als vergelijkbaar kunnen worden beschouwd.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
(...)
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Gelet op artikel 1017, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, veroordeelt
de verweerster in de kosten.
26 mei 2008– 3° kamer – Voorzitter: de h. Storck, voorzitter – Verslaggever: de h.
Gosseries – Gelijkluidende conclusie van de h. Genicot, advocaat-generaal – Advocaat:
mr. Mahieu.

Nr. 315
3° KAMER - 26 mei 2008

1º WERKLOOSHEID — RECHT OP UITKERING - WACHTUITKERINGEN - STAGE WERKZOEKENDE - INSCHRIJVING - GEWESTELIJKE DIENST VOOR ARBEIDSBEMIDDELING SCHRAPPING - RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOORZIENING - CONTROLE - BEVOEGDHEID
2º WERKLOOSHEID — RECHT OP UITKERING - WACHTUITKERINGEN - STAGE WERKZOEKENDE - INSCHRIJVING - GEWESTELIJKE DIENST VOOR ARBEIDSBEMIDDELING SCHRAPPING - RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSBEMIDDELING - CONTROLE - BEVOEGDHEID VERNIETIGING VAN DE SCHRAPPING - GEVOLG - BEREKENING VAN DE STAGE
3º WERKLOOSHEID — RECHT OP UITKERING - WACHTUITKERINGEN - STAGE WERKZOEKENDE - INSCHRIJVING - GEWESTELIJKE DIENST VOOR ARBEIDSBEMIDDELING SCHRAPPING - RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSBEMIDDELING - CONTROLE - BEVOEGDHEID VERNIETIGING VAN DE SCHRAPPING - GEVOLG - BEWIJS
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4º WERKLOOSHEID — RECHT OP UITKERING - TOELAATBAARHEIDSVOORWAARDEN WEIGERING - VOORAFGAAND VERHOOR - VRIJSTELLING VAN OPROEPING - DRAAGWIJDTE GRENZEN
1º De schrapping van ambtswege, door de gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling,
van de inschrijving als werkzoekende van een werknemer, bindt de Rijksdienst voor
Arbeidsbemiddeling niet die, bij een uitkeringsaanvraag, moet nagaan of de voorwaarden
tot toekenning van de uitkeringen vervuld zijn en, bijgevolg, de gegrondheid van de
schrapping moet nagaan van de werknemer die het gerechtvaardigd karakter voor hem
kan betwisten. (Artt. 27, 5°, 36, §1, 4° en §2 en 58, §1, derde lid Werkloosheidsbesluit
1991, met art. 58, §1, derde lid zoals van toepassing vóór de wijziging door K.B. 4 juli
2004)
2º Wanneer de schrapping ten onrechte is gebeurd, moet de wachttijd berekend worden
alsof de werkloze niet werd geschrapt.
3º Het arrest, dat beslist dat de toelating tot het recht op wachtuitkeringen moet worden
herzien met inachtneming van een wachttijd alsof de werkloze niet was geschrapt,
beperkt zich aldus ertoe de gevolgen van die fout te herstellen, zonder de eerste
verweerder te ontslaan van de verplichting een bewijs te leveren dat de regelgeving hem
oplegt.
4º De vrijstelling van oproeping van de werkloze om gehoord te worden vooraleer een
beslissing wordt genomen inzake ontzegging van het recht op uitkeringen indien hij niet
voldoet aan de toelaatbaarheidsvoorwaarden vermeld in de artikelen 30 tot 43
Werkloosheidsbesluit 1991, mag niet worden toegepast wanneer de werknemer niet
voldoet aan de in artikel 36, §2, eerste lid, 2° van dat artikel bedoelde
toelaatbaarheidsvoorwaarde, omdat hij ambtshalve door de gewestelijke dienst voor
arbeidsbemiddeling werd geschrapt van de lijst van werkzoekenden krachtens artikel 58,
§1 van dat besluit, omdat hij zich niet op de gemeentelijke controle had gemeld. (Art. 144,
§2, eerste lid, 2° Werkloosheidsbesluit 1991)
(R.V.A. T. M. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. S.07.0076.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 10 mei 2007 gewezen door
het Arbeidshof te Luik.
Raadsheer Philippe Gosseries heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 27, 5°, 36, §1, eerste lid, 2, eerste lid, 2°, 58, §1, eerste en derde lid, 144,
§1, inzonderheid eerste lid, en 2, 2°, van het koninklijk besluit van 25 november 1991
houdende de werkloosheidsreglementering (artikel 36, zoals gewijzigd bij de koninklijke
besluiten van 2 oktober 1992, 21 december 1992, 27 december 1993, 22 november 1993,
22 november 1995 en 13 december 1996; artikel 58, zoals het bestond vóór het koninklijk
besluit van 4 juli 2004; artikel 144, zoals gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 14 december 1994, 22 november 1995, 10 juli 1998, 19 december 2001, 25 januari 2002 en 11
juni 2002);
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- de artikelen 36 en 37 van het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de
toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering;
- artikel 1315 van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 870 van het Gerechtelijk Wetboek;
- algemeen beginsel van het recht van verdediging;
- artikel 149 van de Grondwet.
Aangevochten beslissingen
Aangezien de eiser, die bij een op 15 april 2002 ter kennis gebrachte beslissing, de eerste verweerder het recht op wachtuitkeringen vanaf 6 november 2001 ontzegd heeft omdat
de vereiste wachttijd van tweehonderd drieëndertig dagen niet volledig was doorlopen
doordat zijn inschrijving, op 20 februari 2001, als werkzoekende bij de tweede verweerder
door laatstgenoemde was geschrapt op 27 april 2001, beveelt het arrest a) met bevestiging
van het beroepen vonnis, de eiser "de toelaatbaarheid van de (eerste verweerder) tot de
wachtuitkeringen opnieuw te berekenen door de wachttijd te doen ingaan vanaf 22 februari 2002", b) de heropening van het debat om de eiser de mogelijkheid te bieden de toelating van de eerste verweerder in die zin te herzien.
Het arrest stelt het volgende vast:
"De (eerste verweerder), geboren op 5 maart 1982, heeft op 30 juni 1999 het vierde jaar
beroepssecundair onderwijs beëindigd. Hij heeft zich bij de (tweede verweerder) ingeschreven als voltijds werkzoekende vanaf 8 mei 2000. Normalerwijs moest zijn wachttijd
aflopen op 5 februari 2001, aangezien hij gelet op zijn leeftijd tweehonderd drieëndertig
wachtdagen diende te doorlopen. Op 1 september 2000 heeft de (eerste verweerder), zonder dat aan de (tweede verweerder) te melden, zijn studies hervat - vijfde jaar afdeling
elektriciteit;
Bij brief van 25 januari 2001 heeft de (tweede verweerder) de (eerste verweerder) opgeroepen om te verschijnen op 5 februari 2001 voor de regeling van de wijze van beëindiging van de wachttijd op die datum;
De (eerste verweerder), die nog steeds student was, heeft geen enkel gevolg aan die oproeping gegeven;
Op 6 februari 2001 heeft de (tweede verweerder) de (eerste verweerder) dan geschrapt;
Op 20 februari 2001 schreef de (tweede verweerder) zich opnieuw in als werkzoekende
zonder daarbij te zeggen dat hij zijn studies had hervat;
Op 21 februari 2001 werd de (eerste verweerder) na een vechtpartij uit de school gesloten;
In de periode van 20 maart tot 19 april 2001 heeft de (eerste verweerder) zich niet gemeld op de gemeentelijke stempelcontrole, waardoor hij op 27 april 2001 opnieuw werd
geschrapt;
Op 23 mei 2001, 26 juni 2001, van 3 tot 9 oktober 2001, van 13 tot 18 oktober 2001 en
van 22 tot 25 oktober 2001 werkte hij als werknemer;
Op 6 november 2001, schreef de (eerste verweerder) zich opnieuw in als werkzoekende. Hij vordert recht op werkloosheidsuitkering vanaf die datum;
(De eiser) is van oordeel dat de (eerste verweerder) op 6 november 2001 niet voldoet
aan de voorwaarden van artikel 36, §1, eerste lid, 4°, van het koninklijk besluit van 25 november 1991 aangezien hij slechts van drieënzeventig wachtdagen kon doen blijken terwijl hij er tweehonderd drieëndertig moest doorlopen;
(De eiser) houdt in zijn berekening geen rekening met de dagen
- buiten de periode tussen 22 februari 2001 (dag van inschrijving als werkzoekende 20
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februari 2001??) en 26 april 2001, de dag vóór de schrapping;
- na de beëindiging van de studies waardoor het recht ontstaat, maar vóór de hervatting
van de studies met volledig leerplan (vijfde jaar);
Bij beslissing van 15 april 2002 ontzegt (de eiser) dan de (eerste verweerder) het recht
op wachtuitkeringen vanaf 6 november 2001 en laat hem pas vanaf 13 mei 2002 tot dat
recht toe;
De (eerste verweerder) is voor de eerste rechters tegen die beslissing opgekomen bij
verzoekschrift van 7 mei 2002. Hij voert aan niet te begrijpen waarom zijn inschrijving
als werkzoekende op 27 april 2001 werd geschrapt en verklaart dat hij nooit over die
schrapping werd ingelicht",
en beslist op de onderstaande gronden:
"Om te worden toegelaten tot het recht op wachtuitkeringen moet de (eerste verweerder) volgens artikel 36 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 voldoen aan verscheidene voorwaarden; hij moet onder meer op het ogenblik van zijn uitkeringsaanvraag
een wachttijd hebben doorlopen van tweehonderd drieëndertig dagen (§1, 4°, b)). Naast
de arbeidsdagen worden ook de dagen van inschrijving als werkzoekende voor die wachttijd in aanmerking genomen (artikel 36, §2, 1° en 2°);
Volgens de artikelen 36 en 37 van het ministerieel besluit van 26 november 1991 moet
de werkloze het bewijs van die inschrijving leveren telkens als hij een uitkeringsaanvraag
indient en hij dient dat bewijs te leveren door middel van een attest van de bevoegde gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling dat de datum vermeldt waarop de inschrijving
plaatsvond;
De werkloze kan niet langer de uitkeringen genieten vanaf de dag waarop zijn inschrijving als werkzoekende ambtshalve werd geschrapt door de gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling, inzonderheid ten gevolge van bepaalde omstandigheden die artikel 58,
§1, van het koninklijk besluit opsomt;
De beslissing waarbij de (tweede verweerder) een werkloze schrapt van de lijst van
werkzoekenden is geen rechtshandeling met individuele draagwijdte, ook al leidt zij tot de
wijziging van een rechtstoestand: die beslessing wordt niet met redenen omkleed en evenmin aan de betrokkene ter kennis gebracht; tegen een dergelijke beslissing kan de werkloze geen verweer voeren (in dezelfde zin Arbh. Luik, 14 sept. 2001, A.R. 28.858, niet-gepubliceerd; Arbh. Luik, 20 december 2001, A.R. 28.845/00, niet-gepubliceerd, gevolgd
zowel door de eerste rechters als door het openbaar ministerie);
Zoals ondubbelzinnig vermeld in voornoemd artikel 36 van het koninklijk besluit van
25 november 1991 is de inschrijving als werkzoekende een onontbeerlijke voorwaarde
voor de toekenning van uitkeringen, zodat zij moet worden nagegaan en gecontroleerd;
In strijd met hetgeen (de eiser) in het raam van dit geschil beweert, is hij bevoegd om
die beslissing van de (tweede verweerder) betreffende die inschrijving indien nodig teniet
te doen;
(De eiser) kan uitleg vragen aan de (tweede verweerder) om na te gaan of de genomen
beslissing al dan niet gegrond is en desgevallend uit een verkeerde beslissing van de
(tweede verweerder) gevolgtrekkingen maken betreffende het recht op uitkeringen;
De schrapping van de inschrijving als werkzoekende door de (tweede verweerder) is
voor (de eiser) niet bindend;
Het openbaar ministerie wijst in zijn advies terecht erop dat de werkloze bovendien pas
in het kader van de procedure die (de eiser) instelt op het ogenblik van de uitkeringsaanvraag, desgevallend zijn rechten zal kunnen doen gelden en alle uitleg verschaffen, meer
bepaald tijdens het in artikel 144 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 bedoel-
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de verhoor, over de omstandigheden die tot de schrapping van zijn inschrijving als werkzoekende hebben geleid;
In deze zaak werd de (eerste verweerder) slechts aan de hand van (eisers) beslissing van
15 april 2002 daadwerkelijk op de hoogte gebracht van de schrapping van zijn inschrijving als werkzoekende en was die schrapping voordien nooit medegedeeld;
De redenering (van de eiser) volgen zou leiden tot een ernstige miskenning van het
recht van verdediging;
In deze zaak heeft de (tweede verweerder) de (eerste verweerder) geschrapt omdat hij
zich niet op de gemeentelijke stempelcontrole had gemeld;
Die beslissing wordt gedekt door artikel 58, §1, vierde lid, van het koninklijk besluit
van 25 november 1991, dat een niet-limitatieve opsomming geeft van de gevallen waarin
die schrapping moet gebeuren;
Zoals hierboven verduidelijkt, stond het echter (aan de eiser) om, alvorens die beslissing te nemen, na te gaan of die schrapping weldoordacht of ondoordacht was;
Ook al legt artikel 71 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 als voorwaarde
voor de toekenning van uitkeringen op dat de werklozen zich op de gemeentelijke controle moeten melden, doet het dat niet voor de werkzoekenden, zoals de (eerste verweerder),
die, tijdens de wachttijd, nog niet zijn toegelaten tot het recht op werkloosheidsuitkeringen;
(De eiser) heeft dus wel degelijk een fout begaan in zijn beroepen beslissing en hij mag
die fout niet op de (tweede verweerder) afschuiven;
De eerste rechters hebben dus terecht beslist dat de wachttijd vanaf 22 februari 2001
berekend moest worden.
Het principaal hoger beroep is dus niet gegrond".
Grieven
Eerste onderdeel
Artikel 36, §1, eerste lid, 4°, van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering bepaalt dat de jonge werknemer, om toegelaten te
worden tot het recht op wachtuitkeringen, na de stopzetting van zijn studieactiviteiten en
voor zijn uitkeringsaanvraag, een wachttijd doorlopen moet hebben waarvan de duur afhangt van zijn leeftijd.
Artikel 36, §2, eerste lid, 2°, bepaalt dat, voor de vervulling van die wachttijd, als dagen gelden "de dagen, behalve de zondagen, waarop de jonge werknemer werkzoekend is,
als dusdanig is ingeschreven en beschikbaar is voor de arbeidsmarkt" (waarbij sommige
dagen echter worden uitgesloten). Volgens artikel 27, 5°, van hetzelfde koninklijk besluit
wordt onder inschrijving als werkzoekende begrepen "de inschrijving als werkzoekende
bij de bevoegde gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling". Anderzijds bepaalt artikel
58, §1, derde lid, van hetzelfde koninklijk besluit dat de werkloze niet langer uitkeringen
kan genieten vanaf de dag waarop zijn inschrijving als werkzoekende werd geschrapt door
de gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling.
Zoals uit die bepalingen blijkt, behoort de inschrijving van de jonge werknemer als
werkzoekende voor het vervullen van de wachttijd waarvan zijn toelating tot het recht op
uitkering afhangt, net zoals zijn schrapping, tot de bevoegdheid van de gewestelijke dienst
voor arbeidsbemiddeling. Het gaat om een exclusieve bevoegdheid en geen enkele bepaling verleent de eiser bevoegdheid op dat vlak.
Hieruit volgt dat het arrest, doordat het oordeelt dat de eiser bevoegd is om de beslissing van de gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling betreffende de inschrijving van
de jonge werknemer als werkzoekende indien nodig teniet te doen en de gegrondheid van
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die beslissing na te gaan om daaruit gevolgtrekkingen te maken betreffende het recht op
uitkeringen, zonder gebonden te zijn door de op 27 april 2001 door de gewestelijke dienst
voor arbeidsbemiddeling genomen beslissing tot schrapping, en doordat het de eiser beveelt de toelaatbaarheid van de eerste verweerder tot de wachtuitkeringen te herzien door
de wachttijd te doen ingaan vanaf 22 februari 2001, de regel schendt volgens welke enkel
de gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling de jonge werknemer kan inschrijven als
werkzoekende, waarbij de eiser dienaangaande geen enkele bevoegdheid heeft (schending
van de artikelen 27, 5°, en 58, §1, derde lid, zoals het op het geschil van toepassing was,
van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering) en bovendien de regel schendt volgens welke de toelating van de jonge werknemer
onderworpen is aan de voorwaarde dat hij een wachttijd heeft doorlopen van het volgens
zijn leeftijd vereiste aantal dagen tijdens welke hij als werkzoekende bij de gewestelijke
dienst voor arbeidsbemiddeling is ingeschreven (schending van artikel 36, §1, eerste lid,
4°, en 2, eerste lid, 1° en 2°, van het voornoemde koninklijk besluit van 25 november
1991).
Tweede onderdeel
De beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt die bij artikel 36, §2, eerste lid, 2°, van het
koninklijk besluit van 25 december 1991 van de jonge werknemer wordt vereist voor het
vervullen van de aan het recht op werkloosheidsuitkeringen voorafgaande wachttijd,
houdt voor hem verplichtingen in waaronder die dat hij elke passende dienstbetrekking
moet aanvaarden.
Aangezien de gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling geen enkel toezicht dienaangaande meer mag uitoefenen ingeval de inschrijving van de jonge werknemer als
werkzoekende wordt geschrapt, kan de periode na de schrapping, ook al is die ongerechtvaardigd, bijgevolg door de eiser niet als een gedeelte van de wachttijd worden beschouwd.
Het arrest dat, hoewel het vaststelt dat de gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling
op 27 april 2001 de inschrijving van de eerste verweerder heeft geschrapt, de eiser toch
beveelt (diens) toelating tot het recht op wachtuitkeringen te herzien zonder rekening te
houden met die schrapping, geeft geen antwoord op de conclusie waarin de eiser aanvoert
dat hij, ook al was hij, in strijd met hetgeen hij staande hield, bevoegd geweest om de geldigheid te beoordelen van de schrapping, door de gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling, van de eerste verweerder als werkzoekende, hem niet had kunnen toelaten tot het
recht op uitkeringen, aangezien de wachttijd, wegens de schrapping, niet volledig was
doorlopen, zodat het arrest niet regelmatig met redenen is omkleed (schending van artikel
149 van de Grondwet), de regel miskent volgens welke de jonge werknemer, om toegelaten te kunnen worden tot het recht op wachtuitkeringen, voldaan moet hebben aan alle
verplichtingen betreffende de beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt (schending van artikel 36, §2, eerste lid, 2°, van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de
werkloosheidsreglementering), en bovendien de artikelen 27, 5°, en 36, §1, eerste lid, 4°,
van dat koninklijk besluit schendt.
Derde onderdeel
Artikel 58, §1, eerste lid, van het koninklijk besluit van 25 november 1991, zoals het
van toepassing was op het geschil, bepaalde dat de volledig werkloze, om uitkeringen te
genieten, werkzoekend moet zijn en als dusdanig ingeschreven zijn en blijven en dat het
bewijs van deze inschrijving door hem moet geleverd worden. Volgens artikel 36, eerste
lid, van het ministerieel besluit van 26 november 1991, diende de werkloze dat bewijs te
leveren door middel van een attest van de gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling dat
de datum vermeldt waarop de inschrijving plaatsvond.
Het arrest dat de eiser beveelt zijn beslissing te herzien betreffende de toelating van de
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eerste verweerder tot het recht op wachtuitkeringen en de wachttijd te doen ingegaan vanaf 22 februari 2001, maar niet vaststelt dat de eerste verweerder het bewijs heeft geleverd
van zijn inschrijving als werkzoekende na 27 april 2001, de datum van de schrapping van
de inschrijving, ontslaat die verweerder aldus van zijn verplichting het hem opgelegde bewijs te leveren, schendt bijgevolg artikel 58, §1, eerste lid, van het koninklijk besluit van
25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, alsook de artikelen 36 en
37 van het ministerieel besluit van 26 december 1991 houdende toepassingsregelen van de
werkloosheidsreglementering, en miskent bovendien de regels betreffende de bewijslast
(schending van de artikelen 1315 van het Burgerlijk Wetboek en 870 van het Gerechtelijk
Wetboek).
Vierde onderdeel
Artikel 144 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 bepaalt in §2, (eerste lid),
2°, dat de werknemer, in afwijking van de in §1 vermelde regel volgens welke de werknemer, vooraleer een beslissing genomen wordt inzake ontzegging van het recht op uitkeringen, door de directeur van het werkloosheidsbureau moet worden opgeroepen, niet moet
worden opgeroepen "indien hij niet voldoet aan de toelaatbaarheidsvoorwaarden vermeld
in de artikelen 30 tot 43". De eerste verweerder moest bijgevolg niet door de directeur
worden opgeroepen vóór zijn op 15 april 2002 ter kennis gebrachte beslissing, aangezien
de ontzegging van de door de eerste verweerder aangevraagde uitkeringen gerechtvaardigd was door het feit dat hij niet had voldaan aan de bij artikel 36, §2, eerste lid, 2°, van
het koninklijk besluit vereiste toelaatbaarheidsvoorwaarde. Evenmin kan uit artikel 58,
§1, van het koninklijk besluit en uit de niet-beperkende aard van de opsomming van de
gevallen waarin de gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling het recht heeft een inschrijving als werkzoekende te schrappen, worden afgeleid dat de schrapping van die inschrijving van de eerste verweerder door die dienst, ook al is ze ten onrechte gebeurd, niet
bekritiseerd mag worden.
Het arrest schendt bijgevolg artikel 58, §1, van het koninklijk besluit van 25 november
1991 door te oordelen dat de schrapping van de eerste verweerder "gedekt" is door die bepaling. Het schendt anderzijds artikel 144, §2, eerste lid, 2°, van het voornoemde koninklijk besluit door de directeur van het werkloosheidsbureau te verwijten dat hij de eerste
verweerder niet heeft opgeroepen vooraleer hij zijn op 15 april 2002 ter kennis gebrachte
beslissing nam. Het miskent, bijgevolg, door het ten onrechte toe te passen, het algemeen
beginsel van het recht van verdediging.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste onderdeel
Krachtens artikel 36, §1, eerste lid, 4°, van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, zoals het werd gewijzigd bij het koninklijk besluit van 13 december 1996, moet de jonge werknemer,
om toegelaten te worden tot het recht op wachtuitkeringen, na de stopzetting van
zijn studie-, leertijd- of opleidingsactiviteiten, en vóór zijn uitkeringsaanvraag,
een wachttijd doorlopen die een van zijn leeftijd afhankelijk aantal dagen omvat.
Paragraaf 2, eerste lid, 2°, van dat artikel bepaalt dat, voor de vervulling van
de in §1, eerste lid, 4°, bedoelde wachttijd, de dagen, behalve de zondagen, in
aanmerking worden genomen waarop de jonge werknemer werkzoekend is, als
dusdanig is ingeschreven en beschikbaar is voor de arbeidsmarkt.
Onder inschrijving als werkzoekende wordt, volgens artikel 27, 5°, van hetzelfde besluit, begrepen de inschrijving als werkzoekende bij de bevoegde ge-
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westelijke dienst voor arbeidsbemiddeling.
Krachtens artikel 58, §1, derde lid, van voornoemd koninklijk besluit, zoals het
bestond vóór de wijziging ervan bij het koninklijk besluit van 4 juli 2004, kan de
werkloze niet langer genieten van uitkeringen vanaf de dag waarop zijn inschrijving als werkzoekende ambtshalve werd geschrapt door de bevoegde gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling.
Uit die bepalingen valt niet af te leiden dat de ambtshalve schrapping, door de
bevoegde gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling, van de inschrijving als
werkzoekende van een werknemer, de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening
bindt wanneer bij die dienst een uitkeringsaanvraag wordt ingediend.
De eiser moet nagaan of voldaan is aan de voorwaarden voor de toekenning
van de uitkeringen en, bijgevolg, de gegrondheid nagaan van de schrapping die
aan de werknemer is opgelegd en waarvan het gerechtvaardigd karakter door
hem voor de eiser kan worden betwist.
De eiser is bevoegd om de toelating van de werknemer tot de uitkeringen te
herzien en daarbij, voor het vervullen van de in voornoemd artikel 36, §1, 4°, en
artikel 2, 2°, bedoelde wachttijd, rekening te houden met de dagen waarop de inschrijving als werkzoekende ten onrechte werd geschrapt.
Het onderdeel dat het tegengestelde aanvoert, faalt naar recht.
Tweede onderdeel
Het arrest oordeelt dat "het (aan de eiser) stond om, alvorens zijn beslissing te
nemen, na te gaan of (de) schrapping weldoordacht of ondoordacht was (...),
(dat) (de eiser) (...) een fout (heeft) begaan in zijn beroepen beslissing en hij (...)
die fout niet op de (tweede verweerder) (mag) afschuiven, en dat de eerste rechters dus terecht (hebben) beslist dat de wachttijd (van de eerste verweerder) vanaf 22 februari 2001 berekend moest worden".
Met die overwegingen antwoordt het arrest, door ze tegen te spreken, op de in
het onderdeel aangevoerde conclusie van de eiser en verantwoordt het naar recht
zijn beslissing dat, aangezien de schrapping van de eerste verweerder ten onrechte is gebeurd, zijn wachttijd moet worden berekend vanaf 22 februari 2001, alsof
hij niet was geschrapt.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Derde onderdeel
Het arrest vermeldt het volgende: "Ook al legt artikel 71 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 als voorwaarde voor de toekenning van uitkeringen
op dat de werklozen zich op de gemeentelijke controle moeten melden, doet het
dat niet voor de werkzoekenden, zoals de (eerste verweerder), die, tijdens de
wachttijd, nog niet zijn toegelaten tot het recht op werkloosheidsuitkeringen".
Door aldus aan te nemen, zonder dat zulks wordt bekritiseerd, dat de eerste
verweerder ten onrechte werd "geschrapt van de lijst van werkzoekenden door de
gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling", beperkt het arrest, door te beslissen dat zijn toelating tot het recht op wachtuitkeringen moet worden herzien met
inaanmerkingneming van een wachttijd die was ingegaan op 22 februari 2001,
zich ertoe de gevolgen van die fout te herstellen, zonder de eerste verweerder te

Nr. 315 - 26.5.08

HOF VAN CASSATIE

1343

ontslaan van de verplichting een bewijs te leveren die de regelgeving hem oplegt.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Vierde onderdeel
Artikel 144, §2, eerste lid, 2°, van het koninklijk besluit van 25 november
1991, dat, in afwijking van paragraaf 1 van dat artikel, bepaalt dat de werknemer
niet opgeroepen moet worden om gehoord te worden vooraleer een beslissing
wordt genomen inzake ontzegging van het recht op uitkeringen indien hij niet
voldoet aan de toelaatbaarheidsvoorwaarden vermeld in de artikelen 30 tot 43,
mag niet worden toegepast wanneer de jonge werknemer niet voldoet aan de in
artikel 36, §2, eerste lid, 2°, van dat artikel bedoelde toelaatbaarheidsvoorwaarde, omdat hij ambtshalve door de gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling
werd geschrapt van de lijst van werkzoekenden krachtens artikel 58, §1, van dat
besluit omdat hij zich niet op de gemeentelijke controle had gemeld.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
26 mei 2008– 3° kamer – Voorzitter: de h. Storck, voorzitter – Verslaggever: de h.
Gosseries – Gelijkluidende conclusie van de h. Genicot, advocaat-generaal – Advocaten:
mrs. Simont en De Bruyn.

Nr. 316
3° KAMER - 26 mei 2008

1º ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING — ALGEMEEN VERZEKERINGSINSTELLING - ONVERSCHULDIGDE PRESTATIES - TERUGVORDERING - AANVRAAG TOT
VRIJSTELLING VAN BOEKING - NIEUWE WET - WERKING IN DE TIJD
2º WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN — WERKING IN DE
TIJD EN IN DE RUIMTE - ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING - ALGEMEEN VERZEKERINGSINSTELLING - ONVERSCHULDIGDE PRESTATIES - TERUGVORDERING - AANVRAAG TOT
VRIJSTELLING VAN BOEKING

3º ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING — ALGEMEEN VERZEKERINGSINSTELLING - ONVERSCHULDIGDE PRESTATIES - TERUGVORDERING - AANVRAAG TOT
VRIJSTELLING VAN BOEKING - TOEKENNING - VOORWAARDEN
1º en 2° Aangezien het recht van de verzekeringsinstelling op de vrijstelling van boeking als
administratiekosten van de niet teruggevorderde prestaties is ontstaan na het verstrijken
van de termijn van twee jaar waarbinnen zij die prestaties had moeten terugvorderen, is
de nieuwe versie van artikel 327, K.B. 3 juli 1996, die pas na het ontstaan van dat recht
in werking is getreden en de daarvóór bepaalde voorwaarden voor vrijstelling niet
versoepeld heeft, niet van toepassing op de aanvraag tot vrijstelling van de
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verzekeringsinstelling1. (Artt. 326 en 327 K.B. 3 juli 1996; vóór de vervanging ervan door
art. 3 K.B. 7 mei 1999)
3º Het gebrek aan benaarstiging door de verzekeringsinstelling om het onverschuldigd
betaalde terug te vorderen, verhindert de toekenning van de vrijstelling alleen in zoverre
dat gebrek die terugvordering heeft kunnen beïnvloeden2. (Art. 327 K.B. 3 juli 1996; vóór
de vervanging ervan door art. 3 K.B. 7 mei 1999)
(R.I.Z.I.V. T. N.V.S.M.)

ARREST (vertaling)

(A.R. S.07.0083.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 15 november 2006 gewezen
door het Arbeidshof te Brussel.
Raadsheer Philippe Gosseries heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert de volgende twee middelen aan:
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- het artikel 194, §1, b), van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd door het koninklijk besluit van 14 juli
1994;
- het artikel 327, eerste en tweede lid, b), zoals dat artikel van toepassing was vóór de
vervanging ervan door artikel 3 van het koninklijk besluit van 7 mei 1999, en 327, §2, b),
zoals dat artikel van toepassing was na de vervanging ervan door artikel 3 van het koninklijk besluit van 7 mei 1999, van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de
wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen,
gecoördineerd op 14 juli 1994.
Aangevochten beslissing
Het arrest vermeldt het volgende:
"Toch rijst de vraag of de weigering van vrijstelling beperkt moest worden tot de prestaties die binnen de termijn van twee jaar teruggevorderd hadden kunnen worden dan wel
of die weigering betrekking kon hebben op het volledige onverschuldigde bedrag;
(...) Het (arbeidshof) merkt wat dat betreft op dat, krachtens artikel 194 van de gecoördineerde wetten betreffende de ziekte- en invaliditeitsverzekering, de onverschuldigde betalingen in beginsel beschouwd worden als administratiekosten van de verzekeringsinstelling. Die betalingen kunnen evenwel beschouwd worden als betalingen van de regeling
onder de bij de Koning gestelde voorwaarden, met name dat de onverschuldigde betalingen niet voortvloeien uit een fout van de verzekeringsinstelling en dat deze alle rechtsmiddelen heeft aangewend om de terugbetaling te vorderen. Artikel 327, §2, b), van het
koninklijk besluit van 3 juli 1996, zoals gewijzigd bij het koninklijk besluit van 7 mei
1999, bepaalt dat die voorwaarde als vervuld wordt beschouwd wanneer de terugvordering van de onverschuldigde prestaties als onzeker wordt beschouwd of wanneer de kos1 Zie gelijkl. concl. O.M. in Pas. 2008, nr. 316.
2 Ibid.
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ten verbonden aan de uitvoering van de definitieve gerechtelijke beslissing het terug te
vorderen bedrag overschrijden;
Zoals (de verweerder) terecht opmerkt, heeft die wet niet tot doel de verzekeringsinstelling die niet alle rechtsmiddelen heeft aangewend om de terugbetaling te vorderen, gewoonweg te bestraffen, en dit met name gelet op het feit dat ditzelfde besluit in een systeem van administratieve sancties voorziet, maar te bepalen wat als administratiekosten
ten laste van de verzekeringsinstelling moet blijven en wat als een betaling van de regeling beschouwd kan worden;
Indien, in deze context, de verzekeringsinstelling een gebrek aan benaarstiging verweten wordt, kan dit gebrek alleen tot een weigering van vrijstelling leiden in zoverre dat gebrek de terugvordering van het onverschuldigd betaalde heeft kunnen beïnvloeden. Een
andere zienswijze hierover zou aan de weigering van vrijstelling het karakter van een
sanctie verlenen;
(Het arbeidshof) merkt ook op dat, ook al had (de verweerder) een bedrag van 8.251
frank, d.i. 204,54 euro, in beslag kunnen laten nemen op het loon dat de heer D. voor de
maanden juli tot december 1997 heeft ontvangen, zoals hierboven werd gepreciseerd, wat
hij evenwel niet heeft gedaan omdat hij met name foutieve inlichtingen van zijn gerechtsdeurwaarder had ontvangen, er hem toch niet kan worden verweten dat hij niet 'als een
goede huisvader' gehandeld zou hebben, zoals (de eiser) betoogt, aangezien hij een aantal
stappen heeft ondernomen om het onverschuldigd betaalde terug te vorderen, zoals uit de
stukken van het dossier volgt;
Bijgevolg blijkt duidelijk dat de weigering van vrijstelling (van de eiser), met toepassing van de voormelde wettelijke en verordenende bepalingen, en met name krachtens artikel 327 van het koninklijk besluit van 3 juli 1996, en gelet op de precieze grondslag van
de bestreden beslissing, met name het gebrek aan afhouding, op het loon van de heer D.,
'van het voor beslag vatbare bedrag', alleen verantwoord kan worden in zoverre het aan
(de verweerder) verweten gebrek aan benaarstiging een invloed heeft kunnen hebben op
de terugvordering van het onverschuldigd betaald bedrag van 8.251 frank (204,54 euro)".
Grieven
Artikel 194, §1, b), van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd door het koninklijk besluit van 14 juli 1994,
bepaalt het volgende:
"Als administratiekosten worden beschouwd, de uitgaven die voortvloeien uit de toepassing van deze gecoördineerde wet, met uitsluiting van de uitgaven die overeenstemmen met het bedrag (...) van de ten onrechte betaalde prestaties waarvan het niet terugvorderen als gewettigd is beschouwd onder de voorwaarden en volgens de regels door de Koning bepaald".
Eerste onderdeel
Artikel 327 van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, zoals dat artikel van toepassing was vóór de vervanging ervan door
artikel 3 van het koninklijk besluit van 7 mei 1999, bepaalt het volgende:
"Bij afloop van de termijnen bepaald in artikel 326, dienen de ten onrechte betaalde
prestaties, die nog niet teruggevorderd zijn, afgeschreven te worden door ze te boeken als
administratiekosten.
Nochtans is de verzekeringsinstelling ontslagen van de boeking als administratiekosten
van de nog niet teruggevorderde bedragen, indien de volgende drie voorwaarden vervuld
zijn:
a) de betaling vloeit niet voort uit een fout, een vergissing of een nalatigheid van de
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verzekeringsinstelling;
b) de verzekeringsinstelling heeft alle te harer beschikking staande middelen, rechtsmiddelen inbegrepen, aangewend om de terugbetaling te vorderen;
c) de niet-terugvordering van bedoelde bedragen wordt als gewettigd beschouwd door
de leidend ambtenaar van de Dienst voor administratieve controle".
Uit die bepalingen volgt dat:
- de bedragen van de ten onrechte betaalde prestaties in beginsel als administratiekosten
geboekt worden indien zij niet zijn teruggevorderd " bij afloop van de termijnen bepaald
in artikel 326";
- de vrijstelling van boeking als administratiekosten een uitzondering op het beginsel
vormt: "nochtans...". De voorwaarden van vrijstelling moeten dus strikt worden uitgelegd;
- de leidend ambtenaar van de dienst voor administratieve controle de vrijstelling van
boeking van de ten onrechte betaalde prestaties als administratiekosten aan de verzekeringsinstelling kan weigeren wanneer die verzekeringsinstelling die prestaties niet langs
gerechtelijke weg heeft teruggevorderd;
- noch die bepalingen noch enig andere wettelijke of verordenende bepaling die te dezen van toepassing is, de wettigheid van de weigering tot vrijstelling aan de aanvullende
voorwaarde onderwerpen dat het gebrek aan benaarstiging door de verzekeringsinstelling
een invloed moet hebben gehad op de terugvordering van het onverschuldigd betaalde of
dat die terugvordering onzeker was.
Het arrest, dat beslist dat het gebrek aan benaarstiging door de verweerder alleen tot
een weigering van vrijstelling kon leiden "in zoverre dat gebrek de terugvordering van het
onverschuldigd betaalde heeft kunnen beïnvloeden", voegt aan artikel 327, tweede lid,
van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 een voorwaarde toe die het niet bevat en schendt
het bijgevolg.
Het arrest beslist niet wettig dat "(eisers) weigering van vrijstelling alleen kan worden
verantwoord in zoverre het aan (de verweerder) verweten gebrek aan benaarstiging de terugvordering van het onverschuldigd betaalde, tot beloop van 204,54 euro, heeft kunnen
beïnvloeden", en, bijgevolg, evenmin dat "het hoger beroep gegrond is en dat (de verweerder) vrijgesteld moet worden van de boeking, als administratiekosten, van een aan de
heer D. ten onrechte betaald bedrag van 22.228,49 euro" (schending van de artikelen 194,
§1, b), van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging
en uitkeringen, gecoördineerd door het koninklijk besluit van 14 juli 1994, en 327 van het
koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd bij het koninklijk
besluit van 14 juli 1994, zoals het van toepassing was vóór de vervanging ervan bij artikel
3 van het koninklijk besluit van 7 mei 1999).
Tweede onderdeel (subsidiair)
Het tweede onderdeel wordt subsidiair aangevoerd, voor het geval dat het Hof van oordeel zou zijn dat op deze zaak artikel 327 van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging
en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, moet worden toegepast, zoals dat artikel
van kracht is na de vervanging ervan door artikel 3 van het koninklijk besluit van 7 mei
1999. In die versie bepaalt het artikel het volgende:
"§1. Behoudens de gevallen bepaald in paragraaf 2, worden de bedragen van de ten onrechte betaalde prestaties, die nog niet zijn teruggevorderd binnen drie maanden na het aflopen van de termijnen bepaald in artikel 326, afgeschreven door ze als administratiekosten te boeken.
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§2. De leidend ambtenaar van de Dienst voor administratieve controle kan de verzekeringsinstelling vrijstellen van de boeking als administratiekosten wanneer:
a) de onverschuldigde betaling niet voortvloeit uit een fout, een vergissing of een nalatigheid van de verzekeringsinstelling;
b) de verzekeringsinstelling alle te hare beschikking staande middelen, rechtsmiddelen
inbegrepen, heeft aangewend om de terugbetaling te vorderen. Die voorwaarde wordt als
vervuld beschouwd wanneer de terugvordering van de onverschuldigde prestaties wordt
beschouwd als onzeker of wanneer de kosten verbonden aan de uitvoering van de definitieve gerechtelijke beslissing het terug te vorderen bedrag overschrijden;
De verzekeringsinstelling moet de aanvraag per aangetekende brief indienen vóór het
einde van de in paragraaf 1 bepaalde termijn".
Uit die bepalingen volgt dat:
- de niet teruggevorderde bedragen van de ten onrechte betaalde prestaties in beginsel
afgeschreven worden door ze als administratiekosten te boeken binnen drie maanden na
"het aflopen van de termijnen bepaald in artikel 326";
- de vrijstelling van boeking als administratiekosten een uitzondering vormt op het beginsel: "Behoudens de gevallen bepaald in paragraaf 2...". De voorwaarden van de vrijstelling moeten dus strikt worden uitgelegd;
- de leidend ambtenaar van de dienst voor administratieve controle de vrijstelling van
boeking van de ten onrechte betaalde prestaties als administratiekosten aan de verzekeringsinstelling kan weigeren wanneer die verzekeringsinstelling niet alle rechtsmiddelen,
de gerechtelijke inbegrepen, heeft aangewend om die prestaties terug te vorderen;
- die laatste voorwaarde geacht wordt vervuld te zijn wanneer de terugvordering van de
ten onrechte betaalde prestaties als onzeker wordt beschouwd of wanneer de kosten verbonden aan de uitvoering van de definitieve gerechtelijke beslissing het terug te vorderen
bedrag overschrijden.
Noch die bepalingen noch enig andere wettelijke of verordenende bepaling die te dezen
van toepassing is, onderwerpen de wettigheid van de weigering tot vrijstelling aan de aanvullende voorwaarde dat het gebrek aan benaarstiging door de verzekeringsinstelling een
invloed moet hebben gehad op de terugvordering van het onverschuldigd betaalde.
Het arrest stelt in zijn motivering nergens vast dat de terugvordering van de prestaties
die de verweerder ten onrechte aan de heer D. heeft betaald, onzeker zou zijn, of dat de
kosten verbonden aan de uitvoering van de gerechtelijke beslissing het terug te vorderen
bedrag zouden overschrijden. Het arrest beslist daarentegen dat een gebrek aan benaarstiging alleen tot een weigering van vrijstelling kan leiden in zoverre dat gebrek een invloed
kan hebben gehad op de terugvordering van het onverschuldigd betaalde, en het stelt vast
dat, "ook al had (de verweerder) een bedrag (...) in beslag kunnen laten nemen (...), wat
hij evenwel niet heeft gedaan omdat hij met name foutieve inlichtingen van zijn gerechtsdeurwaarder had ontvangen, er hem toch niet kan worden verweten dat hij niet 'als een
goede huisvader' gehandeld zou hebben (...), aangezien hij een aantal stappen heeft ondernomen om het onverschuldigd betaalde terug te vorderen".
Het arrest, dat beslist dat het gebrek aan benaarstiging door de verweerder alleen tot
een weigering van vrijstelling kon leiden "in zoverre dat gebrek de terugvordering van het
onverschuldigd betaalde heeft kunnen beïnvloeden", voegt aan artikel 327, §2, van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 een voorwaarde toe die het niet bevat en schendt het bijgevolg.
Het arrest beslist niet wettig dat "(eisers) weigering van vrijstelling alleen kan worden
verantwoord in zoverre het aan (de verweerder) verweten gebrek aan benaarstiging de terugvordering van het onverschuldigd betaalde, tot beloop van 204,54 euro, heeft kunnen
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beïnvloeden", en, bijgevolg, evenmin dat "het hoger beroep gegrond is en dat (de verweerder) vrijgesteld moet worden van de boeking, als administratiekosten, van een aan de
heer D. ten onrechte betaald bedrag van 22.228,49 euro " (schending van de artikelen 194,
§1, b), van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging
en uitkeringen, gecoördineerd door het koninklijk besluit van 14 juli 1994, en 327 van het
koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd bij het koninklijk
besluit van 14 juli 1994, zoals het van toepassing was na de vervanging ervan bij artikel 3
van het koninklijk besluit van 7 mei 1999).
(...)

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
Luidens artikel 194, §1, b), van de wet betreffende de verplichte verzekering
voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994,
worden als administratiekosten beschouwd, de uitgaven die voortvloeien uit de
toepassing van de wet, met uitsluiting van de uitgaven die overeenstemmen met
het bedrag van de ten onrechte betaalde prestaties waarvan het niet terugvorderen
als gewettigd is beschouwd onder de voorwaarden en volgens de regels door de
Koning bepaald.
Die voorwaarden en regels zijn vastgesteld in artikel 327 van het koninklijk
besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.
Tweede onderdeel
Het door het arrest toegepaste artikel 327 van het koninklijk besluit van 3 juli
1996, zoals het is vervangen door artikel 3 van het koninklijk besluit van 7 mei
1999 en waarvan de schending in dit onderdeel aangevoerd wordt, is in werking
getreden op 8 juni 1999.
Het arrest stelt vast dat de termijn van twee jaar waarbinnen de verweerder,
krachtens artikel 326 van het koninklijk besluit van 3 juli 1996, de ten onrechte
betaalde prestaties diende terug te vorderen, verstreken is op 7 januari 1999.
Aangezien het recht van de verweerder op vrijstelling van boeking, als administratiekosten, van die niet teruggevorderde prestaties op die datum is ontstaan, is
de nieuwe versie van artikel 327 van het koninklijk besluit van 3 juli 1996, die
de daarvóór bepaalde voorwaarden en regels bedoeld in artikel 194, §1, b), van
de gecoördineerde wet van 14 juli 1994 niet versoepelt, niet van toepassing op de
door die verweerder ingestelde vordering tot vrijstelling.
Het onderdeel, dat het tegendeel aanvoert, faalt naar recht.
Eerste onderdeel
Krachtens artikel 327, tweede lid, b), van het koninklijk besluit van 3 juli
1996, zoals het van toepassing was vóór de vervanging ervan door artikel 3 van
het koninklijk besluit van 7 mei 1999, is de verzekeringsinstelling ontslagen van
de boeking als administratiekosten van de nog niet teruggevorderde bedragen, indien zij alle te harer beschikking staande middelen, rechtsmiddelen inbegrepen,
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heeft aangewend om de terugbetaling te vorderen.
Uit die bepaling volgt dat het gebrek aan benaarstiging door de verzekeringsinstelling om het onverschuldigd betaalde terug te vorderen, de toekenning van de
vrijstelling alleen verhindert in zoverre dat gebrek de terugvordering heeft kunnen beïnvloeden.
Het onderdeel, dat het tegendeel aanvoert, faalt naar recht.
(...)
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
26 mei 2008– 3° kamer – Voorzitter: de h. Storck, voorzitter – Verslaggever: de h.
Gosseries – Gelijkluidende conclusie van de h. Genicot, advocaat-generaal – Advocaten:
mrs. van Eeckhoutte en Draps.

Nr. 317
3° KAMER - 26 mei 2008

ARBEIDSONGEVAL — RECHTSPLEGING — HERZIENING - WIJZIGING VAN HET
VERLIES VAN ARBEIDSGESCHIKTHEID - NIEUWE FEITEN - BEGRIP
De eis tot herziening van de vergoedingen, gegrond op een wijziging van het verlies van
arbeidsgeschiktheid van de getroffene t.g.v. het ongeval, kan ingesteld worden op grond
van nieuwe feiten die niet gekend waren of konden zijn, rekening houdend met de
medische onderzoeken die op de datum van de overeenkomst tussen de partijen waren
verricht of met de in artikel 24 bedoelde beslissing1. (Artt. 24 en 72
Arbeidsongevallenwet)
(FORTIS INSURANCE BELGIUM n.v. T. G.)

ARREST (vertaling)

(A.R. S.07.0111.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 18 december 2006 gewezen
door het Arbeidshof te Brussel.
Voorzitter Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert volgend middel aan:
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 24 en 72 van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971.
1 Zie concl. O.M. in Pas. 2008, nr. 317.
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Bestreden beslissing
Het arrest verklaart, met bevestiging van het beroepen vonnis, de eis tot herziening, wegens verergering, van de vergoeding voor de blijvende arbeidsongeschiktheid (van 3 pct.)
gegrond die de partijen op 20 mei 1997 waren overeengekomen na verweerders arbeidsongeval van 12 december 1994, en veroordeelt de eiseres om aan de verweerder vanaf 24
maart 2000 een vergoeding te betalen overeenstemmend met een gedeeltelijke ongeschiktheid van 6 pct., op de volgende gronden:
"In zijn conclusie heeft de gerechtsdeskundige J. de volgende bevindingen gedaan:
- de ontdekking van een letsel aan de onderrand van de kom van het rechtse gewricht
dat door het ongeval is veroorzaakt en hoogstwaarschijnlijk reeds op de consolidatiedatum aanwezig was maar op dat ogenblik nog niet op de röntgenfoto's zichtbaar was wegens de omstandigheden waarin deze werden genomen. In een brief van 26 maart 2003
preciseerde hij: 'het staat vast dat het letsel aan de onderrand van de kom van het rechtse
gewricht is veroorzaakt door het ongeval van 12 december 1994 maar niet is opgemerkt
bij het evalueren van de letsels in 1995';
- een posttraumatische degeneratieve evolutie van het rechtse schoudergewricht ten gevolge van het letsel aan de onderrand van de gewrichtskom. In een brief van 26 maart
2003 preciseerde hij: 'thans stellen we vast dat zich artrose ontwikkelt van dit letsel aan de
onderrand van de gewrichtskom vast';
- het verschijnen van een vreemd, vrij osteochondraal lichaam in het gewricht, van een
vermoedelijk letsel aan het labrum en van het ontstaan van artrose;
(...) Volgens artikel 72 van de wet van 10 april 1971, kan de eis tot herziening van de
vergoedingen, gegrond op een wijziging van het verlies van arbeidsgeschiktheid aan de
gevolgen van het ongeval, ingesteld worden binnen drie jaar die volgen op de datum van
homologatie van de overeenkomst tussen de partijen;
De eis tot herziening van de vergoedingen, gegrond op een wijziging van het verlies
van arbeidsgeschiktheid, kan slechts worden ingesteld op grond van nieuwe feiten die onbekend waren of niet gekend konden zijn op de datum van de eerste overeenkomst (Cass.,
10 februari 1997, A.C. 1997, nr. 74; zie ook Cass., 8 juli 1948, A.C. 1948, 348, met concl.
adv.-gen. JANSSENS DE BISTHOVEN in Bull., 445; Cass., 6 september 1969, A.C. 1970, 17);
Te dezen is het voldoende aangetoond, d.w.z. met een hoge graad van medische waarschijnlijkheid, dat
- het arbeidsongeval van 12 december 1994 een letsel aan de gewrichtskom van de
rechterschouder heeft veroorzaakt, alsook de aanwezigheid van een vreemd osteochondraal lichaam in het gewricht (verslag van arts P. van 5 november 2002; conclusies zonder
voorbehoud van arts J.);
- dit letsel en het vreemd lichaam hebben een scapulohumerale artrose veroorzaakt
(verslag van arts P. van 26 augustus 2002; conclusies zonder voorbehoud en brief van 26
maart 2003 van arts J.);
- een blijvende arbeidsongeschiktheid van 6 pct. hiervan het gevolg is (conclusie van
arts J.);
Daarenboven,
waren het letsel en het vreemd lichaam niet gekend op de datum van de eerste overeenkomst. Het letsel komt immers niet voor op de destijds gemaakte röntgenfoto's wegens de
hoek waaronder deze zijn gemaakt (conclusie en brief van 26 maart 2003 van arts J.);
konden zij niet redelijkerwijs gekend zijn. Die gezichtshoek heeft immers destijds noch
de behandelend geneesheren noch de radiologen verrast (niemand heeft vóór 2000 gevraagd om foto's te nemen vanuit het 'Bernageau gezichtspunt'), evenmin als de advise-
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rend geneesheren van (de eiseres) of (van de verweerder);
Kortom, de eis tot herziening van de vergoedingen voor het arbeidsongeval is ingesteld
op grond van 'nieuwe feiten', d.w.z. op grond van feiten die niet gekend waren en niet gekend konden zijn op de datum van de eerste overeenkomst;
De eis tot herziening is gegrond;
Het maakt niet uit of die feiten al dan niet bestonden op het tijdstip van de overeenkomst over de vergoeding. Wat telt, is dat die feiten niet gekend waren en niet redelijkerwijs gekend konden zijn. Het maakt evenmin uit dat de huidige arbeidsongeschiktheid een
al dan niet voorzienbaar gevolg van die feiten is;
De vergoedingen moeten dus wel degelijk berekend worden op basis van een graad van
arbeidsongeschiktheid van 6 pct., met ingang van 24 maart 2000, zoals de (eerste rechter)
beslist heeft".
Grieven
Artikel 72 van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 bepaalt dat de eis tot herziening van de vergoedingen, gegrond op een wijziging van het verlies van arbeidsgeschiktheid van de getroffene aan de gevolgen van het ongeval, ingesteld kan worden binnen drie
jaar die volgen op de datum van homologatie van de overeenkomst tussen de partijen of
van de in artikel 24 bedoelde beslissing of kennisgeving.
De grond van de in dat artikel 72 bedoelde eis tot herziening kan alleen bestaan in een
nieuw feit of in een wijziging die zich hebben voorgedaan na de overeenkomst tussen de
partijen of na de kennisgeving van de beslissing bedoeld in artikel 24, §1, van de wet van
10 april 1971.
Met andere woorden, het akkoord van de werknemer of de voormelde beslissing over
de gevolgen van het ongeval zijn definitief, tenzij er zich achteraf andere feiten voordoen.
Te dezen erkent het arrest dat het letsel aan de gewrichtskom van de rechterschouder en
de aanwezigheid van een vreemd lichaam, die geleid hebben tot een blijvende ongeschiktheid van 6 pct., dit is 3 pct. méér dan wat was vastgesteld in de overeenkomst van 20 mei
1997 over de vergoedingen, "op het ogenblik van de overeenkomst bestonden", maar dat
dit niets zou uitmaken, aangezien het letsel aan de gewrichtskom en de aanwezigheid van
een vreemd lichaam niet redelijkerwijs gekend konden zijn toen de overeenkomst in mei
1997 gesloten werd.
Zoals hierboven is gezegd, bestaat er slechts grond tot herziening wanneer een nieuw
feit plaatsvindt of een wijziging optreedt "na" de overeenkomst tussen de partijen. Een letsel dat op het ogenblik van de overeenkomst bestond maar op dat ogenblik niet "redelijkerwijs" gekend kon zijn, is geen nieuw feit dat na de overeenkomst heeft plaatsgevonden, of op zijn minst vormt de omstandigheid dat het letsel bij de consolidatie niet redelijkerwijs gekend kon zijn, nog geen reden om te spreken van een nieuw feit.
Er zou alleen sprake zijn van een nieuw feit indien het letsel en de aanwezigheid van
een vreemd lichaam, op het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst in 1997, niet
bestonden of niet opgespoord hadden kunnen worden.
Te dezen vermeldt het arrest alleen dat, "indien het letsel op het ogenblik van de consolidatie was ontdekt, de toestand van de getroffene niet op onvoorzienbare wijze zou zijn
gewijzigd tijdens de herzieningstermijn, met een wijziging van de blijvende arbeidsongeschiktheid tot gevolg", maar dat "het letsel en het vreemde lichaam niet redelijkerwijs
konden zijn gekend, (aangezien) de (foutieve) hoek waaronder de röntgenfoto's waren genomen, 'destijds' noch de behandelende geneesheren noch de radiologen heeft verrast
(...)".
Uit de vaststellingen van het arrest blijkt geenszins dat het letsel en het vreemde li-
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chaam, met de daaruit voortvloeiende verergering van de blijvende ongeschiktheid, niet
bestonden op het ogenblik van de overeenkomst in mei 1997, of dat het op zijn minst onmogelijk zou zijn geweest ze op te sporen, maar blijkt het tegendeel, in zoverre ze het niet
ontdekken van de letsels wijten aan onduidelijke opnames.
Het arrest, dat op de voormelde gronden de beslissing bevestigt die verweerders rechtsvordering tot herziening toewijst en de eiseres veroordeelt om de verweerder vanaf 24
maart 2000 vergoedingen te storten die berekend zijn op grond van een graad van blijvende arbeidsongeschiktheid van 6 pct., schendt bijgevolg de in de aanhef van het middel
vermelde artikelen 24 en 72 van de wet van 10 april 1971.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Krachtens de artikelen 24 en 72 van de Arbeidsongevallenwet van 10 april
1971, kan de eis tot herziening van de vergoedingen, gegrond op een wijziging
van het verlies van arbeidsgeschiktheid van de getroffene aan de gevolgen van
het ongeval, ingesteld worden op grond van nieuwe feiten die onbekend waren of
niet gekend konden zijn, rekening houdend met de medische onderzoeken die op
de datum van de overeenkomst tussen de partijen waren verricht of met de in dat
artikel 24 bedoelde beslissing.
Het arrest stelt vast dat er, ten gevolge van het arbeidsongeval van 12 december 1994, op 20 mei 1997 een overeenkomst is bekrachtigd waarin de blijvende
arbeidsongeschiktheid van de verweerder op drie procent is vastgesteld en dat,
wegens nieuwe klachten van de verweerder in de loop van de herzieningstermijn,
"nieuwe röntgenfoto's zijn genomen (...) vanuit een andere hoek".
Het arrest, dat, om de gevolgen van het ongeval die uit die nieuwe röntgenfoto's bleken, als nieuwe feiten aan te merken op grond waarvan de graad van blijvende arbeidsongeschiktheid op zes procent moest worden gebracht, beslist dat
die gevolgen "niet gekend op de datum van de eerste overeenkomst", aangezien
ze "niet voor(komen) op de destijds gemaakte röntgenfoto's wegens de hoek
waaronder deze zijn gemaakt" en "niet redelijkerwijs gekend konden zijn", aangezien "die gezichtshoek destijds noch de behandelend geneesheren noch de radiologen verrast heeft (niemand h(ad) vóór 2000 gevraagd om foto's te nemen
vanuit het 'Bernageau gezichtspunt'), evenmin als de adviserend geneesheren van
de verzekeraar of" van de verweerder, verantwoordt zijn beslissing naar recht.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.
26 mei 2008– 3° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Storck, voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Genicot, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. De Bruyn en
Draps.
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Nr. 318
2° KAMER - 27 mei 2008

TAALGEBRUIK — GERECHTSZAKEN (WET 15 JUNI 1935) — IN HOGER
BEROEP — STRAFZAKEN - ARTIKEL 22, VIERDE LID TAALWET GERECHTSZAKEN VERZOEKSCHRIFT TOT VERTALING VAN HET DOSSIER VAN DE RECHTSPLEGING - VERTALING DIE
VÓÓR DE DAGVAARDING WORDT GEVRAAGD - TOEPASSELIJKHEID
Artikel 22, vierde lid Taalwet Gerechtszaken dat bepaalt dat de verdachte die een vertaling
wenst, langs de griffie, zijn verzoekschrift aan de ambtenaar van het openbaar ministerie
zal overmaken en dat het niet meer ontvankelijk zal zijn, na verloop van acht dagen
volgende op de betekening, hetzij van het bevelschrift tot verwijzing naar het Hof van
Assisen, hetzij van de dagvaarding om te verschijnen ter terechtzitting van de
politierechtbank, van de militaire rechtbank of van de correctionele rechtbank zitting
houdend in eerste aanleg, is niet van toepassing op een vertaling die vóór de
dagvaarding wordt gevraagd.
(W.)

ARREST

(A.R. P.08.0255.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de Correctionele Rechtbank te Brussel van 10 januari 2008.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, vijf middelen aan.
Afdelingsvoorzitter Edward Forrier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
(...)
Tweede middel
5. Het middel voert schending aan van artikel 22 Taalwet Gerechtszaken: dit
artikel is enkel van toepassing op de vertaling die na de dagvaarding is gevorderd, zodat de appelrechters onterecht hebben geoordeeld dat de eiser die vóór de
dagvaarding reeds een vertaling had gevraagd, nagelaten heeft een vertaling te
vragen volgens hetgeen in artikel 22 Taalwet Gerechtszaken is bepaald.
6. Artikel 22, vierde lid, Taalwet Gerechtszaken bepaalt dat de verdachte die
een vertaling wenst, langs de griffie, zijn verzoekschrift aan de ambtenaar van
het openbaar ministerie zal overmaken; het zal niet meer ontvankelijk zijn, na
verloop van acht dagen volgende op de betekening, hetzij van het bevelschrift tot
verwijzing naar het Hof van Assisen, hetzij van de dagvaarding om te verschijnen ter terechtzitting van de politierechtbank, van de militaire rechtbank of van
de correctionele rechtbank zitting houdend in eerste aanleg.
7. Zoals de eiser zelf aanvoert is dit artikel niet van toepassing op een vertaling
die vóór de dagvaarding wordt gevraagd.
De appelrechters die hebben vastgesteld dat de eiser na de dagvaarding geen
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regelmatige toepassing heeft gemaakt van dit artikel, schenden dan ook dit artikel niet.
Het middel kan niet worden aangenomen.
(...)
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
27 mei 2008– 2° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter
– Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. T.
De Beir, Brussel en E. Vanden Heuvel, Brussel.

Nr. 319
2° KAMER - 27 mei 2008

1º STRAF — ANDERE STRAFFEN - VERBEURDVERKLARING - BIJZONDERE
VERBEURDVERKLARING - VERMOGENSVOORDELEN - SCHRIFTELIJKE VORDERING VAN HET OPENBAAR
MINISTERIE - VEREISTE - DRAAGWIJDTE
2º STRAF — ANDERE STRAFFEN - VERBEURDVERKLARING - BIJZONDERE
VERBEURDVERKLARING - VERMOGENSVOORDELEN - VERDUISTERING VAN ACTIVA VAN EEN
GEFAILLEERDE HANDELSVENNOOTSCHAP - GEEN SCHRIFTELIJKE VORDERING VAN HET OPENBAAR
MINISTERIE IN EERSTE AANLEG - VRIJSPRAAK - HOGER BEROEP VAN HET OPENBAAR MINISTERIE SCHRIFTELIJKE VORDERING VAN HET OPENBAAR MINISTERIE IN HOGER BEROEP - ONTVANKELIJKHEID
1º Artikel 43bis, eerste lid Strafwetboek dat bepaalt dat de bijzondere verbeurdverklaring
toepasselijk op zaken bedoeld in artikel 42, 3° Strafwetboek door de rechter in elk geval
kan worden uitgesproken, maar slechts voor zover zij door de procureur des Konings
schriftelijk wordt gevorderd, vereist niet dat die schriftelijke vordering in elke aanleg moet
worden genomen1.
2º Geen wettelijke bepaling staat eraan in de weg dat de in artikel 43bis, eerste lid
Strafwetboek bedoelde bijzondere verbeurdverklaring door het openbaar ministerie voor
het eerst in hoger beroep schriftelijk wordt gevorderd2.
(C.)

ARREST

(A.R. P.08.0362.N)
1 Cass., 17 juni 2003, A.R. P.03.0611.N, A.C. 2003, nr. 357.
2 Naast de schriftelijke vordering van het openbaar ministerie, geldt uiteraard als bijkomende
voorwaarde opdat de appelrechter gerechtigd zou zijn over te gaan tot de verbeurdverklaring van
illegale vermogensvoordelen, bij ontstentenis van enige schriftelijke vordering in eerste aanleg, dat
de bijzondere verbeurdverklaring tot de saisine van de appelrechter behoort: dat is het geval wanneer,
zoals hier, het openbaar ministerie (onbeperkt) hoger beroep aantekende, aangezien door dit hoger
beroep de strafvordering in haar geheel terug voor de appelrechter wordt gebracht; J. R OZIE, "Over de
ontnemingsvordering in graad van beroep", noot onder Gent, 25 mei 2004, T. Strafr. 2005, 474.
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I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te Antwerpen, correctionele kamer, van 6 februari 2008.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Raadsheer Jean-Pierre Frère heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Middel
1. Het middel voert schending aan van artikel 43bis, eerste lid, Strafwetboek:
bij gebrek aan schriftelijke vordering van het openbaar ministerie in eerste aanleg kon het arrest de bijzondere verbeurdverklaring niet uitspreken.
2. Ingevolge de devolutieve werking van het onbeperkt hoger beroep van het
openbaar ministerie wordt de strafvordering volledig en in haar geheel voor de
rechter in hoger beroep gebracht.
3. Artikel 43bis, eerste lid, Strafwetboek bepaalt dat bijzondere verbeurdverklaring toepasselijk op zaken bedoeld in artikel 42, 3°, door de rechter in elk geval kan worden uitgesproken, maar slechts voor zover zij door de procureur des
Konings schriftelijk wordt gevorderd. Daarbij is niet vereist dat die schriftelijke
vordering in elke aanleg moet worden genomen.
4. Geen wettelijke bepaling staat eraan in de weg dat de in het vermelde artikel
bedoelde bijzondere verbeurdverklaring door het openbaar ministerie voor het
eerst in hoger beroep wordt gevorderd.
Het middel faalt naar recht.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
5. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen
zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
27 mei 2008– 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:
de h. Frère – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. F. Deruyck, Antwerpen en K. Beirnaert, Antwerpen.

Nr. 320
2° KAMER - 27 mei 2008

1º BEWIJS — STRAFZAKEN — GESCHRIFTEN — BEWIJSKRACHT -
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BEWIJSKRACHT VAN EEN PROCES-VERBAAL - JUISTE UITLEGGING VAN DE AKTE - BEVOEGDHEID VAN
DE RECHTER - ELEMENTEN WAAROP DE RECHTER KAN STEUNEN
2º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - REDELIJKE TERMIJN - STRAFZAKEN - BEGINPUNT
1º Teneinde van een akte een juiste uitlegging te geven kan de rechter steunen niet enkel
op de bewoordingen zelf van die akte, maar ook op andere feitelijke gegevens die de
juiste draagwijdte van de gebruikte bewoordingen toelichten. (Artt. 1319, 1320 en 1322
B.W.)
2º De redelijke termijn binnen dewelke eenieder recht heeft op de berechting van zijn zaak
begint te lopen vanaf het ogenblik dat de beklaagde kennis heeft dat tegen hem een
strafvervolging is ingesteld en niet vanaf het ogenblik dat het strafbare feit is gepleegd 1.
(Art. 6.1 E.V.R.M.)
(D. T. A. e.a.)

ARREST

(A.R. P.08.0402.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te Antwerpen, correctionele kamer, van 31 januari 2008.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, drie middelen aan.
Raadsheer Paul Maffei heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
1. Het middel voert miskenning van de bewijskracht van een akte aan: het arrest geeft van een proces-verbaal dat een bericht van een collega van de eiser
weergeeft, een onjuiste uitlegging.
2. Teneinde van een akte een juiste uitlegging te geven, kan de rechter steunen
niet enkel op de bewoordingen zelf van die akte maar ook op andere feitelijke
gegevens die de juiste draagwijdte van de gebruikte bewoordingen toelichten.
3. Het arrest (blz. 18 tot 26) beoordeelt eisers verweer dat wat betreft de feiten
van de telastleggingen B.II, D, E.III, G.II, H en I, hij het slachtoffer is van een
complot van een aantal collega's. Het arrest onderzoekt de inhoud van de verklaringen van de klagers en van de getuigen, de context en periode waarin die verklaringen werden afgelegd, en de houding van de eiser. Het arrest oordeelt vervolgens: "De bewering van de (eiser) dat al de hem ten laste gelegde feiten (...)
gebaseerd zijn op verklaringen van collega's die hem zogezegd hebben willen
'flikken', is weerlegd door al de voornoemde elementen. In het bericht ingesproken door T. H. en gericht aan A. M. is er sprake van '(eiser) te flikken'. Hiermee
werd niet bedoeld dat men onjuiste en negatieve zaken over (de) beklaagde zou
1 Zie Cass., 19 sept. 1989, A.R. 1545, A.C. 1989-90, nr. 41; Cass., 8 feb. 2005, A.R. P.04.1317.N,
A.C. 2005, nr. 77.
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gaan verklaren. Deze terminologie is niet meer en niet minder dan de uiting van
een eigen ruw taalgebruik waarmee in feite bedoeld werd dat men de daden van
beklaagde eindelijk zou gaan openbaren en dat iedereen voor zichzelf de waarheid zou gaan zeggen".
Hierdoor situeert het arrest het mondelinge bericht van T. H. "we moeten er
maar ene flikke(n)" in zijn context en geeft het van de bewoordingen van het
proces-verbaal waar dit bericht is weergegeven een uitlegging die met de bewoordingen van die akte niet onverenigbaar is.
4. Door de uitlegging die het van het hierboven vermelde bericht geeft, legt het
arrest het proces-verbaal van 26 juni 2003 dat dit bericht niet weergeeft, niet uit
en miskent het bijgevolg de bewijskracht van die akte niet.
In zoverre mist het middel feitelijke grondslag.
5. Voor het overige verplicht het middel het Hof tot een onderzoek van feiten
waarvoor het niet bevoegd is.
In zoverre is het middel niet ontvankelijk.
Tweede middel
6. Het middel voert schending aan van de artikelen 10, 11, 12 en 14 Grondwet
alsmede een motiveringsgebrek: het oordeel dat de eiser schuldig is aan de telastleggingen I.I en I.II, zijnde het misdrijf bepaald in artikel 20, 1°, en 2°, van de
wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenofobie ingegeven daden (hierna Antiracismewet) op de grond dat een discriminerende uitspraak in zijn aanwezigheid is gedaan, is niet naar recht verantwoord.
Het middel vraagt ook de volgende prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk
Hof te stellen:
"Is artikel 20 van de Antiracismewet verenigbaar met de artikelen 12, 13 en 14
[van de Grondwet] en daarmee samenhangend artikel 7 EVRM, in die interpretatie dat een natuurlijke persoon schuldig kan zijn aan de misdrijven 'aanzetten tot
discriminatie' en 'aanzetten tot haat of geweld' indien in zijn aanwezigheid door
derden uitspraken worden gedaan die te beschouwen zijn als 'discriminerend'?"
7. Het arrest oordeelt dat de uitspraak "Wij hebben nu vijf schapen, het offerfeest kan beginnen", discriminerend is. Het neemt aan dat niet vaststaat dat de eiser die uitspraak heeft gedaan.
Het arrest stelt verder (blz. 35, in fine, en 36, eerste tot en met zesde streepje)
de feitelijke gedragingen vast die het aan de eiser toeschrijft.
Het oordeelt vervolgens: "Op grond van die voorliggende feitelijke gegevens
staat vast dat (de eiser) zijn collega's - ondergeschikten heeft opgehitst en dat dezen zich lieten meeslepen door de opruiende taal van hun overste. (De eiser) gebruikte daarbij het meeste geweld" en "Het is duidelijk dat het door het bijzondere agressieve gedrag van de leidinggevende beklaagde is geweest dat de uitermate afwijkende behandeling van de arrestanten heeft kunnen plaatsvinden zoals zij
zich in concreto heeft voorgedaan. De uitspraak - door wie van de aanwezige politiefunctionarissen dan ook gedaan - is slechts de verbale veruitwendiging van
de door de beklaagde gecreëerde sfeer en handelswijze en toont aan dat het optreden van de beklaagde gericht was op het afwijkend, hatelijk en gewelddadig
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behandelen van de arrestanten omwille van hun afkomst en etnie. Zoals uit de
feitelijke gegevens blijkt heeft de beklaagde aangezet tot dit gedrag wegens de
aangehaalde redenen en is derhalve na nieuw onderzoek door het hof (van beroep) zijn schuld onder de telastleggingen I.I en I.II omschreven feiten bewezen
geworden".
8. Aldus oordeelt het arrest niet dat de eiser schuldig is aan het misdrijf bepaald in artikel 20 Antiracismewet omdat de uitspraak "Wij hebben nu vijf schapen, het offerfeest kan beginnen", in zijn aanwezigheid is gedaan. Het oordeelt
met opgave van redenen dat de eiser door zijn persoonlijke agressieve gedraging
die het arrest beschrijft, een sfeer heeft gecreëerd waarvan de bedoelde uitspraak
slechts een veruitwendiging is, en zijn collega's bewust heeft aangezet tot een
daad van discriminatie, haat of geweld als bedoeld in artikel 20 Antiracismewet.
Het middel dat uitgaat van een onvolledige lezing van het arrest, mist feitelijke
grondslag.
9. Gelet op wat voorafgaat, is er geen grond tot het stellen van de prejudiciële
vraag.
Derde middel
10. De eiser voert schending aan van zijn recht op een eerlijke behandeling
van zijn zaak binnen een redelijke termijn: het arrest oordeelt ten onrechte dat
het procesverloop zijn normale gang kende op grond dat de eerste strafklacht tegen de eiser op 11 februari 2003 plaatsvond; de feiten van de telastleggingen
B.Ia, B.I.b, B.I.c, B.I.d, B.I.e, C.II, E.II, F.I, G.I, G.III.a, en G.III.b hebben immers plaatsgevonden in de jaren 1999, 2000 en 2001 en de eiser werd daarover
slechts verhoord in 2004.
11. De redelijke termijn binnen dewelke eenieder recht heeft op de berechting
van zijn zaak, begint te lopen vanaf het ogenblik dat de beklaagde kennis heeft
dat tegen hem een strafvervolging is ingesteld en niet vanaf het ogenblik dat het
strafbare feit gepleegd is.
12. De enkele omstandigheid dat een beklaagde slechts meerdere jaren na het
plegen van een strafbaar feit daarover ondervraagd wordt, brengt zijn recht op
een eerlijk proces niet in het gedrang. Niets belet hem immers de voorgebrachte
bewijsmiddelen te betwisten en de hem gekende gegevens à décharge voor te
leggen.
Het middel dat uitgaat van het tegendeel, faalt naar recht.
Ambtshalve onderzoek
13. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen
zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet genomen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
27 mei 2008– 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:
de h. Maffei – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-generaal – Advo-
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caat: mr. B. Siffert, Brussel.

Nr. 321
2° KAMER - 27 mei 2008

1º STRAFUITVOERING - STRAFUITVOERINGSRECHTBANK - NIET-TOEKENNING VAN DE
GEVRAAGDE STRAFUITVOERINGSMODALITEIT - BEPALING VAN DE TERMIJN WAAROP DE DIRECTEUR
EEN NIEUW ADVIES MOET UITBRENGEN - ADVIES UITGEBRACHT NA HET VERSTRIJKEN VAN DEZE
TERMIJN - GEVOLG
2º STRAFUITVOERING - STRAFUITVOERINGSRECHTBANK - NIET-TOEKENNING VAN DE
GEVRAAGDE STRAFUITVOERINGSMODALITEIT - BEPALING VAN DE TERMIJN WAAROP DE DIRECTEUR
EEN NIEUW ADVIES MOET UITBRENGEN - VORMVEREISTE VAN DE NALEVING VAN DEZE TERMIJN AARD
1º Artikel 57, tweede lid Wet Strafuitvoering, dat bepaalt dat de termijn bedoeld in het
eerste lid van deze wetsbepaling, niet langer mag zijn dan zes maanden te rekenen van
het vonnis indien de veroordeelde een of meer correctionele hoofdgevangenisstraffen
ondergaat die samen niet meer dan vijf jaar bedragen, preciseert niet dat, wanneer een
tijdige datum voor het nieuwe advies van de directeur is bepaald, het advies dat na die
datum wordt uitgebracht en de daarop volgende rechtspleging niet ontvankelijk zijn.
2º De naleving van de termijn waarbinnen de directeur een nieuw advies moet uitbrengen,
bedoeld in artikel 57, eerste en tweede lid Wet Strafuitvoering, is geen substantiële
vormvereiste en de overschrijding ervan leidt niet tot vernietiging van de beslissing die
een strafuitvoeringsmodaliteit verwerpt.
(B.)

ARREST

(A.R. P.08.0716.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis van de Strafuitvoeringsrechtbank te Gent van 28 april 2008.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Raadsheer Jean-Pierre Frère heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1. Het middel voert schending aan van artikel 57, tweede lid, Wet Strafuitvoering: het nieuwe advies van de directeur van de gevangenis is niet binnen de zes
maanden uitgebracht.
2. Artikel 57, eerste lid, Wet Strafuitvoering bepaalt dat indien de strafuitvoeringsrechtbank de verzochte uitvoeringsmodaliteit niet toekent, zij in haar vonnis
de datum bepaalt waarop de veroordeelde een nieuw verzoek kan indienen of de
datum waarop de directeur een nieuw advies moet uitbrengen.
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Het tweede lid van dat artikel bepaalt dat deze termijn niet langer mag zijn dan
zes maanden te rekenen van het vonnis indien de veroordeelde een of meer correctionele hoofdgevangenisstraffen ondergaat die samen niet meer dan vijf jaren
bedragen.
Die wetsbepaling preciseert niet dat, wanneer een tijdige datum voor het nieuwe advies van de directeur is bepaald, het advies dat nà die datum wordt uitgebracht en de daarop volgende rechtspleging niet ontvankelijk zijn.
3. De naleving van die termijn is evenmin een substantiële vormvereiste en de
overschrijding ervan leidt niet tot vernietiging van de beslissing die een strafuitvoeringsmodaliteit verwerpt.
In zoverre het middel van een andere rechtsopvatting uitgaat, faalt het naar
recht.
4. Voor het overige blijkt niet uit de stukken waarop het Hof vermag acht te
slaan, dat de eiser het in het middel bedoelde verweer voor de strafuitvoeringsrechtbank heeft gevoerd.
De eiser kan dat verweer niet voor het eerst voor het Hof aanvoeren.
Het middel is in zoverre niet ontvankelijk.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing
5. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen
zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
27 mei 2008– 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:
de h. Frère – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. M. Langerock, Brugge en R. Mondelaers, Brussel.

Nr. 322
2° KAMER - 27 mei 2008

1º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — TERMIJNEN VOOR
CASSATIEBEROEP EN BETEKENING — STRAFVORDERING — DUUR,
BEGIN EN EINDE - BEGIN - EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL - KAMER VAN
INBESCHULDIGINGSTELLING - UITSPRAAK OVER DE TENUITVOERLEGGING - BETROKKENE IN VRIJHEID
GELATEN ONDER VOORWAARDEN - BETEKENING VAN DE BESTREDEN BESLISSING - VORM - AFGIFTE
VAN HET DEURWAARDERSEXPLOOT OP HET POLITIECOMMISSARIAAT - TIJDSTIP WAAROP DE TERMIJN
EEN AANVANG NEEMT

2º BETEKENINGEN EN KENNISGEVINGEN — EXPLOOT - STRAFZAKEN EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - UITSPRAAK OVER DE
TENUITVOERLEGGING - BETROKKENE IN VRIJHEID GELATEN ONDER VOORWAARDEN - BETEKENING
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- VORM - AFGIFTE VAN HET DEURWAARDERSEXPLOOT OP HET
- CASSATIEBEROEP - TERMIJN - TIJDSTIP WAAROP DE TERMIJN EEN

VAN DE BESTREDEN BESLISSING
POLITIECOMMISSARIAAT
AANVANG NEEMT

3º EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING UITSPRAAK OVER DE TENUITVOERLEGGING - BETROKKENE IN VRIJHEID GELATEN ONDER
VOORWAARDEN - BETEKENING VAN DE BESTREDEN BESLISSING - VORM - AFGIFTE VAN HET
DEURWAARDERSEXPLOOT OP HET POLITIECOMMISSARIAAT - CASSATIEBEROEP - TERMIJN - TIJDSTIP
WAAROP DE TERMIJN EEN AANVANG NEEMT

4º UITLEVERING - EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING UITSPRAAK OVER DE TENUITVOERLEGGING - BETROKKENE IN VRIJHEID GELATEN ONDER
VOORWAARDEN - BETEKENING VAN DE BESTREDEN BESLISSING - VORM - AFGIFTE VAN HET
DEURWAARDERSEXPLOOT OP HET POLITIECOMMISSARIAAT - CASSATIEBEROEP - TERMIJN - TIJDSTIP
WAAROP DE TERMIJN EEN AANVANG NEEMT

5º ONDERZOEKSGERECHTEN - EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL - TENUITVOERLEGGING MISDAAD - VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN - BEVOEGDHEID - DRAAGWIJDTE - GRENZEN
6º BEVOEGDHEID EN AANLEG — STRAFZAKEN — BEVOEGDHEID ONDERZOEKSGERECHTEN - EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL - TENUITVOERLEGGING - MISDAAD VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN - DRAAGWIJDTE - GRENZEN
7º EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL - ONDERZOEKSGERECHTEN - UITSPRAAK OVER DE
TENUITVOERLEGGING - MISDAAD - VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN - BEVOEGDHEID - GRENZEN
8º UITLEVERING - EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL - ONDERZOEKSGERECHTEN - UITSPRAAK
OVER DE TENUITVOERLEGGING - MISDAAD - VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN - BEVOEGDHEID GRENZEN
9º STRAFVORDERING - BEVOEGDHEID VAN DE BELGISCHE GERECHTEN - MISDRIJF IN HET
BUITENLAND GEPLEEGD - MISDRIJF GEPLEEGD TEGEN EEN VREEMDELING - VOORAFGAAND OFFICIEEL
BERICHT - BEGRIP
10º BEVOEGDHEID EN AANLEG — STRAFZAKEN — BEVOEGDHEID MISDRIJF IN HET BUITENLAND GEPLEEGD - MISDRIJF GEPLEEGD TEGEN EEN VREEMDELING VOORAFGAAND OFFICIEEL BERICHT - BEGRIP
11º EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL - VERZOEK TOT AANHOUDING EN OVERLEVERING
VAN EEN VERDACHTE - DRAAGWIJDTE - GEVOLG
12º UITLEVERING - EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL - VERZOEK TOT AANHOUDING EN
OVERLEVERING VAN EEN VERDACHTE - DRAAGWIJDTE - GEVOLG
13º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - REDELIJKE TERMIJN - RECHT OP DAADWERKELIJKE
RECHTSHULP VOOR EEN NATIONALE INSTANTIE - ONDERZOEK VAN DE REDELIJKE TERMIJN DOOR EEN
NATIONALE INSTANTIE - VOORWAARDE
14º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ARTIKEL 13 - RECHT OP DAADWERKELIJKE RECHTSHULP VOOR EEN NATIONALE INSTANTIE REDELIJKE TERMIJN - ONDERZOEK VAN DE REDELIJKE TERMIJN DOOR EEN NATIONALE INSTANTIE VOORWAARDE
15º EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL - OPEENVOLGENDE EUROPESE
AANHOUDINGSBEVELEN - ARTIKEL 28, §1 WET VOORLOPIGE HECHTENIS - TOEPASSELIJKHEID
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16º VOORLOPIGE HECHTENIS — BEVEL TOT AANHOUDING - EUROPEES
AANHOUDINGSBEVEL - OPEENVOLGENDE EUROPESE AANHOUDINGSBEVELEN - ARTIKEL 28, §1
WET VOORLOPIGE HECHTENIS - TOEPASSELIJKHEID
1º, 2°, 3° en 4° De betekening van het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling, dat
zich uitspreekt over de tenuitvoerlegging van het Europees aanhoudingsbevel, heeft tot
doel de termijn van het cassatieberoep te doen ingaan; de betekening aan de betrokkene
zelf is een substantiële vormvereiste, zodat de betekening van het arrest door de loutere
afgifte van het exploot aan het politiecommissariaat, overeenkomstig artikel 37
Gerechtelijk Wetboek, de termijn voor het cassatieberoep niet kan doen ingaan1.
(Impliciete oplossing).
5º, 6°, 7° en 8° Het onderzoeksgerecht dat uitspraak doet over de tenuitvoerlegging van het
Europees aanhoudingsbevel spreekt zich niet uit over de strafvordering; hieruit volgt dat
wanneer het misdrijf dat het voorwerp uitmaakt van het Europees aanhoudingsbevel een
misdaad is, dit onderzoeksgerecht geen verzachtende omstandigheden in aanmerking
kan nemen die verantwoorden dat slechts correctionele straffen worden uitgesproken,
zodat een kortere verjaringstermijn van toepassing is. (Artt. 4, 4° en 17, §4 Wet 19 dec.
2003)
9º en 10° Een officieel bericht als bedoeld in artikel 7, §2 Voorafgaande Titel Wetboek van
Strafvordering is het bericht waarbij de vreemde overheid een op haar grondgebied
gepleegd strafbaar feit bij de Belgische overheid aanklaagt opdat deze laatste in de
mogelijkheid zou zijn voor dat feit de strafvervolging in te stellen; is geen dergelijk bericht
het verzoek waarbij de vreemde overheid aan België te kennen geeft zelf de
strafvervolging te willen instellen of die strafvervolging reeds te hebben ingesteld.
11º en 12° Wanneer de uitvaardigende rechterlijke autoriteit met het Europees
aanhoudingsbevel enkel verzoekt om de aanhouding en de overlevering van een
persoon die ervan verdacht is een strafbaar feit te hebben gepleegd, omdat zij tegen die
persoon in de uitvaardigende Staat een strafvordering wil instellen of instelt, geeft die
uitvaardigende rechterlijke autoriteit daarmee te kennen die strafvervolging niet aan de
uitvoerende autoriteit te willen overlaten; het Europees aanhoudingsmandaat is bijgevolg
geen officieel bericht als bedoeld in artikel 7, §2 Voorafgaande Titel Wetboek van
Strafvordering2.
13º en 14° De miskenning van het recht op de behandeling van de gegrondheid van een
strafvervolging binnen een redelijke termijn kan door een nationale instantie slechts
worden onderzocht voor zover die nationale instantie van de strafvervolging kennis kan
nemen; dit is niet het geval voor het onderzoeksgerecht van de uitvoerende autoriteit van
een lidstaat, dat uitspraak doet over de tenuitvoerlegging van een Europees
aanhoudingsbevel, aangezien in dit geval de strafvordering enkel aanhangig is bij de
uitvaardigende rechterlijke autoriteit, die bijgevolg de enige is die rechtsmacht heeft om
uitspraak te doen over de strafvervolging.
15º en 16° Artikel 28, §1 Wet Voorlopige Hechtenis is niet van toepassing voor de
uitvoerbaarverklaring van het Europees aanhoudingsbevel.
(T.)

1 Cass, 24 aug. 2004, A.R. P.04.1211.N, A.C. 2004, nr. 374; Cass., 6 april 2005, A.R. P.05.0434.F,
A.C. 2005, nr. 205 met concl. adv.-gen. LOOP.
Het bestreden arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling te Gent werd gewezen op 24 april
2008. Het werd betekend overeenkomstig artikel 37 Gerechtelijk Wetboek op 25 april 2008 door de
afgifte van het exploot op het politiecommissariaat van de woonplaats van de eiser. Betrokkene kreeg
uiteindelijk kennis van de betekende stukken op 13 mei 2008. Het Hof oordeelt dat het
cassatieberoep, dat dateert van 14 mei 2008 en aangetekend werd binnen 24 uur na deze kennisname,
ontvankelijk is.
2 Zie Cass., 11 mei 2004, A.R. P.04.0660.N, A.C. 2004, nr. 252 met concl. O.M.
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ARREST

(A.R. P.08.0783.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest (K/749/08) van 24 april 2008 van
het Hof van Beroep te Gent, kamer van inbeschuldigingstelling.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, vier middelen aan.
Raadsheer Paul Maffei heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Middelen
Eerste middel
1. Het middel voert schending aan van artikel 4, 4°, en van artikel 17, §4, Wet
Europees Aanhoudingsbevel alsmede van artikel 7, §2, Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering: het arrest oordeelt ten onrechte dat het misdrijf dat het
voorwerp uitmaakt van het door de Duitse overheid uitgevaardigde Europees
aanhoudingsbevel, volgens de Belgische wetgeving niet verjaard is en de Belgische gerechten niet bevoegd zijn om kennis te nemen van de ten laste gelegde
feiten.
2. Artikel 4, 4°, Wet Europees aanhoudingsbevel bepaalt dat de tenuitvoerlegging van het Europees aanhoudingsbevel geweigerd wordt ingeval de strafvordering of de straf volgens de Belgische wet is verjaard en de Belgische gerechten
bevoegd zijn om kennis te nemen van de feiten.
3. Het onderzoeksgerecht dat uitspraak doet over de tenuitvoerlegging van het
Europees aanhoudingsbevel spreekt zich niet uit over de strafvordering. Hieruit
volgt dat wanneer het misdrijf dat het voorwerp uitmaakt van het Europees aanhoudingsbevel een misdaad is, dit onderzoeksgerecht geen verzachtende omstandigheden in aanmerking kan nemen die verantwoorden dat slechts correctionele
straffen worden uitgesproken zodat een kortere verjaringstermijn van toepassing
is.
In zoverre het middel een andere rechtsopvatting aanvoert, faalt het naar recht.
4. Artikel 7 Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering, zoals gewijzigd
bij artikel 15 van de wet van 5 augustus 2003, bepaalt:
"§1. Iedere Belg of persoon met hoofdverblijfplaats in het Rijk die zich buiten
het grondgebied van het Rijk schuldig maakt aan een feit dat door de Belgische
wet misdaad of wanbedrijf wordt genoemd, kan in België vervolgd worden indien op het feit straf gesteld is door de wet van het land waar het is gepleegd.
§2. Indien het misdrijf gepleegd is tegen een vreemdeling, kan de vervolging
slechts plaatshebben op vordering van het openbaar ministerie en moet zij bovendien voorafgegaan worden door een klacht van de benadeelde vreemdeling of
van zijn familie ofwel door een officieel bericht, aan de Belgische overheid gegeven door de overheid van het land waar het misdrijf is gepleegd (...)".
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5. Een officieel bericht als bedoeld in de voormelde wetsbepaling is het bericht
waarbij de vreemde overheid een op haar grondgebied gepleegd strafbaar feit bij
de Belgische overheid aanklaagt opdat deze laatste in de mogelijkheid zou zijn
voor dat feit de strafvervolging in te stellen. Is geen dergelijk bericht het verzoek
waarbij de vreemde overheid aan België te kennen geeft zelf de strafvervolging
te willen instellen of die strafvervolging reeds te hebben ingesteld.
6. Met het Europees aanhoudingsbevel verzoekt de uitvaardigende rechterlijke
autoriteit enkel de aanhouding en de overlevering van een persoon die ervan verdacht is een strafbaar feit te hebben gepleegd, omdat zij tegen die persoon in de
uitvaardigende Staat een strafvervolging wil instellen of instelt. Aldus geeft de
uitvaardigende rechterlijke autoriteit te kennen die strafvervolging niet aan de
uitvoerende autoriteit te willen overlaten.
Het Europees aanhoudingsmandaat is bijgevolg geen officieel bericht als bedoeld in artikel 7, §2, Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering.
In zoverre het middel uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt het evenzeer naar recht.
Tweede middel
7. Het middel voert schending aan van de artikelen 4, 5°, 6, 2°, en 17, §4, Wet
Europees Aanhoudingsbevel, 6.1 en 13 EVRM en 235bis Wetboek van Strafvordering: als nationale rechter kon de kamer van inbeschuldigingstelling niet weigeren uitspraak te doen over eisers verweer over de overschrijding van de redelijke termijn en het daadwerkelijke rechtsherstel waarop hij recht heeft.
8. Het middel preciseert niet hoe en waardoor het arrest artikel 6, 2°, Wet Europees Aanhoudingsbevel schendt.
In zoverre het schending van die wetsbepaling aanvoert, is het middel onnauwkeurig, mitsdien niet ontvankelijk.
9. De miskenning van het recht op de behandeling van de gegrondheid van een
strafvervolging binnen een redelijke termijn kan door een nationale instantie
slechts onderzocht worden voor zover die nationale instantie van de strafvervolging kennis kan nemen. Dit is niet het geval voor het onderzoeksgerecht van de
uitvoerende autoriteit van een lidstaat dat uitspraak doet over de tenuitvoerlegging van een Europees aanhoudingsbevel. In dat geval is de strafvervolging immers enkel aanhangig bij de uitvaardigende rechterlijke autoriteit die bijgevolg
de enige is die rechtsmacht heeft om uitspraak te doen over de strafvervolging.
In zoverre het middel schending aanvoert van de artikelen 6.1 en 13 EVRM,
faalt het naar recht.
10. Voor het overige oordeelt het arrest dat het hof van beroep "geen concrete
elementen kan weerhouden die ernstig zouden kunnen doen vermoeden dat de
Duitse overheden de rechten van de mens niet zouden eerbiedigen en de fundamentele rechten van de appellant in gevaar zouden brengen". Aldus onderzoekt
het arrest eisers verzoek de tenuitvoerlegging van het Europees aanhoudingsbevel te weigeren op grond van artikel 4, 5°, Wet Europees Aanhoudingsbevel en is
de beslissing naar recht verantwoord.
In zoverre kan het middel niet aangenomen worden.
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Derde middel
11. Het middel voert schending aan van artikel 5.1. EVRM en van artikel 28,
§1, Wet Voorlopige Hechtenis: het arrest verklaart het Europees aanhoudingsbevel ten onrechte uitvoerbaar daar er reeds vóór het uitvaardigen van dit aanhoudingsbevel een geldig Europees aanhoudingsbevel bestond waarvan de tenuitvoerlegging kon gevraagd worden; een nieuwe vrijheidsberovende titel kan immers slechts uitgevaardigd worden wanneer de betrokken persoon verzuimt bij
enige proceshandeling te verschijnen of indien nieuwe en ernstige omstandigheden zulks noodzakelijk maken.
12. Artikel 28, §1, Wet Voorlopige Hechtenis is niet van toepassing voor de
tenuitvoerlegging van het Europees aanhoudingsbevel.
In zoverre het middel schending van dit artikel aanvoert, faalt het naar recht.
13. Voor het overige is het middel afgeleid uit de vergeefs hierboven aangevoerde schending van artikel 28, §1, Wet Voorlopige Hechtenis.
In zoverre is het middel niet ontvankelijk.
(...)
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
27 mei 2008– 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:
de h. Maffei – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-generaal – Advocaat: mr. W. Van Steenbrugge, Gent.

Nr. 323
2° KAMER - 28 mei 2008

1º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - EERLIJKE BEHANDELING VAN DE ZAAK - VOORBEREIDENDE
FASE VAN HET STRAFPROCES - TOEPASSING
2º ONDERZOEKSGERECHTEN - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - REGELING VAN
DE RECHTSPLEGING - ARTIKEL 6.1 E.V.R.M. - EERLIJKE BEHANDELING VAN DE ZAAK BEOORDELING - DRAAGWIJDTE
3º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - AFSLUITING VAN HET ONDERZOEK - HOGER BEROEP KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - ARTIKEL 6.1 E.V.R.M. - EERLIJKE BEHANDELING VAN
DE ZAAK - BEOORDELING - DRAAGWIJDTE
4º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - REDELIJKE TERMIJN - VOORBEREIDENDE FASE VAN HET
STRAFPROCES - AFSLUITING VAN HET ONDERZOEK - OVERSCHRIJDING VAN DE REDELIJKE TERMIJN GEVOLG
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5º ONDERZOEKSGERECHTEN - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - REGELING VAN
DE RECHTSPLEGING - ARTIKEL 6.1 E.V.R.M. - REDELIJKE TERMIJN - OVERSCHRIJDING GEVOLG
6º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - AFSLUITING VAN HET ONDERZOEK - HOGER BEROEP KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - ARTIKEL 6.1 E.V.R.M. - REDELIJKE TERMIJN OVERSCHRIJDING - GEVOLG
7º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - REDELIJKE TERMIJN - SANCTIE
1º, 2° en 3° Artikel 6 E.V.R.M. kan van toepassing zijn vooraleer de zaak bij de
bodemrechter aanhangig wordt gemaakt, maar alleen in zoverre de niet-naleving van de
vereisten ervan de eerlijke behandeling van de zaak ernstig en onherstelbaar in het
gedrang dreigt te brengen1.
4º, 5° en 6° Ofschoon artikel 6 E.V.R.M. met name aan de vervolgde persoon het recht
toekent om, binnen een redelijke termijn, over de gegrondheid van de tegen hem
ingestelde vervolging te horen beslissen, kan het onderzoeksgerecht de eventuele
overschrijding van een dergelijke termijn en de gevolgen ervan, alleen in aanmerking
nemen bij de beoordeling van de bewijsvoering en de eerbiediging van het recht van
verdediging, vermits het dit niet kan doen bij de beoordeling van het bewijs2.
7º Noch artikel 6 E.V.R.M., noch de nationale rechtsregel, voorzien in de nietontvankelijkheid van de vervolging als enige sanctie voor het overschrijden van de
redelijke termijn3.
(W. e.a. T. FONDATION HENRI THYSSEN - MAISON DES AÎNÉS VILLAGE N° 1 REINE FABIOLA v.z.w.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.08.0216.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest dat op 15 januari 2008 door
het Hof van Beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling, op verwijzing
is gewezen ingevolge het arrest van het Hof van 26 september 2007.
De eisers voeren in een memorie waarvan een eensluidend verklaard afschrift
aan dit arrest is gehecht, twee middelen aan.
Afdelingsvoorzitter Frédéric Close heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
(...)
Tweede middel
Door met name te vermelden "dat [in het stadium van de regeling] van de
rechtspleging niet wordt aangevoerd dat de vermeende abnormale duur ervan het
onmogelijk zou maken het recht van verdediging uit te oefenen, waardoor het
1 Zie concl. O.M. in Pas. 2008, nr. 323.
2 Ibid.
3 Ibid.
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recht op een eerlijke behandeling van de zaak ernstig en onomkeerbaar in het gedrang zou komen", maken de appelrechters, zoals het middel aanvoert, een miskenning van de redelijke termijn niet ondergeschikt aan de onmogelijkheid om
het recht van verdediging uit te oefenen.
Het middel dat in zoverre van een onjuiste interpretatie van het arrest uitgaat,
mist feitelijke grondslag.
Voor het overige kan artikel 6 van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden van toepassing zijn vooraleer de
zaak bij de bodemrechter wordt aanhangig gemaakt, maar alleen in zoverre de
niet-naleving van de vereisten ervan de eerlijke behandeling van de zaak ernstig
en onherstelbaar in het gedrang dreigt te brengen. Ofschoon deze bepaling met
name aan de vervolgde persoon het recht toekent om, binnen een redelijke termijn, over de gegrondheid van de tegen hem ingestelde vervolging te horen beslissen, kan het onderzoeksgerecht de eventuele overschrijding van een dergelijke termijn en de gevolgen ervan, alleen in aanmerking nemen bij de beoordeling
van de bewijsvoering en de eerbiediging van het recht van verdediging, vermits
het dit niet kan doen bij de beoordeling van de strafmaat.
Nadat de kamer van inbeschuldigingstelling heeft geoordeeld dat er, rekening
houdende zowel met de reële ingewikkeldheid van de zaak als met de respectieve gedragingen van de eisers en de overheid, geen redelijke termijn was overschreden, wat in dit stadium van de rechtspleging kon worden bestraft, heeft zij
het haar opgedragen toezicht uitgeoefend en heeft zij wettig kunnen oordelen dat
het voor het overige aan het vonnisgerecht staat om dit probleem in het licht van
het geheel van de rechtspleging te beoordelen en daaruit de gevolgtrekkingen te
maken.
Ofschoon artikel 6 reeds vanaf de voorbereidende fase van een strafproces kan
worden aangevoerd, volgt daaruit immers niet dat niet tevens kan worden nagegaan of de bepalingen in acht genomen zijn tijdens de eventuele rechtspleging
voor het vonnisgerecht.
Een kamer van inbeschuldigingstelling die uitspraak moet doen over de regeling van de rechtspleging en, naar aanleiding daarvan, over de regelmatigheid
van het voorbereidend onderzoek, kan bijgevolg, zonder de artikelen 6.1 en 13
van het Verdrag te schenden, oordelen dat de aangevoerde schendingen niet van
dien aard zijn dat ze een eerlijke behandeling van de zaak voor de bodemrechter
verhinderen.
Ofschoon de eisers, op 4 april 2005, op de dag van de indiening van hun verzoek bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, i.e. in de loop van het
gerechtelijk onderzoek, volgens dat Hof, in het intern recht over geen effectief
rechtsmiddel beschikten waardoor zij hun grieven, afgeleid uit de duur van de
rechtspleging, konden doen gelden, beschikten zij toch over een dergelijk rechtsmiddel bij de regeling van de rechtspleging en zullen zij daarover tevens beschikken voor het vonnisgerecht.
De door het Europees Hof gedane vaststelling dat de redelijke termijn tijdens
het onderzoek is miskend, kan, ondanks artikel 46.1 van het Verdrag, niet tot gevolg hebben dat een eerlijke behandeling van de zaak erdoor noodzakelijkerwijs
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onmogelijk wordt voor het vonnisgerecht en kan bijgevolg op zichzelf niet de
door de eiser gevorderde vernietiging zonder verwijzing verantwoorden van het
arrest dat uitspraak doet over de regeling van de rechtspleging. Immers, noch de
internationale noch de nationale rechtsregel voorzien in de niet-ontvankelijkheid
van de vervolging als enige sanctie voor het overschrijden van de redelijke termijn.
De omstandigheid dat het bestreden arrest bij de regeling van de rechtspleging
het bestaan afwijst van een overschrijding die van dien aard is dat het recht van
verdediging onherroepelijk zou worden aangetast, of die zou beletten om het bestaan van voldoende bezwaren vast te stellen, ontneemt aan de bodemrechter de
verplichting niet om zich naar het arrest van het Europees Hof in de zaak te gedragen en daartoe uit de schending die dat gerecht heeft vastgesteld, de passende,
bij de wet vastgestelde gevolgen af te leiden.
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 de cassatieberoepen.
Veroordeelt ieder van de eisers in de kosten van zijn cassatieberoep.
28 mei 2008– 2° kamer – Voorzitter: de h. de Codt, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:
de h. Close – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Mahieu en T'Kint.

Nr. 324
2° KAMER - 28 mei 2008

1º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — OORZAAK —
BEGRIP. BEOORDELING DOOR DE RECHTER - VERKEERSONGEVAL ALCOHOLOPNAME - GEEN VERZEKERING - NIET-INSCHRIJVING - GEEN TECHNISCHE CONTROLE OORZAKELIJK VERBAND - BEOORDELING DOOR DE RECHTER - GRENZEN
2º ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST - OORZAAK - ALCOHOLOPNAME - GEEN VERZEKERING
- NIET-INSCHRIJVING - GEEN TECHNISCHE CONTROLE - OORZAKELIJK VERBAND - BEOORDELING
DOOR DE RECHTER - GRENZEN
1º en 2° Ofschoon de rechter bij de beoordeling van het oorzakelijk verband tussen de fout
en de schade, de omstandigheden niet kan wijzigen waarin deze zich heeft voorgedaan,
gebeurt dit wel onder voorbehoud dat de fout zelf wordt weggelaten; het staat hem dus
vrij het foutieve karakter van de inverkeerstelling van het voertuig te vervangen door de
correcte uitvoering ervan en daaruit af te leiden dat deze fout al dan niet in oorzakelijk
verband met de schade staat naargelang zonder die fout, de schade zich al dan niet zou
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hebben voorgedaan1.
(GEMEENSCHAPPELIJK MOTORWAARBORGFONDS T. POSTILLON TRANSPORTS n.v. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.08.0226.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen een vonnis in hoger beroep van de Correctionele Rechtbank te Bergen van 18 december 2007, waarbij de tweede eiser
alleen cassatieberoep heeft ingesteld als burgerlijke partij.
De eerste 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.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
A. Op het cassatieberoep van de eerste eiser, vrijwillig tussengekomen partij
1. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing die, op de burgerlijke rechtsvorderingen die door de verweerders Postillon Transports N.V.,
Avero Belgium Insurance en B. M. zijn ingesteld, uitspraak doet over het beginsel van de aansprakelijkheid
Middel
Eerste en tweede onderdeel
Om te beslissen dat de tweede eiser, bestuurder van een wagen die met verschillende andere voertuigen in aanrijding is gekomen, volledig aansprakelijk is
voor de schade, oordeelt het bestreden vonnis dat het alcoholgehalte van die bestuurder alsook het gebrek aan verzekering, inschrijving en technische controle
van diens voertuig, fouten zijn zonder welke dat ongeval zich niet op dezelfde
wijze zou hebben voorgedaan zoals het is gebeurd.
Het oorzakelijk verband dat door de appelrechters in aanmerking wordt genomen, is enkel afgeleid uit de bewering volgens welke de aanrijding niet zou zijn
gebeurd indien de bestuurder van het voormelde voertuig het niet op de openbare
weg in het verkeer zou hebben gebracht, wat hij vanwege zijn toestand en de
voormelde tekortkomingen had moeten doen.
De appelrechters hebben de mogelijkheid niet willen onderzoeken of de aanrijding op dezelfde wijze zou zijn gebeurd indien de tweede eiser nuchter en zijn
voertuig verzekerd, ingeschreven en regelmatig aan de technische controle onderworpen zou zijn geweest.
Volgens het vonnis is er geen grond om deze hypothese te onderzoeken, op gevaar af de concrete omstandigheden van de zaak te miskennen en het ongeval in
strijd met deze omstandigheden te beoordelen.
1 Cass., 19 dec. 2007, A.R. P.07.1314.F., A.C. 2007, nr. 645.
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Maar, ofschoon de rechter bij de beoordeling van het oorzakelijk verband tussen de fout en de schade, de omstandigheden niet kan wijzigen waarin deze zich
heeft voorgedaan, gebeurt dit wel onder voorbehoud dat de fout zelf wordt weggelaten. Het staat hem dus vrij het foutieve karakter van de inverkeerstelling van
het voertuig te vervangen door de correcte uitvoering ervan en daaruit af te leiden dat deze fout al dan niet in oorzakelijk verband met de schade staat naargelang zonder die fout, de schade zich al dan niet zou hebben voorgedaan.
De appelrechters konden zich dus niet, zonder de concrete toedracht van het
ongeval te wijzigen, afvragen of het zich niet op dezelfde wijze zou hebben
voorgedaan indien de bestuurder nuchter en zijn voertuig tot het verkeer toegelaten zou zijn geweest.
Vermits de appelrechters dit niet hebben gedaan en zij beslissen dat zij dit niet
konden, omkleden de appelrechters hun beslissing niet regelmatig met redenen
en verantwoorden zij deze niet naar recht.
De onderdelen zijn gegrond.
Derde onderdeel
Uit de omstandigheid dat een fout, zoals de onaangepaste snelheid van een bestuurder, geen verband houdt met het ongeval, kan niet worden afgeleid dat die
fout de gevolgen ervan niet heeft kunnen verergeren en, als dusdanig, de dader
althans gedeeltelijk aansprakelijk heeft kunnen maken.
Het middel faalt in zoverre naar recht.
2. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing die, op de burgerlijke rechtsvorderingen van de verweerders Postillon Transports N.V., Avero
Belgium Insurance en B. M., uitspraak doet over de omvang van de schade
De hierna uit te spreken vernietiging van de beslissing over het beginsel van de
aansprakelijkheid, brengt de vernietiging mee van de beslissing over de omvang
van de schade die eruit voortvloeit.
3. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen S. A. en A. D.
Bij de correctionele rechtbank werd door deze partijen geen rechtsvordering
aanhangig gemaakt tegen de eiser en het vonnis spreekt tegen hem geen enkele
veroordeling uit die hen ten goede komt.
Het cassatieberoep is niet ontvankelijk.
De eiser heeft evenwel zijn cassatieberoep aan deze partijen doen betekenen,
wat geldt als een oproeping tot bindendverklaring van het arrest.
Er is grond om die vordering toe te wijzen.
B. Op het cassatieberoep van de eerste eiser, burgerlijke partij
De eiser voert geen middel aan.
C. Op het cassatieberoep van de tweede eiser
De eiser voert geen middel aan.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het uitspraak doet over de burgerlij-
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ke rechtsvorderingen die tegen de eerste eiser zijn ingesteld, behalve in zoverre
het beslist dat de onaangepaste snelheid waarmee S. A. reed, heeft bijgedragen
tot de verergering van de schade.
Verwerpt de cassatieberoepen voor het overige.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde vonnis.
Veroordeelt de eerste eiser in een derde van de kosten van zijn cassatieberoep
en de verweerders N.V. Postillon Transports, Avero Belgium Insurance en B.
M., ieder in twee negende van de voormelde kosten.
Veroordeelt de tweede eiser in de kosten van zijn cassatieberoep.
Verklaart het arrest bindend jegens S. A. en A. D.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de Correctionele Rechtbank te Doornik,
zitting houdende in hoger beroep.
28 mei 2008– 2° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. de Codt, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-generaal – Advocaat:
mr. T'Kint.

Nr. 325
2° KAMER - 28 mei 2008

1º VERZET - STRAFZAKEN - VERZET ONGEDAAN VERKLAARD - GEVOLG - VERJARING VAN DE
STRAFVORDERING - ONDERZOEK DOOR DE RECHTER OP VERZET
2º VERJARING — STRAFZAKEN — STRAFVORDERING — ALGEMEEN VERZET - VERZET ONGEDAAN VERKLAARD - ONDERZOEK DOOR DE RECHTER OP VERZET
1º en 2° Wanneer het verzet ongedaan is verklaard omdat de eiser in verzet niet op de
wettig vastgestelde rechtszitting verschijnt, kan de rechter niet onderzoeken of de
verjaring op het ogenblik van de uitspraak van de verstekbeslissing was bereikt of bereikt
zou zijn geweest indien het verzet niet ongedaan was verklaard1.
(H.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.08.0246.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis in hoger beroep van de Correctionele Rechtbank te Brussel van 31 oktober 2007.
De eiser voert in een memorie waarvan een eensluidend verklaard afschrift aan
dit arrest is gehecht, een middel aan.
Afdelingsvoorzitter Frédéric Close heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
1 Cass., 7 dec. 1988, A.R. 7088, A.C. 1988-1989, nr. 207.
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II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Middel
De eiser verwijt de appelrechters dat zij de verjaring van de strafvordering niet
hebben vastgesteld ofschoon zij daartoe, in weerwil van zijn herhaalde niet-verschijning, verplicht waren.
Het herhaalde verstek van de veroordeelde kan niet de ontkrachting van het
gewijsde tot gevolg hebben. De rechter zou machtsoverschrijding begaan indien
hij de beslissing zou wijzigen waarvan de uitvoerbare kracht door het ontvankelijke verzet, tot dan toe was opgeschort.
Bijgevolg, wanneer het verzet ongedaan is verklaard omdat de eiser in verzet
niet op de wettig vastgestelde rechtszitting verschijnt, kan de rechter niet onderzoeken of de verjaring op het ogenblik van de uitspraak van de verstekbeslissing
was bereikt of bereikt zou zijn geweest indien het verzet niet ongedaan was verklaard.
Het middel dat het tegendeel aanvoert, faalt naar recht.
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.
28 mei 2008– 2° kamer – Voorzitter: de h. de Codt, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:
de h. Close – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-generaal – Advocaat: mr. J. Leroy, Bergen.

Nr. 326
2° KAMER - 28 mei 2008

1º WEGVERKEER — WEGVERKEERSWET — WETSBEPALINGEN —
ARTIKEL 59 - ADEMANALYSE - GEEN VOORAFGAANDE ADEMTEST - GEVOLG
2º WEGVERKEER — WEGVERKEERSWET — WETSBEPALINGEN —
ARTIKEL 60 - ADEMANALYSE - GEEN VOORAFGAANDE ADEMTEST - GEVOLG
1º en 2° Door te bepalen dat een ademanalyse wordt verricht wanneer de ademtest een
alcoholconcentratie van ten minste 0,22 milligram per liter uitgeademde alveolaire lucht
aangeeft, heft artikel 60, §1 Wegverkeerswet de bevoegdheid niet op die bij artikel 59, §2
van de voormelde wet aan de agenten is verleend die zij aanwijst, om de ademanalyse
zonder voorafgaande ademtest op te leggen.
(P.)

Nr. 326 - 28.5.08

HOF VAN CASSATIE

1373

ARREST (vertaling)

(A.R. P.08.0309.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis in hoger beroep van de Correctionele Rechtbank te Verviers van 31 januari 2008.
De eiser voert in een memorie waarvan een eensluidend verklaard afschrift aan
dit arrest is gehecht, een middel aan.
Raadsheer Jocelyne Bodson heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Middel
Krachtens artikel 59, §1, 2°, van de Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer, kunnen de overheidsagenten die in deze bepaling worden bedoeld, een ademtest opleggen aan ieder die op een openbare plaats een
voertuig bestuurt.
De tweede paragraaf van dat artikel staat die agenten toe om in dezelfde omstandigheden, zonder voorafgaande ademtest een ademanalyse op te leggen.
Door te bepalen dat een ademanalyse wordt verricht wanneer de ademtest een
alcoholconcentratie van ten minste 0,22 milligram per liter uitgeademde alveolaire lucht aangeeft, schaft artikel 60, §1, van de wet de bevoegdheid van de agenten die zij aanwijst niet af, om de analyse zonder voorafgaande ademtest op te
leggen.
De eventuele ongeldigheid van de test heeft bijgevolg geen invloed op de wettigheid van de latere analyse.
Het middel dat van het tegenovergestelde uitgaat, faalt naar recht.
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.
28 mei 2008– 2° kamer – Voorzitter: de h. de Codt, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:
mevr. Bodson – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-generaal –
Advocaten: mrs. A. Garot, Verviers, J.-C. Garot, Verviers en K. Garot, Verviers.
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Nr. 327
2° KAMER - 28 mei 2008

1º UITLEVERING - UITLEVERING GEVRAAGD AAN BELGIË - BUITENLANDS BEVEL TOT
AANHOUDING - UITVOERBAARVERKLARING - ONDERZOEKSGERECHTEN - TOEZICHT OP DE
WETTELIJKE EN VERDRAGSRECHTELIJKE VOORWAARDEN

2º ONDERZOEKSGERECHTEN - UITLEVERING GEVRAAGD AAN BELGIË - BUITENLANDS
BEVEL TOT AANHOUDING - UITVOERBAARVERKLARING - TOEZICHT OP DE WETTELIJKE EN
VERDRAGSRECHTELIJKE VOORWAARDEN

3º UITLEVERING - UITLEVERING GEVRAAGD AAN BELGIË - VOORWAARDEN - ERNSTIGE RISICO'S
OP FLAGRANTE RECHTSWEIGERING, FOLTERING OF ONMENSELIJKE EN ONTERENDE BEHANDELING BUITENLANDS BEVEL TOT AANHOUDING - UITVOERBAARVERKLARING - ONDERZOEKSGERECHTEN TOEZICHT OP DE VOORWAARDEN - DRAAGWIJDTE
4º ONDERZOEKSGERECHTEN - UITLEVERING GEVRAAGD AAN BELGIË - BUITENLANDS
BEVEL TOT AANHOUDING - UITVOERBAARVERKLARING - TOEZICHT OP DE VOORWAARDEN - ERNSTIGE
RISICO'S OP FLAGRANTE RECHTSWEIGERING, FOLTERING OF ONMENSELIJKE EN ONTERENDE
BEHANDELING - DRAAGWIJDTE VAN HET TOEZICHT
1º en 2° Wanneer de onderzoeksgerechten, in het geval van een verzoek tot uitlevering,
uitspraak doen over de uitvoerbaarheid van een door de buitenlandse overheid verleend
bevel tot aanhouding of een gelijkwaardige titel, gaan zij, met eerbiediging van het recht
van verdediging, na of de overgelegde titel aan de wettelijke en verdragsrechtelijke
vereisten inzake uitlevering voldoet1.
3º en 4° Artikel 2bis, tweede lid Uitleveringswet, ingevoegd bij artikel 4 Wet 15 mei 2007,
krachtens welk geen uitlevering kan worden toegestaan wanneer er ernstige risico's
bestaan dat de persoon, indien hij wordt uitgeleverd, in de verzoekende Staat wordt
onderworpen aan flagrante rechtsweigering, foltering of onmenselijke en onterende
behandeling, legt een algemene uitleveringsvoorwaarde op; de onderzoeksgerechten zijn
bevoegd na te gaan of die voorwaarde vervuld is; om dat te kunnen nagaan, dienen zij
zich derhalve op zijn minst ervan te vergewissen of er geen ernstige en duidelijke reden
is die het onmogelijk maakt aan de voormelde voorwaarde te voldoen2.
(C.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.08.0680.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling, van 24 april 2008.
De eiser voert in een memorie waarvan een eensluidend verklaard afschrift aan
dit arrest is gehecht, vier middelen aan.
Raadsheer Benoît Dejemeppe heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1 Zie concl. O.M. in Pas. 2008, nr. 327.
2 Ibid.
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Vierde middel
Eerste onderdeel
Het onderdeel voert aan dat het arrest niet wettig kan weigeren de risico's te
onderzoeken die de eiser, in het geval van uitlevering, loopt op onmenselijke en
onterende behandeling, en dat evenmin met de gezondheidsrisico's kan doen.
Wanneer de onderzoeksgerechten, in het geval van een verzoek tot uitlevering,
uitspraak doen over de uitvoerbaarheid van een door de buitenlandse overheid
verleend bevel tot aanhouding of een gelijkwaardige titel, gaan zij, met eerbiediging van het recht van verdediging, na of de overgelegde titel aan de wettelijke
en verdragsrechtelijke vereisten inzake uitlevering voldoet.
Krachtens artikel 2bis, tweede lid, van de Wet van 15 maart 1874, ingevoegd
bij artikel 4 van de Wet van 15 mei 2007, kan geen uitlevering worden toegestaan wanneer er ernstige risico's bestaan dat de persoon, indien hij wordt uitgeleverd, in de verzoekende Staat wordt onderworpen aan een flagrante rechtsweigering of aan foltering of onmenselijke en onterende behandeling.
Deze bepaling legt een algemene uitleveringsvoorwaarde op. De onderzoeksgerechten zijn bevoegd na te gaan of die voorwaarde vervuld is.
Om dat te kunnen nagaan, dienen zij zich derhalve op zijn minst ervan te vergewissen of er geen ernstige en duidelijke reden is die het onmogelijk maakt aan
de voormelde voorwaarde te voldoen.
Het arrest dat oordeelt dat het onderzoek van de risico's die door de eiser worden aangevoerd, de wenselijkheid van de uitlevering betreft, wat tot de beoordelings- en beslissingsbevoegheid van de regering behoort, dat die risico's bijgevolg de bevestiging van de beschikking tot uitvoerbaarverklaring niet kunnen beletten en zullen worden onderzocht in het kader van het met redenen omklede advies van de kamer van inbeschuldigingstelling aan de regering, verantwoordt zijn
beslissing niet naar recht.
Het onderdeel is gegrond.
Er is geen grond om acht te slaan op het tweede onderdeel noch op de overige
middelen, die niet tot vernietiging zonder verwijzing kunnen leiden
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde arrest.
Laat de kosten ten laste van de Staat.
Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling, anders samengesteld.
28 mei 2008– 2° kamer – Voorzitter: de h. de Codt, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:
de h. Dejemeppe – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-generaal
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– Advocaten: mrs. C. Marchand, Brussel, S. Coupat, Brussel, M. Bobrushkin, Brussel en
A. Masset, Verviers.

Nr. 328
2° KAMER - 28 mei 2008

1º VOORLOPIGE HECHTENIS — HANDHAVING - RAADKAMER TERBESCHIKKINGSTELLING VAN HET DOSSIER AAN DE RAADKAMER - VERZUIM - HOGER BEROEP HERSTEL IN HOGER BEROEP
2º VOORLOPIGE HECHTENIS — HANDHAVING - RAADKAMER - INVRIJHEIDSTELLING HOGER BEROEP - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - TERMIJN OM UITSPRAAK TE DOEN
1º De onregelmatigheid, voortvloeiende uit het verzuim om het dossier ter beschikking te
stellen van de raadkamer, wat deze heeft bestraft door de inverdenkinggestelde in
vrijheid te stellen, kan, op het hoger beroep van het openbaar ministerie, bij de
verschijning voor de kamer van inbeschuldigingstelling worden hersteld1.
2º Wanneer de kamer van inbeschuldigingstelling met toepassing van artikel 30 Wet
Voorlopige Hechtenis uitspraak doet, moet zij haar arrest wijzen binnen vijftien dagen na
de verklaring van hoger beroep, ook al strekt dat rechtsmiddel tot wijziging van een
beschikking tot invrijheidstelling die op de onregelmatigheid van de rechtspleging is
gegrond.
(R.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.08.0751.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te
Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling, van 14 mei 2008.
De eiser voert in een memorie waarvan een eensluidend verklaard afschrift aan
dit arrest is gehecht, twee middelen aan.
Raadsheer Paul Mathieu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
A. Over het cassatieberoep dat op 15 mei 2008 is ingesteld en onder het nummer 146 in het register van de griffie van het hof van beroep is overgeschreven
(...)
Tweede middel
Eerste onderdeel
De eiser voert aan dat de terbeschikkingstelling van het dossier aan de raadka1 Zie Cass., 3 jan. 2006, A.R. P.05.1662.N, A.C. 2006, nr. 5.
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mer een substantieel vormvereiste is waarvan het verzuim niet in hoger beroep
kan worden goedgemaakt.
Deze onregelmatigheid werd door de raadkamer bestraft door de inverdenkinggestelde in vrijheid te stellen en kan, op het hoger beroep van het openbaar ministerie, bij de verschijning voor de kamer van inbeschuldigingstelling worden
goedgemaakt.
Het middel faalt naar recht.
Tweede onderdeel
De eiser voert aan dat bij hoger beroep van het openbaar ministerie tegen een
beslissing tot invrijheidstelling om procedureredenen, de kamer van inbeschuldigingstelling één maand de tijd heeft om haar arrest te wijzen, te rekenen van de
laatste beschikking waarbij de raadkamer zich, bij de handhaving van de voorlopige hechtenis, van het voortbestaan van ernstige aanwijzingen van schuld vergewiste.
Wanneer de kamer van inbeschuldigingstelling met toepassing van artikel 30
van de Wet van 20 juli 1990 uitspraak doet, moet zij haar arrest wijzen binnen
vijftien dagen na de verklaring van hoger beroep, ook al strekt dat rechtsmiddel
tot wijziging van een beschikking tot invrijheidstelling die op de onregelmatigheid van de rechtspleging is gegrond.
Het middel faalt naar recht.
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 de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
28 mei 2008– 2° kamer – Voorzitter: de h. de Codt, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:
de h. Mathieu – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-generaal –
Advocaat: mr. H. Miévis, Brussel.
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- DRAAGWIJDTE - GEVOLGEN

1º en 2° Het vonnis of arrest waarbij de echtscheiding wordt uitgesproken, werkt ten
aanzien van de echtgenoten, wat hun goederen betreft, terug tot op de dag waarop de
vordering werd ingesteld; tot dat tijdstip wordt het gemeenschappelijk vermogen door de
ene of de andere echtgenoot bestuurd onder voorbehoud van ieder van hen om de
bestuurshandelingen van de andere te eerbiedigen, behoudens de mogelijkheid
nietigverklaring te vorderen of vergoeding ten bate van het gemeenschappelijk
vermogen1. (Art. 1278 Ger.W.; Artt. 1415, 1416 en 1422, 3° B.W.)
(G. T. H.)

ARREST

(A.R. C.06.0636.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest op 10 januari 2006 gewezen door
het Hof van Beroep te Antwerpen.
Raadsheer Beatrijs Deconinck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht André Van Ingelgem heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 218, 1315, 1415, 1416, 1422, 1423 van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 577bis, §3 en §5, van het Burgerlijk Wetboek zoals van toepassing voor de
wijziging bij de wet van 30 juni 1994 tot wijziging en aanvulling van de bepalingen van
het Burgerlijk Wetboek betreffende de mede-eigendom;
- de artikelen 870 en 1278, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek;
- artikel 1, 1° en 2°, van artikel 3 van de wet van 14 juli 1976 betreffende de wederzijdse rechten en verplichtingen van echtgenoten en de huwelijksvermogensstelsels.
Aangevochten beslissingen
1. Het bestreden arrest verklaart het hoger beroep van de eiser gedeeltelijk ongegrond,
bevestigt het vonnis a quo onder meer in zoverre hierin de bezwaren van de eiser tegen de
opname in de staat van vereffening van de opnemingen op rekening BACOB (200.000
frank), opnemingen op rekening Bank Brussel Lambert (6.207.500 frank), en opnemingen
rekening-courant Huis G. (1.961.290 frank), worden verworpen, en de staat van vereffening op deze punten wordt gehomologeerd, en dit op volgende gronden:
"2. Afhalen van gemeenschappelijke banktegoeden vóór het inleiden van de echtscheidingsprocedure
(...) dat (de eiser) kort voor het inleiden van de echtscheidingsprocedure op 18 augustus
1992 een bedrag van 4.957.87 euro (200.000 frank) afhaalde van de rekening BACOB en
van 153.879,91 euro (6.207.500 frank) van de B.B.L. en (de verweerster) van 1.561,73
euro (63.000 frank) van de ASLK;
(...) dat de boedelnotaris-minuuthouder deze afnames in aanmerking nam als een voorafname op het aandeel in het gemeenschappelijk vermogen; dat (de eiser) dit betwist; dat
uit geen enkel voorgebracht objectief gegeven blijkt dat het om eigen gelden van (de ei1 Zie Cass., 8 nov. 1990, A.R. 8757, A.C. 1990, nr. 131; zie ook Cass., 21 dec. 1990, A.R. 7090, A.C.
1990, nr. 217.
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ser) zou gaan zoals deze ten onrechte voorhoudt; dat uit de door (de eiser) dienaangaande
voorgelegde stukken niet in het minst blijkt dat de opgenomen gelden geheel of gedeeltelijk afkomstig zouden zijn van (de nalatenschappen van) zijn vader en/of oom pastoor;
(...) dat (de eiser) zich eveneens ten onrechte beroept op het gelijktijdig bestuur van het
gemeenschappelijk vermogen om voor te houden dat hij geen rekenschap meer verschuldigd is over deze gelden, nu (de verweerster) niet tijdig een vordering tot nietigverklaring
van deze handeling zou ingesteld hebben; dat (de eiser) uit het oog verliest dat de bestuurshandelingen in casu het afhalen van de bankrekeningen betreft, maar niet de besteding van de gelden; dat gelden niet plots verdwijnen door het afhalen van een financiële
rekening; dat (de verweerster) inderdaad niet meer de geldigheid van deze afhalingen kan
betwisten, maar dit niet wegneemt dat (de eiser) nog steeds rekenschap verschuldigd is
van de afgehaalde gelden en de besteding ervan; dat (de eiser) niet in het minst aantoont
hoe deze gelden besteed werden, laat staan in het belang van het gemeenschappelijk vermogen, zodat deze geacht worden nog steeds aanwezig geweest te zijn op het ogenblik
van het inleiden van de echtscheidingsprocedure en dus deel uitmaken van de postcommunautaire onverdeeldheid; dat de boedelnotaris-minuuthouder, hierin gevolgd door de
eerste rechter, dan ook terecht geoordeeld heeft dat deze afnemingen dienen beschouwd
als een voorafname op het aandeel in het gemeenschappelijk vermogen; dat het bestreden
vonnis op dit punt dient bevestigd;
3. De rekening-courant van partijen bij de BVBA 'Huis G.'
(...) dat partijen titularis waren van een rekening-courant bij de BVBA 'Huis G.', waarvan (de eiser) de enige zaakvoerder was; dat deze rekening-courant in de balans van 31
december 1990 een saldo in het voordeel van partijen vertoonde van 85.401,33 euro
(3.445.081 frank), in de balans van 31 december 1991 van 48.619,11 euro (1.961.290
frank) en in de balans van 31 december 1992 van 0,00 euro (0 frank); dat de boedelnotaris-minuuthouder herhaalde malen aan (de eiser) verzocht heeft om een verklaring en/of
verantwoording te geven voor het verloop van deze rekening, maar daarvan nooit inzage
heeft gekregen; dat (de eiser) ook nu geen enkele plausibele verklaring voor dit verloop
geeft; dat uit het feit dat hijzelf de enige zaakvoerder van de BVBA was, met zekerheid
kan afgeleid worden dat hij de gelden opnam of aanwendde; dat, op grond van dezelfde
redenering als hierboven weergegeven inzake de van de bankrekeningen afgehaalde gelden, (de verweerster) wel de bestuurshandeling van (de eiser) tot afname of aanwending
van deze gelden moet respecteren, maar dit niet impliceert dat de gelden daardoor plots
verdwenen zijn; dat (de eiser) daarover dan ook rekenschap moest en moet geven en, bij
gebreke daaraan, dient aangenomen dat deze nog aanwezig zijn en dus dienen ingebracht
in het actief; dat het standpunt van de boedelnotaris dienaangaande, hierin bijgetreden
door de eerste rechter, dan ook dient gevolgd zodat het bestreden vonnis ook op dit punt
dient bevestigd" (arrest pp. 5-7).
2. De eerste rechter oordeelde in het vonnis a quo van 28 mei 2004 dat de litigieuze opgenomen bedragen behoren tot het actief van het gemeenschappelijk vermogen en de
post-communautaire onverdeeldheid:
"Het afhalen door partijen van gemeenschappelijke banktegoeden
Partijen hebben belangrijke tegoeden opgenomen van gemeenschappelijke bankrekeningen in de periode voor de inleiding van de vordering tot echtscheiding.
Het betreft volgende transacties:
- opnemingen door (de eiser) van de rekening bij BACOB op 3 december 1991 voor
een bedrag van 200.000 frank, thans 4957,87 euro;
- opnemingen door (de eiser) van de rekening bij BBL voor een bedrag van 6.207.500
frank, thans 153.879,90 euro;
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- opnemingen door (de verweerster) op de ES rekening bij ASLK op 2 december 1991
voor een bedrag van 63.000 frank, thans 1561,73 euro;
Waar het afhalen van deze tegoeden onder de algemene bestuursvorm van het concurrentieel bestuur valt, zijn partijen wel verantwoording verschuldigd over het beheer van
de afgehaalde gelden. Bij gebreke aan een dergelijke verantwoording dienen deze bedragen bij de vereffening-verdeling als een voorafname op het aandeel in het gemeenschappelijk vermogen te worden beschouwd.
Partijen geven geen afdoende verantwoording, (de eiser) stelt dat de gelden op de BBLrekening afkomstig zijn van wijlen zijn vader en zijn oom pastoor en derhalve eigen gelden zijn doch legt hiervan geen bewijzen voor - de in het vooruitzicht gestelde bijkomende informatie vanwege de Bank BBL werd voor deze rechtbank niet voorgebracht -, (de
verweerster) geeft evenmin enige verantwoording zodat deze bedragen door Notaris Coppens terecht werden beschouwd als voorschot op het respectievelijk aandeel van partijen
in het gemeenschappelijk vermogen.
Het bezwaar van (de eiser) wordt ongegrond verklaard. De rechtbank volgt het standpunt van Notaris Coppens" (vonnis a quo van 28 mei 2004, pp. 3-4).
3. Boedelnotaris Coppens, houder der minuut, adviseerde in de staat van vereffening
van het gemeenschappelijke vermogen van partijen van 30 juli 2002, op volgende wijze
nopens de "afhaling van gemeenschappelijke banktegoeden voor de inleiding van de vordering tot echtscheiding":
"Uit de voormelde inventaris blijkt dat partijen belangrijke opnemingen hebben gedaan
in de periode voor de inleiding van de vordering tot echtscheiding (achttien augustus negentienhonderd tweeënnegentig), zodat zich de vraag stelt naar de geldigheid van de voor
de dag van de vordering tot echtscheiding gestelde handelingen. Vermits tot dit tijdstip de
bestuursregeling van het wettelijk stelsel onvoorwaardelijk blijft bestaan, zou er principieel geen probleem mogen ontstaan: het afhalen van de financiële tegoeden valt onder de
algemene bestuursvorm van het concurrentieel bestuur, zodat iedere echtgenoot deze handelingen alleen kan stellen en de andere echtgenoot in principe gehouden is ze te eerbiedingen.
Nochtans mag uit het concurrentieel bestuur en de eraan gekoppelde gebondenheid van
de andere echtgenoot niet afgeleid worden dat alle bestuurshandelingen die door één van
de echtgenoten werden gesteld, zonder meer geldig zijn.
Artikel 1415, lid 2, van het Burgerlijk Wetboek bepaalt immers dat de echtgenoten de
hun toegekende bestuursbevoegdheden dienen uit te oefenen in het belang van het gezin.
Bij vonnis van vierentwintig februari negentienhonderd vierennegentig heeft de Rechtbank van Antwerpen aldus gevonnist: de echtgenoot die voor de inleiding gelden heeft afgehaald van gemeenschappelijke rekeningen is aan het gemeenschappelijk vermogen verantwoording verschuldigd over het beheer ervan. Bij gebrek aan verantwoording dienen
de afgehaalde tegoeden bij de vereffening-verdeling als een voorafname op het aandeel in
het gemeenschappelijk vermogen te worden beschouwd.
Ondergetekende notaris is van mening dat deze regel van toepassing is op volgende bedragen:
- Opnemingen (eiser) op rekening BACOB op drie december negentienhonderdéénennegentig voor een bedrag van tweehonderd duizend frank;
- Opnemingen (eiser) op rekening Bank Brussel Lambert voor een bedrag van zes miljoen tweehonderd en zevenduizend vijfhonderd frank (waarbij alleen de opnamen van
meer dan vijftigduizend frank worden weerhouden);
- Opnemingen (verweerster) op ES rekening bij ASLK Bank op twee december negentienhonderd éénennegentig voor een bedrag van drieënzestigduizend frank" (staat van ver-
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effening van 30 juli 2002, pp. 2-3).
Wat betreft de vordering in rekening-courant op de BVBA Huis G., adviseerde de boedelnotaris Coppens, houder der minuut, in de staat van vereffening van 30 juli 2002, onder de hoofding "Aandelen BVBA 'Huis G.'", op volgende wijze:
"Bovendien was de huwelijksgemeenschap (eiser-verweerster) titularis van een vordering in rekening courant op de vennootschap die volgend verloop kende in de jaren voorafgaand aan de feitelijke scheiding:
- op éénendertig december negentienhonderd negentig: drie miljoen vierhonderd vijfenveertigduizend éénentachtig (3.445.081 frank)
- op éénendertig december negentienhonderd éénennegentig: één miljoen negenhonderd
éénenzestigduizend tweehonderd negentig (1.961.290 frank)
- op éénendertig december negentienhonderd tweeënnegentig: nul (0 frank) (De eiser)
was enig zaakvoerder van de vennootschap en dus alleen gerechtigd om opnamen te doen
op deze rekening-courant. Ondanks herhaalde vragen heeft ondertekende notaris Coppens
nooit inzicht gekregen in het verloop van de rekening-courant, zodat gelijk aan wat hiervoor werd gezegd inzake het afhalen van banktegoeden een bedrag wordt weerhouden van
één miljoen negenhonderd éénenzestigduizend tweehonderd negentig (1.961.290 frank)
als voorafname op het aandeel van (de eiser) in het gemeenschappelijk vermogen" (staat
van vereffening van 30 juli 2002, p. 3-4).
Grieven
1. Na de ontbinding van een huwelijksvermogensstelsel met een gemeenschap van goederen, ontstaat tussen de echtgenoten een onverdeeldheid die in de regel beheerst wordt
door het gemeen recht en de goederen bevat die aanwezig waren op het ogenblik waarop
de ontbinding tussen de echtgenoten terugwerkt en de vruchten die deze goederen nadien
hebben opgebracht.
Krachtens artikel 1278, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, werkt het vonnis of
arrest waarbij de echtscheiding wordt uitgesproken, ten aanzien van de echtgenoten, wat
hun goederen betreft, terug tot op de dag waarop de vordering is ingesteld en, wanneer er
meer dan één vordering is, tot op de dag waarop de eerste is ingesteld, ongeacht of zij
werd toegewezen of niet.
Tot dan toe wordt, met toepassing van de artikelen 1415 en 1416 van het Burgerlijk
Wetboek, het gemeenschappelijk vermogen door de ene of de andere echtgenoot bestuurd
die de bestuursbevoegdheden alleen kan uitoefenen, dat wil zeggen het beheer, het genot
en de beschikking, onder gehoudenheid voor ieder van hen om de bestuurshandelingen
van de ander te eerbiedigen.
Luidens artikel 218 van het Burgerlijk Wetboek kan iedere echtgenoot zonder de instemming van de andere, op zijn naam een depositorekening voor geld of effecten doen
openen, en wordt hij ten opzichte van de bewaarnemer alleen geacht het bestuur te hebben. Ingevolge dit voorschrift beschikken de echtgenoten over een alleenbestuurrecht van
de bankrekeningen waarvan zij titularis zijn, ook al zijn de tegoeden gemeenschappelijk.
Een der echtgenoten die bewijst een wettig belang te hebben, kan, op grond van artikel
1422 van het Burgerlijk Wetboek, de nietigverklaring vorderen van elke handeling die de
andere echtgenoot heeft verricht: "1° in strijd met de bepalingen van de artikelen 1417,
tweede lid, 1418 en 1419; de nietigverklaring van de handelingen genoemd in artikel
1418, 2. onderstelt bovendien een benadeling;
2° in strijd met een verbod of met de voorwaarden die de rechter heeft gesteld;
3° met bedrieglijke benadeling van de rechten van de eiser".
Overeenkomstig artikel 1423 van het Burgerlijk Wetboek moet de vordering tot nietig-
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verklaring op straffe van verval worden ingediend binnen een jaar na de dag waarop de
handeling van de andere echtgenoot ter kennis is gekomen van de eiser, en uiterlijk voor
de definitieve vereffening van het stelsel.
2. De regel, neergelegd in artikel 1416 van het Burgerlijk Wetboek, aangaande het gelijktijdig (concurrentieel) bestuur van het gemeenschappelijk vermogen en de gehoudenheid van de echtgenoot tot eerbiediging van de bestuurshandelingen van de andere echtgenoot, brengt met zich dat elke echtgenoot over de macht beschikt om alleen het gemeenschappelijk vermogen te besturen, ervan te genieten, erover te beschikken en aldus de omvang ervan te wijzigen.
Dezelfde bevoegdheid bestaat bij toepassing van het alleenbestuurrecht over de bankrekeningen op grond van artikel 218 van het Burgerlijk Wetboek, ook al zijn de gelden gemeenschappelijk.
Anders dan na de ontbinding van het huwelijksvermogensstelsel, waar de echtgenoten,
overeenkomstig het gemeen recht inzake de onverdeeldheden vervat in het te dezen toepasselijk artikel 577bis, §3 en §5, van het Burgerlijk Wetboek zoals van toepassing vóór
de wijziging bij de wet van 30 juni 1994 tot wijziging en aanvulling van de bepalingen
van het Burgerlijk Wetboek betreffende de mede-eigendom, rekenschap verschuldigd zijn
voor de onverdeelde gelden waarover zij beschikten, zijn de echtgenoten voor de handelingen gesteld vóór de ontbinding van hun huwelijksvermogensstelsel, geen verantwoording verschuldigd voor de wijze, waarop zij het gemeenschappelijk vermogen bestuurden.
De echtgenoot die deze bestuurshandelingen betwist, dient hiervan overeenkomstig artikel 1422 van het Burgerlijk Wetboek de nietigverklaring te vorderen binnen de vervaltermijn gesteld door artikel 1423 van het Burgerlijk Wetboek, en draagt, overeenkomstig
de artikelen 1315 van het Burgerlijk Wetboek en artikel 870 van het Gerechtelijk Wetboek, de bewijslast, ongeacht of de handeling werd gesteld op grond van de bevoegdheid
tot het gelijktijdig bestuur dan wel het alleenbestuur.
Bij afwezigheid van nietigverklaring gelden de bestuursregels van de artikelen 218,
1415 en 1416 van het Burgerlijk Wetboek onverkort, en dient de bestuurshandeling te
worden gerespecteerd door de andere echtgenoot.
3. Uit de vaststellingen van het bestreden arrest blijkt dat partijen gehuwd zijn op 17
juli 1969 onder het wettelijk stelsel bij gebreke aan huwelijkscontract.
Krachtens de overgangsbepalingen, vervat in artikel 1, 1° en 2°, van artikel 3 van de
wet van 14 juli 1976 betreffende de wederzijdse rechten en verplichtingen van echtgenoten en de huwelijksvermogensstelsels, zijn de echtgenoten die vóór de inwerkingtreding
van deze wet (28 september 1976) gehuwd zijn zonder huwelijksvoorwaarden te hebben
gemaakt, en die gedurende een termijn van een jaar te rekenen van de inwerkingtreding
van de wet ten overstaan van een notaris geen verklaring van ongewijzigde handhaving
van hun wettelijk huwelijksvermogensstelsel hebben afgelegd, bij het verstrijken van die
termijn onderworpen aan de bepalingen van de artikelen 1398 tot 1450 van het Burgerlijk
Wetboek betreffende het wettelijk stelsel.
Artikel 218 van het Burgerlijk Wetboek, behorend tot het primair stelsel, is vanaf de inwerkingtreding van de wet van 14 juli 1976 op 28 september 1976, van toepassing op alle
echtgenoten.
Het bestreden arrest stelt vast dat te dezen de echtscheiding tussen partijen, wat hun
goederen betreft, terugwerkt tot de inleiding van de eerste echtscheidingsprocedure op 18
augustus 1992, dat de eiser kort voor het inleiden van deze echtscheidingsprocedure gemeenschappelijke banktegoeden afhaalde, m.n. een bedrag van 4.957,87 euro (200.000
frank) van de rekening BACOB en van 153.879,91 euro (6.207.500 frank) van de BBL,
en dat de eiser de gelden van een rekening-courant bij de BVBA Huis G., waarvan partijen titularis waren, "opnam of aanwendde".

Nr. 329 - 29.5.08

HOF VAN CASSATIE

1383

Het verwerpt de door de eiser ingeroepen toepassing van de regels van het gelijktijdig
bestuur, oordelend dat de omstandigheid dat de verweerster de geldigheid van de litigieuze geldafhalingen niet meer (op grond van de artikelen 1422 en 1423 van het Burgerlijk
Wetboek) kan betwisten, niet belet "dat (de eiser) nog steeds rekenschap verschuldigd is
van de afgehaalde gelden en de besteding ervan" en dat de eiser "daarover rekenschap
moest en moet geven". Bij gebreke aan verantwoording door de eiser -"dat (de eiser) niet
in het minst aantoont hoe deze gelden besteed werden, laat staan in het belang van het gemeenschappelijk vermogen"- besluit het bestreden arrest, wat betreft de rekening Bacob
en BBL, "(dat) de (gelden) geacht worden nog steeds aanwezig te zijn op het ogenblik van
het inleiden van de echtscheidingsprocedure en dus deel uitmaken van de postcommunautaire onverdeeldheid', en wat betreft de rekening-courant, "(dat) dient aangenomen dat
deze (gelden) nog aanwezig zijn en dus dienen ingebracht in het actief".
Door aldus lastens de eiser een verantwoordingsplicht te weerhouden die geen steun
vindt in de wet, en op de eiser de bewijslast te leggen van de wijze van besteding van deze
gelden, miskent het bestreden arrest de wettelijke regels aangaande de bestuursbevoegdheden van de echtgenoten over het gemeenschappelijk vermogen die de eerbiediging van
de bestuurshandelingen van de andere echtgenoot voorschrijven, onder voorbehoud van
een vordering in nietigverklaring (schending van de artikelen 218, 1415, 1416, 1422, 1423
van het Burgerlijk Wetboek, artikel 1, 1° en 2°, van artikel 3 van de wet van 14 juli 1976
betreffende de wederzijdse rechten en verplichtingen van echtgenoten en de huwelijksvermogenstelsels, en, voor zoveel als nodig, artikel 577bis, §3 en §5, van het Burgerlijk Wetboek zoals van toepassing vóór de wijziging bij de wet van 30 juni 1994 tot wijziging en
aanvulling van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek betreffende de medeeigendom), miskent het de regels aangaande de bewijslastverdeling tussen partijen (schending van artikel 1315 van het Burgerlijk Wetboek en artikel 870 van het Gerechtelijk
Wetboek), doet het afbreuk aan artikel 1278, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek,
dat de echtscheiding slechts laat terugwerken tot de echtscheidingseis en niet vroeger
(schending van artikel 1278, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek), en kon het dienvolgens niet wettig oordelen dat de litigieuze gelden moeten geacht worden nog steeds
aanwezig te zijn geweest op het ogenblik van het inleiden van de echtscheidingsprocedure
en deel uit te maken van de postcommunautaire onverdeeldheid, en dat de afnemingen
moeten worden beschouwd als een voorafname op het aandeel in het gemeenschappelijk
vermogen (schending van alle voornoemde wetsbepalingen).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1. Ingevolge artikel 1278 van het Gerechtelijk Wetboek werkt het vonnis of arrest waarbij de echtscheiding wordt uitgesproken, ten aanzien van de echtgenoten, wat hun goederen betreft, terug tot op de dag waarop de vordering werd ingesteld.
Tot dat tijdstip wordt, met toepassing van de artikelen 1415 en 1416 van het
Burgerlijk Wetboek, het gemeenschappelijk vermogen door de ene of de andere
echtgenoot bestuurd onder voorbehoud van ieder van hen om de bestuurshandelingen van de andere te eerbiedigen, behoudens de mogelijkheid de nietigverklaring te vorderen op grond van artikel 1422, 3°, van het Burgerlijk Wetboek of
vergoeding te vorderen ten bate van het gemeenschappelijk vermogen op grond
van artikel 1433 van hetzelfde wetboek.
2. Het arrest stelt vast dat:
- de eiser kort voor het inleiden van de echtscheidingsprocedure op 18 augus-
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tus 1992 een bedrag van 4.957,87 euro afhaalde van de rekening BACOB en van
153.879,91 euro van de rekening BBL;
- hij tevens de gelden opnam of aanwendde van de rekening-courant bij de
BVBA waarvan de beide partijen titularis waren.
3. Het arrest oordeelt dat de verweerster niet meer de geldigheid van deze
geldopnemingen kan betwisten, maar dit niet wegneemt dat de eiser nog steeds
rekenschap verschuldigd is van de afgehaalde gelden en de besteding ervan en
dat de eiser niet aantoont hoe deze gelden besteed werden, laat staan in het belang van het gemeenschappelijk vermogen, zodat deze gelden geacht worden nog
steeds aanwezig geweest te zijn op het ogenblik van het inleiden van de echtscheidingsprocedure en dus deel uitmaken van de post-communautaire onverdeeldheid.
4. Door op die gronden te oordelen dat deze geldopnemingen als een voorafname dienen te worden beschouwd op het aandeel in het gemeenschappelijk vermogen, verantwoordt het arrest zijn beslissing niet naar recht.
Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre dit uitspraak doet over het "afhalen
van gemeenschappelijke banktegoeden voor het inleiden van de echtscheidingsprocedure", het verloop van "de rekening courant van de partijen bij de bvba
Huis G." en de weerslag hiervan op de vereffening en uitspraak doet over de kosten.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
over.
Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.
29 mei 2008– 1° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:
mevr. Deconinck – Gelijkluidende conclusie van de h. Van Ingelgem, advocaat-generaal –
Advocaat: mr. Geinger.

Nr. 330
1° KAMER - 29 mei 2008

MACHTEN — UITVOERENDE MACHT - BESTUURSHANDELINGEN - MOTIVERING VERMELDING
De motivering van de bestuurshandeling kan ook blijken uit andere stukken waarnaar in de
akte wordt verwezen en waarvan de betrokkene voorafgaandelijk werd in kennis gesteld1.
(Artt. 2 en 3 Wet 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de
1 Zie Cass., 11 sept. 2003, A.R. C.01.0114.N, A.C. 2003, nr. 426.
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bestuurshandeling)
(OPENBARE AFVALSTOFFENMAATSCHAPPIJ VOOR HET VLAAMSE GEWEST T. NEYT n.v.)

ARREST

(A.R. C.07.0193.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 28 november 2006 gewezen
door het Hof van Beroep te Antwerpen.
Raadsheer Beatrijs Deconinck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht André Van Ingelgem heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht en maakt er deel van uit.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Vierde onderdeel
1. Krachtens artikel 2 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen, moeten de bestuurshandelingen van bepaalde besturen uitdrukkelijk gemotiveerd worden.
Krachtens artikel 3 van dezelfde wet, moet de opgelegde motivering in de akte
de juridische en feitelijke overwegingen vermelden die aan de beslissing ten
grondslag liggen en moet deze afdoende zijn.
Deze motivering kan ook blijken uit andere stukken waarnaar in de akte wordt
verwezen en waarvan de betrokkene voorafgaandelijk werd in kennis gesteld.
2. De appelrechters verwerpen het door de eiseres gevoerde verweer dat aan
het vereiste van artikel 2 van de wet van 29 juli 1991 is voldaan omdat de betekening van 18 april 2000 verwijst naar de aangehechte dwangbevelen en dat de
verweerster voldoende op de hoogte is gelet op voordien aan de verweerster verstuurde navorderingen en briefwisseling, op grond van de reden dat de motivering in de akte zelf moet worden vermeld.
3. Door aldus te oordelen schendt het arrest de aangevoerde wetsbepalingen.
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 Gent.
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29 mei 2008– 1° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:
mevr. Deconinck – Gelijkluidende conclusie van de h. Van Ingelgem, advocaat-generaal –
Advocaten: mrs. Geinger en Verbist.

Nr. 331
1° KAMER - 29 mei 2008

OVERHEIDSOPDRACHTEN (WERKEN. LEVERINGEN. DIENSTEN) - ALGEMENE
AANNEMINGSVOORWAARDEN - AANNEMING - AANNEMER - TEKORTKOMINGEN - PROCES-VERBAAL VERWEERMIDDELEN - AMBTSHALVE MAATREGELEN VAN HET BESTUUR - GEVOLG
Wanneer de aannemer tijdig zijn verweermiddelen doet gelden na ontvangst van een
proces-verbaal waarin zijn tekortkomingen worden vastgesteld, vervallen de vermoede
erkenning van aansprakelijkheid door de aannemer en het hieruit volgend recht aan het
bestuur toegekend om de in artikel 48, §4, genoemde maatregelen van ambtswege te
treffen, met dien verstande dat het verval van de ambtshalve maatregelen zich niet
voltrekt, ongeacht de beoordeling ten gronde van voormeld verweer1. (Artt. 47, eerste en
tweede lid en 48, §4 M.B. 10 aug. 1977)
(DE VRIESE RAF n.v. T. VLAAMS GEWEST – Vlaams Minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur)

ARREST

(A.R. C.07.0260.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 13 november 2006 gewezen
door het Hof van Beroep te Brussel.
Raadsheer Beatrijs Deconinck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht André Van Ingelgem heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 1149 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 47, tweede lid, en 48, §4, van het ministerieel besluit van 10 augustus
1977 houdende vaststelling van de algemene aannemingsvoorwaarden van de overheidsopdrachten van werken, leveringen en diensten (hierna AAV (1977)), zoals vervangen
door artikel 20, §2, tweede lid, en §6, en artikel 48, §3, 1°, van de bijlage "Algemene aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en voor de concessies voor openbare werken" bij het koninklijk besluit
van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken.
Aangevochten beslissing
De appelrechters verklaren in het bestreden arrest het hoger beroep van de verweerster
deels gegrond, doen het bestreden vonnis gedeeltelijk teniet en verklaren dienvolgens de
1 Zie Cass., 20 mei 1994, A.R. 8301, A.C. 1994, nr. 256 en de noot van M.A. FLAMME onder dit arrest
in T. Aann., 4-95, (372), 377.
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vordering van de eiseres strekkende tot het betalen van een schadevergoeding wegens verbreking van de overeenkomst, evenals de daaraan gekoppelde vordering tot kapitalisatie
van de interesten ongegrond.
Zij steunen deze beslissing voornamelijk op de volgende overwegingen:
"14. Het geschil tussen partijen betreft in wezen de verschillende lezing die zij geven
aan de in dit geval toepasselijke artikelen 47 en 48 AAV 1977 en de daaraan verbonden
rechtsgevolgen.
15. Artikel 47 AAV (1977) luidde als volgt:
'Al de tekortkomingen op de bepalingen van het contract daarin begrepen het niet-naleven van de bevelen van het bestuur, worden bij een proces-verbaal vastgesteld, waarvan
een afschrift onmiddellijk per aangetekende brief aan de aannemer wordt gezonden.
De aannemer dient zonder verwijl zijn tekortkomingen te herstellen. Hij kan per aangetekende brief aan het bestuur, verzonden binnen de vijftien kalenderdagen volgend op de
postdatum van het toezenden van het proces-verbaal, zijn verweermiddelen doen gelden.
Zijn stilzwijgen na die termijn geldt als een erkenning van de vastgestelde feiten'.
16. Artikel 48, §4, AAV (1977) luidde als volgt:
'Maatregelen van ambtswege:
Indien de aannemer, na het verstrijken van de in artikel 47 hiervoren gestelde termijn
om zijn verweermiddelen te doen gelden, inaktief is gebleven is het bestuur gerechtigd
een van de volgende maatregelen te treffen:
1° de opdracht verbreken;
2° de werken in eigen beheer uitvoeren
3° een of meer overeenkomsten voor rekening met een of meer derden aangaan.
Van de beslissing van het bestuur tot het nemen van maatregelen van ambtswege wordt
bij een ter post aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan de in gebreke gestelde
aannemer kennis gegeven. (...)'.
17. In dit geval is bij proces-verbaal van 30 april 1999 vastgesteld dat de 'werken nog
niet gestart zijn', is dit proces-verbaal bij aangetekende brief aan de aannemer verzonden
op 3 mei 1999 en heeft de aannemer bij aangetekende brief van 17 mei 1999 zijn verweermiddelen doen gelden als volgt:
'(...). In bijlage laten wij u overzicht geworden van het verloop van bovenvermeld dossier. Op basis daarvan willen wij de bemerking maken dat de Administratie LIN partij en
rechter is inzake niet enkel het goedkeuren van de studies maar ook bij het bepalen van de
categorie van de wegen naar klasse I of II.
Wij kunnen niet akkoord gaan met de inhoud van bovenvermeld proces-verbaal gezien
wij meer dan 5 pct. schade hebben opgelopen door de wereldmarktprijzen die stijgen in
combinatie met een nieuwe herziening.
Wij willen u dan ook vragen om een bijakte voor deze opgelopen schade op te maken
en dit voor uitvoering'.
18. Het bestuur heeft, bij aangetekende brief van 2 juli 1999, aan de aannemer geschreven: 'In aansluiting met mijn schrijven van 25 juni 1999 deel ik u hierbij mee dat mijn afdeling overgaat tot het toepassen van ambtshalve maatregelen zoals voorzien in artikel 48,
§3, van de Algemene Aannemingsvoorwaarden. Dientengevolge is het u vanaf heden niet
meer toegestaan om de werf te betreden. Bovendien zullen de werken opnieuw aanbesteed
worden en zullen de daaruit voortvloeiende meerkosten ten uwen laste zijn'.
19. Het standpunt dat door de aannemer wordt verdedigd komt erop neer dat het bestuur geen ambtshalve maatregelen mag nemen in de zin van artikel 48 AAV (1977) in-
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dien de aannemer binnen de termijn van artikel 47 AAV (1977) zijn verweermiddelen
heeft doen gelden. Hij motiveert dit standpunt door te wijzen op de tekst van voormelde
wetsartikelen en op een arrest van het Hof van Cassatie van 20 mei 1994, met als beslissende overweging: 'Overwegende dat, als de aannemer tijdig zijn verweermiddelen doet
gelden na ontvangst van een proces-verbaal waarin zijn tekortkomingen worden vastgesteld, de vermoede erkenning van aansprakelijkheid door de aannemer en het hieruit volgend recht aan het bestuur toegekend, de in artikel 48, alinea 4, genoemde maatregelen
van ambtswege te treffen, vervallen'.
20. Het standpunt dat door het bestuur wordt verdedigd komt erop neer dat het bestuur
wel degelijk ambtshalve maatregelen mag nemen in de zin van artikel 48 AAV (1977)
zelfs indien de aannemer zijn verweermiddelen heeft doen gelden binnen de termijn, indien blijkt dat de aannemer na die termijn inactief blijft en indien zijn verweermiddelen
ongegrond zijn. Het bestuur motiveert dit standpunt door eveneens te verwijzen naar de
tekst van voormelde wetsartikelen en op de rechtsgeleerde commentaar waartoe voormeld
arrest van het Hof van Cassatie aanleiding gaf.
21. De in artikel 47 AAV (1977) verwoorde rechtsregel beoogde het bewijs te regelen
van de vaststelling van de niet-uitvoering van de overheidsopdracht door de aannemer:
alle contractuele tekortkomingen en onder meer ook het niet-naleven van bevelen van het
bestuur moesten worden vastgesteld bij een proces-verbaal. Bovendien beoogde die
rechtsregel de bescherming van de aannemer door de formalisering van de ingebrekestelling (proces-verbaal, verzending per aangetekende brief) en door hem de mogelijkheid te
bieden verweermiddelen te doen gelden binnen een welbepaalde termijn en eveneens onder een bepaalde vorm (binnen vijftien kalenderdagen en per aangetekende brief). Aldus
werden de wanprestatie(s) en het verweer daarop gefixeerd, vastgesteld ter latere beoordeling.
22. Deze geformaliseerde vastlegging van de vaststelling van de niet-uitvoering en van
het verweer daarop, betekende echter niet dat het bestuur slechts gerechtigd was tot het
treffen van ambtshalve maatregelen in de zin van artikel 48 AAV (1977) indien de aannemer zijn verweermiddelen met betrekking tot een door het bestuur vastgestelde wanprestatie niet binnen de termijn bedoeld in artikel 47 AAV (1977) had doen gelden. Die
ambtshalve maatregelen waren steeds mogelijk, ook in de hiervoor vermelde hypothese,
met dien verstande dat de beslissing daartoe onderworpen was aan rechterlijke controle
binnen de door de wet georganiseerde bewijsregeling. Anders gezegd, het recht dat het
bestuur putte uit artikel 48 AAV (1977) kon door de rechter gecontroleerd worden door de
inhoud van het proces-verbaal te vergelijken met het tijdige verweer. Artikel 47 AAV
(1977) sloot deze rechterlijke controle niet uit, doch bemoeilijkte enkel het verweer van
de aannemer in de mate hij dat verweer niet tijdig had geformuleerd. In dat geval immers
voorzag artikel 47 AAV (1977) in een erkenning door de aannemer van de vastgestelde
feiten.
23. Deze rechterlijke controle diende het treffen van ambtshalve maatregelen niet vooraf te gaan in de tijd. De gemeenrechtelijke rechtsregel die vervat is in artikel 1184 van het
Burgerlijk Wetboek en die, in de regel, zoals verwoord in de laatste alinea van dit wetsartikel, een aan de ontbinding voorafgaande rechterlijke tussenkomst voorschrijft, is niet
toepasselijk inzake overheidsopdrachten. De overheidsopdrachtenwetgeving behoort tot
het publiek of administratief recht, waaruit volgt dat een voorafgaandelijke rechterlijke
controle van door de wet toegelaten ambtshalve maatregelen onverstaanbaar is met de
dwingende kracht van de administratieve rechtshandeling (het zogenaamde 'privilège du
préalable', dit is het vermoeden van gelijkvormigheid met het recht van de eenzijdige beslissing van het bestuur), met dien verstande dat achteraf rechterlijke controle mogelijk is.
24. Uit de feiten in dit geval blijkt dat het niet-aanvangen van de werken, ondanks bevelen daartoe van het bestuur, uitsluitend te wijten was aan de aannemer en dat zijn ver-
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weer tegen deze vaststelling bij proces-verbaal ongegrond was.
25. De aannemer betwist niet dat het bestuur hem bevel tot aanvang der werken heeft
gegeven per 14 december 1998. Uit de datumstempel van de aannemer blijkt dat de kennisgeving daartoe van het bestuur van 23 november 1998 door hem werd ontvangen op 25
november 1998. De opmerkingen die de aannemer liet gelden met betrekking tot die aanvangsdatum zijn niet meer relevant omdat evenmin betwist wordt dat uiteindelijk in gemeen akkoord de aanvangsdatum werd bepaald op 1 maart 1999. Dit blijkt uit het niet-betwiste onderhoud tussen de aannemer en de verantwoordelijke ambtenaar, de brief van de
aannemer van 10 december 1998 waarin hij om bevestiging vraagt van de aanvang van de
werken in maart 1999 en de betekening van het dienstorder van 12 januari 1999 met als
voorwerp de verdaging van de aanvang van de werken tot 1 maart 1999. Ten onrechte zal
de aannemer naderhand voorhouden dat zijn instemming met die aanvangsdatum voorwaardelijk was en met name afhankelijk van een herziening per maart 1999 in plaats van
per maart 1997. De aannemer heeft weliswaar van dit verzoek gewag gemaakt in zijn
brief aan het bestuur van 10 december 1998, maar het bestuur heeft dit verzoek verworpen
bij brief van 12 januari 1999, en de aannemer is er niet meer op teruggekomen bij zijn
eerstvolgende verzoek tot verdaging van de aanvangsdatum van de werken, vervat in zijn
brief aan het bestuur van 1 april 1999. Dit laatste verzoek van de aannemer tot verdaging
van de aanvangsdatum van de werken tot in augustus 1999 werd immers enkel gemotiveerd door het feit dat de werken niet konden aangevangen worden omdat de gemeente
Kaprijke op een voor de uitvoering van de opdracht geplande omleggingsweg zelf werken
plande. Deze reden werd overigens door het bestuur verworpen in zijn brief van 16 april
1999, en de reden van deze verwerping - volgens het bijzonder bestek is geen omlegging
toegelaten - werd nadien niet betwist door de aannemer. Deze afwezigheid van redenen
om de werf op te starten in maart 1999 werden nog versterkt door de vaststelling, vanaf
half april 1999, dat de aannemer niet beschikte over een signalisatieplan en ook niet over
een concreet uitvoeringsplan van de werken. Dit blijkt uit de verslagen van 13 april 1999
(verzonden aan de aannemer op 28 april 1999 en door hem ontvangen op 3 mei 1999, zoals blijkt uit zijn datumstempel) en van 22 april 1999 (verzonden aan de aannemer op 29
april 1999 en door hem ontvangen op 30 april 1999, zoals eveneens blijkt uit zijn datumstempel). In die context moet het proces-verbaal van 30 april 1999 gezien worden (dat
aangetekend verzonden is aan de aannemer op 3 mei 1999 en door hem ontvangen is op 5
mei 1999) met de vaststelling dat de werken nog niet zijn gestart, zoals aangevuld door de
schriftelijke vaststelling op 7 mei 1999 dat de voorziene uitvoeringstermijn van 30 werkdagen, gerekend vanaf 1 maart 1999, rekening gehouden met de weerverletdagen, verstreken was. In zijn verweer van 17 mei 1999 riep de aannemer twee middelen in, en koppelde aan het tweede middel een voorwaarde. Zijn eerste middel had betrekking op zijn bewering dat 'de Administratie LIN partij en rechter is inzake niet enkel het goedkeuren van
de studies maar ook bij het bepalen van de categorie van de wegen naar klasse I of II'. Hij
refereerde daarmee aan de door het bestek vereiste keuring en registratie van de asfaltmengsels. Zijn bewering is niet relevant: als inschrijver op de aanbesteding had hij er zich
toe verbonden om, krachtens het bestek, voor de toplaag en de onderlaag welbepaalde, gekeurde en geregistreerde asfaltmengsels aan te wenden; uit de feiten blijkt dat hij asfaltmengsels voorstelde die niet overeenstemden met de besteksvereisten en dat hij zulks ook
niet betwistte vermits hij, na afkeuring, zelf het nodige deed om nieuwe proeven te doen
uitvoeren en nieuwe attesten te bemachtigen, zonder dat hij op één ogenblik inriep dat het
onderscheid in categorieën voor hem bezwaar opleverde. Zijn tweede middel formuleerde
hij als volgt: 'Wij kunnen niet akkoord gaan met de inhoud van bovenvermeld proces-verbaal gezien wij meer dan 5 pct. schade hebben opgelopen door de wereldmarktprijzen die
stijgen in combinatie met een nieuwe herziening'. Hij refereerde daarmee aan zijn vroeger
al geformuleerde maar daarna nooit meer herhaald middel van de herziening. Ook dit
middel is ongegrond. Zoals terecht door het bestuur geantwoord, was er geen enkele
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rechtsgrond voorhanden om die herziening af te dwingen. Bovendien blijkt uit de feiten
dat het verdagen van de aanvangsdatum van de werken louter en alleen te wijten was aan
de aannemer die, vanaf het bevel tot aanvang der werken op 23 november 1998, aanstuurde op verdaging ervan of die een werkelijk aanvang onmogelijk maakte doordat geen gekeurde, geregistreerde mengsels voorhanden waren. De voorwaarde die hij aan dit tweede
middel koppelde ('Wij willen u dan ook vragen om een bijakte om deze opgelopen schade
op te maken en dit voor uitvoering') werd terecht door het bestuur verworpen. De beslissing tot het nemen van ambtshalve maatregelen was, in die omstandigheden, verantwoord,
temeer daar het bestuur slechts overging tot het nemen van deze ambtshalve maatregelen
nadat het de aannemer uitdrukkelijk in gebreke had gesteld om de werken onmiddellijk te
starten binnen de vijftien kalenderdagen (aangetekende brief van 25 mei 1999) en nadat
die termijn verstreken was (aangetekende brief van 2 juli 1999). Het werfverbod dat het
bestuur aan de aannemer ter kennis bracht bij voormelde aangetekende brief van 2 juli
1999 was geen eenzijdige, onrechtmatige verbreking van de overeenkomst. De vordering
van de aannemer tot het bekomen van een schadevergoeding wegens eenzijdige, onrechtmatige verbreking van de overeenkomst is ongegrond. De daaraan gekoppelde vordering
tot kapitalisatie van de intresten is eveneens ongegrond. Het hoger beroep is op dit punt
gegrond".
(bestreden arrest, pagina 3 zevende alinea tot en met pagina 7, eerste alinea).
Grieven
1. Krachtens artikel 1149 van het Burgerlijk Wetboek moet de schuldenaar, bij wanuitvoering van een contractuele verplichting, volledig instaan voor het verlies van de schuldeiser en voor de winst die hij heeft moeten derven, behoudens de toepassing van de artikelen 1150 en 1151 van het Burgerlijk Wetboek.
Waar in artikel 47, eerste lid, van het ministerieel besluit van 10 augustus 1977 houdende vaststelling van de algemene aannemingsvoorwaarden van de overheidsopdrachten van
werken, leveringen en diensten (AAV (1977)) de vaststelling van de niet-uitvoering van
een overheidsopdracht door een aannemer bij proces-verbaal werd opgelegd, luidde het
tweede lid van deze wetsbepaling als volgt: "de aannemer dient zonder verwijl zijn tekortkomingen te herstellen. Hij kan per aangetekende brief aan het bestuur, verzonden binnen
de vijftien kalenderdagen volgend op de postdatum van het toezenden van het proces-verbaal, zijn verweermiddelen doen gelden. Zijn stilzwijgen na die termijn geldt als een erkenning van de vastgestelde feiten".
Artikel 48, §4, AAV (1977) bepaalde dat "indien de aannemer na het verstrijken van de
in artikel 47 hiervoren gestelde termijn om zijn verweermiddelen te doen gelden, inaktief
is gebleven, het bestuur gerechtigd was (...) maatregelen van ambtswege te treffen".
2. De appelrechters gaan er te dezen van uit dat bij proces-verbaal van 30 april 1999
werd vastgesteld dat "de werken nog niet gestart zijn", dat dit proces-verbaal op 3 mei
1999 aan de eiseres werd verzonden en eiseres haar verweermiddelen deed gelden bij aangetekend schrijven van 17 mei 1999, waarna verweerster bij aangetekende brief van 2 juli
1999 de toepassing van ambtshalve maatregelen meedeelde (bestreden arrest, pagina 4,
tweede alinea).
Zij oordelen vervolgens dat de geformaliseerde vastlegging in artikel 47 AAV (1977)
van de vaststelling van de niet-uitvoering en van het verweer daarop niet betekende dat
het bestuur slechts gerechtigd was tot het treffen van ambtshalve maatregelen in de zin
van artikel 48 AAV (1977) indien de aannemer zijn verweermiddelen met betrekking tot
een door het bestuur vastgestelde wanprestatie niet binnen de door artikel 47 (AAV) 1977
bedoelde termijn had doen gelden. Die ambtshalve maatregelen waren daarentegen volgens de appelrechters steeds mogelijk, met dien verstande dat de beslissing daartoe onderworpen was aan een rechterlijke controle, welke het treffen van die ambtshalve maatrege-
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len evenwel niet hoefde vooraf te gaan in de tijd (bestreden arrest, pagina 5, vierde alinea
tot en met pagina 6, eerste alinea).
Zij oordelen tenslotte dat het niet aanvangen van de werken, ondanks bevelen daartoe
van de verweerster, uitsluitend aan eiseres te wijten was en dat haar verweer tegen deze
vaststelling bij proces-verbaal ongegrond was (bestreden arrest, pagina 6, tweede alinea).
Op grond van het voorgaande konden de appelrechters evenwel niet wettig beslissen
dat de vordering van de eiseres tot het bekomen van een schadevergoeding wegens eenzijdige, onrechtmatige verbreking van de overeenkomst door de verweerster, evenals de
daaraan gekoppelde vordering tot kapitalisatie van de interesten ongegrond zijn.
Eerste onderdeel
Uit de bepaling van artikel 47 tweede lid AAV (1977) volgt immers dat er slechts sprake is van "inactiviteit" van de aannemer zoals vermeld in artikel 48, §4, AAV (1977), indien de aannemer binnen de gestelde termijn de hem verweten tekortkomingen niet heeft
hersteld, noch zijn verweermiddelen heeft doen gelden.
De artikelen 47, tweede lid en 48, §4, AAV (1977) moeten bijgevolg op zodanige wijze
uitgelegd worden dat een aannemer welke weliswaar in gebreke blijft om binnen de gestelde termijn de hem verweten tekortkomingen te herstellen doch tijdig zijn verweer geformuleerd heeft, niet kan geacht worden `inactief' te zijn gebleven, zodat daardoor het
recht van het bestuur vervalt om maatregelen van ambtswege te nemen.
Door te dezen te overwegen dat de ambtshalve maatregelen steeds mogelijk waren, ook
in de hypothese waarin de eiseres binnen de door artikel 47, tweede lid, AAV (1977) gestelde voorwaarden haar verweermiddelen had doen gelden, met dien verstande dat de beslissing daartoe onderworpen was aan een rechterlijke controle achteraf binnen de door de
wet georganiseerde bewijsregeling (bestreden arrest, pagina 5, vierde alinea tot en met pagina 6, eerste alinea), geven de appelrechters derhalve een verkeerde interpretatie van de
artikelen 47, tweede lid, en 48, §4, AAV (1977) en de daaraan verbonden gevolgen.
Zij stellen daardoor immers het verval van het recht van het bestuur om ambtshalve
maatregelen te treffen, welk volgt uit het feit dat de aannemer binnen de wettelijke voorwaarden zijn verweer heeft doen gelden, afhankelijk van een voorwaarde die niet besloten
ligt in deze wettelijke bepalingen, met name dat de rechter a posteriori vaststelt dat de verweermiddelen van de aannemer gegrond zijn.
In zoverre de appelrechters op grond van deze overweging en na vaststelling dat het
door de eiseres aangevoerde verweer tegen de vaststelling van het niet-aanvangen van de
werken bij proces-verbaal van 30 april 1999 ongegrond was, de vorderingen van eiseres
tot het bekomen van een schadevergoeding wegens eenzijdige, onrechtmatige verbreking
van de overeenkomst door de verweerster en tot kapitalisatie van de interesten afwijzen, is
hun beslissing dan ook niet naar recht verantwoord (schending van de artikelen 47, tweede lid, en 48, §4, van het ministerieel besluit van 10 augustus 1977 houdende vaststelling
van de algemene aannemingsvoorwaarden van de overheidsopdrachten van werken, leveringen en diensten).
(...)

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Middel
Eerste onderdeel
1. Op de door het bestuur overeenkomstig artikel 47, eerste lid, van het ministerieel besluit van 10 augustus 1977 houdende vaststelling van de algemene aan-
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nemingsvoorwaarden van de overheidsopdrachten van werken, leveringen en
diensten, hierna: AAV (1977), vastgestelde inbreuken op de bepalingen van het
contract, dient de aannemer krachtens artikel 47, tweede lid, van voormelde
AAV (1977) onmiddellijk zijn tekortkomingen te herstellen. Hij kan per aangetekende brief geadresseerd aan het bestuur binnen vijftien kalenderdagen na de
verzendingsdatum volgens postmerk zijn verweermiddelen doen gelden. Het stilzwijgen van de aannemer wordt, na die termijn, als een erkenning van de vastgestelde feiten uitgelegd.
Wanneer de aannemer tijdig zijn verweermiddelen doet gelden na ontvangst
van een proces-verbaal waarin zijn tekortkomingen worden vastgesteld, vervallen de vermoede erkenning van aansprakelijkheid door de aannemer en het hieruit volgend recht aan het bestuur toegekend, om de in artikel 48, §4, genoemde
maatregelen van ambtswege te treffen, met dien verstande dat het verval van de
ambtshalve maatregelen zich niet voltrekt, ongeacht de beoordeling ten gronde
van voormeld verweer.
2. Het onderdeel dat ervan uitgaat dat het recht van het bestuur om ambtshalve
maatregelen te nemen, steeds vervalt in geval van tijdig geformuleerd verweer,
ook indien dit verweer naderhand door de rechter ongegrond wordt bevonden,
faalt naar recht.
(...)
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.
29 mei 2008– 1° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:
mevr. Deconinck – Gelijkluidende conclusie van de h. Van Ingelgem, advocaat-generaal –
Advocaten: mrs. Nelissen Grade en Simont.

Nr. 332
1° KAMER - 29 mei 2008

1º OVEREENKOMST — ALGEMENE BEGRIPPEN - LEONISCH BEDING - BEGRIP
2º OVEREENKOMST — BESTANDDELEN — VOORWERP HANDELSVENNOOTSCHAPPEN - MINDERHEIDSPARTICIPATIE - KOOPOPTIE AANDELEN - LEONISCH
KARAKTER - GELDIGHEID
3º VENNOOTSCHAPPEN — HANDELSVENNOOTSCHAPPEN — ALGEMEEN MINDERHEIDSPARTICIPATIE - KOOPOPTIE AANDELEN - LEONISCH KARAKTER - GELDIGHEID
4º OVEREENKOMST — VERBINDENDE KRACHT (NIET-UITVOERING) UITLEGGING DOOR DE RECHTER - MISKENNING - BEGRIP
1º, 2° en 3° Een overeenkomst waarbij een partij een participatie neemt in een
vennootschap onder het beding dat de overige vennoten zich ertoe verbinden om deze
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aandelen terug te kopen na het verstrijken van een bepaalde termijn of wanneer een
bepaalde voorwaarde in vervulling is gegaan, valt niet onder het in artikel 32 van het
Wetboek van Vennootschappen bedoelde verbod wanneer deze overeenkomst het
vennootschapsbelang dient1. (Art. 32 W. Venn.)
4º De verbindende kracht van een overeenkomst wordt door de rechter niet miskend
wanneer hij daaraan het gevolg toekent dat zij wettig tussen de partijen heeft, volgens de
uitlegging die hij daaraan geeft2, onder meer op grond van de manier waarop de partijen
de overeenkomst hebben uitgevoerd.(Art. 1134 B.W.)
(J. e.a. T. HET PARTICIPATIEFONDS, openbare instelling)

ARREST

(A.R. C.07.0321.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 29 mei 2006 gewezen door
het Hof van Beroep te Brussel.
Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht André Van Ingelgem heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eisers voeren in hun verzoekschrift twee middelen aan.
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 32 van het Wetboek van Vennootschappen;
- de artikelen 1832, zoals van toepassing vóór de wijziging bij wet van 14 juli 1987,
1832, zoals van toepassing vóór de opheffing bij wet van 7 mei 1999, en 1855 van het
Burgerlijk Wetboek, zoals van toepassing vóór de opheffing bij wet van 7 mei 1999.
Aangevochten beslissingen
Bij het bestreden arrest van 29 mei 2006 verklaart het Hof van Beroep te Brussel eisers'
hoger beroep tegen het vonnis van 13 januari 2004, waarbij de eerste rechter de vordering
van de verweerster ontvankelijk en gegrond verklaarde en de eisers veroordeelde tot betaling van de som van 140.084,01 euro, te vermeerderen met conventionele rente en interest
a rato van 8,75 pct. per jaar en met de gerechtelijke interest vanaf de datum van dagvaarding tot de datum der algemene betaling, ongegrond en veroordeelt hen tot de kosten, na
onder meer te hebben overwogen:
"4.2.1. Het leeuwenbeding
J. en L. stellen deze afspraak gelijk met een leeuwenbeding, strijdig met artikel 1855
van het Burgerlijk Wetboek. Die bepaling is afgeschaft bij de wet van 7 mei 1999, maar is
hernomen in artikel 32 van het Wetboek van Vennootschappen:
'De overeenkomst die aan een van de vennoten de gehele winst toekent, is nietig.
Hetzelfde geldt voor het beding waarbij de gelden of goederen, door een of meer van de
vennoten in de vennootschap ingebracht, worden vrijgesteld van elke bijdrage in het verlies'.
J. en L. menen dat het Participatiefonds, dat zijn aandelen kan verkopen aan de andere
1 Zie Cass., 5 nov. 1998, A.R. C.96.0011.F, C.96.0022.F, C.96.0023.F, C.96.0024.F, C.96.0036.F,
A.C. 1998, nr. 477.
2 Cass., 6 feb. 1997, A.R. C.96.0020.F, A.C. 1997, nr. 66.

1394

HOF VAN CASSATIE

29.5.08 - Nr. 332

aandeelhouders aan de intekenwaarde, los van het lot van de vennootschap, op deze wijze
wordt vrijgesteld van deelname in het verlies van de vennootschap.
Het verbod uit artikel 32 van het wetboek van vennootschappen wordt strikt begrepen.
Een beding is slechts strijdig met artikel 32 wanneer het er rechtstreeks of onrechtstreeks
toe strekt afbreuk te doen aan de vennootschapsovereenkomst. Niet strijdig is de overeenkomst die in de bedoeling van partijen geen verband houdt met de vennootschapsovereenkomst ('le pacte social'), en die niet beoogt te raken aan de vennootschappelijke evenwichten. Een overeenkomst tussen de aandeelhouders met het oog op de overdracht van aandelen tegen een vooraf overeengekomen prijs kan beschouwd worden als niet strijdig met
artikel 32 (...).
Wezenlijk is dus niet zozeer het effect van de overeenkomst op de verdeling van winst
en verlies, maar wel of de overeenkomst gericht was op een afbreuk aan de vennootschapsovereenkomst, dan wel een ander doel beoogde. Vraag is dus wat de werkelijke bedoeling van partijen is geweest.
Huidig geval betreft niet een loutere overeenkomst tussen de aandeelhouders met het
oog op de overdracht van aandelen tegen een vooraf overeengekomen prijs. De overeenkomst heeft tot voorwerp het nemen van een participatie in het kapitaal van de vennootschap, en de wijze waarop de participatienemer daarvoor wordt vergoed, en wanneer en
volgens welke modaliteiten hij nadien uittreedt. Bovendien kan niet ontkend worden dat
het Participatiefonds, dat daarbij aandeelhouder is geworden, niet van plan is te delen in
het verlies van de vennootschap.
Toch is de overeenkomst (of het beding over de terugkoop of over de commissies) niet
strijdig met artikel 32 van het Wetboek van Vennootschappen, rekening houdend met de
werkelijke bedoeling van partijen. Die bedoeling blijkt uit de tekst van de overeenkomsten, en zij is ook in overeenstemming met de wettelijke opdracht van het Participatiefonds.
Het Participatiefonds heeft tot doel de kmo's en de zelfstandigen toegang te bieden tot
risicodragend kapitaal, door middel van het nemen van minderheidsparticipaties, of door
de eigen middelen te versterken door middel van achtergestelde leningen of andere vormen van voorschotten van dit type (artikel 2, 5°, 6° en 7° van het statuut van de nationale
kas voor beroepskrediet, gevoegd bij het koninklijk besluit van 2 juni 1956, gewijzigd
door de wet van 13 juli 1983 houdende aanpassing van de wettelijke opdracht van de nationale kas voor beroepskrediet, en van het bij de wet van 4 augustus 1978 tot economische
heroriëntering in deze kas opgerichte Participatiefonds, teneinde de toegang van de kleine
en middelgrote ondernemingen en van de zelfstandigen tot het risicodragend kapitaal te
bevorderen). Het Participatiefonds is geen ondernemer, maar een openbare instelling die
de ondernemers ondersteunt, onder meer door tijdelijke deelnames.
Uit de overeenkomst zelf blijkt evenzeer dat zij in wezen bedoeld was als financieringsoperatie door tijdelijke deelname, en niet als een toetreding van een nieuwe vennoot.
Elke aandeelhouder verschaft uiteraard kapitaal aan de vennootschap en financiert dus,
maar wezenlijk aan de vennootschapsovereenkomst is dat de partners samen in zee gaan,
gezamenlijk een project opstarten om winst te maken. De bedoeling van het Participatiefonds was niet mee met J. en L. zaken te doen, maar wel hen en hun vennootschap toegang te verlenen tot kapitaal op een wijze die op de private markt minder gemakkelijk
was. Door de participatie in het kapitaal wordt het eigen vermogen van de vennootschap
versterkt, en komen in de balans van de vennootschap geen opeisbare schulden terecht.
Het spreekt vanzelf dat dit het tegengewicht vormt van het instemmen van J. en L. als
aandeelhouders met het waarborgen aan het Participatiefonds van de commissies en de
overnameprijs los van het lot van de vennootschap.
Van in het begin was duidelijk dat het Participatiefonds optrad als financier, en niet van
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plan was om zich te gedragen als vennoot. Geheel in dezelfde logica was het Participatiefonds ook niet zinnens om deel te hebben in het bestuur, ondanks zijn participatie in het
kapitaal. Hierboven is reeds geoordeeld dat uit de overeenkomst niet blijkt dat het Participatiefonds zou deel hebben aan het bestuur of supervisie zou uitoefenen.
De overeenkomst tussen partijen is aldus geen vennootschapsovereenkomst, maar een
financieringsovereenkomst, waarin de financier even instapt in een bestaande vennootschap, en vervolgens weer uitstapt. Volgens de bepalingen van de overeenkomst was het
van bij de aanvang de uitdrukkelijk bedoeling dat de participatie van het Participatiefonds
zou worden afgebouwd: aanvankelijk via een mogelijkheid tot terugkoop (de uitoefening
van de koopoptie), en vervolgens via een gefaseerde verplichte terugkoop. De overeenkomst is perfect bestaanbaar met de vennootschapsovereenkomst; zij dient het belang van
de vennootschap.
Bovendien wordt het Participatiefonds niet geheel uitgesloten van deelname in de
winst. De overeenkomst bepaalt wat dat betreft immers dat het Participatiefonds '(...) zal
evenwel kunnen afzien van het innen van dit commissieloon ingeval het bruto dividend na
belastingheffing, haar toegekend ingevolge haar participatie, haar een rendement zou geven dat minstens gelijk is aan het rendement na belastingheffing van onze niet specifieke
achtergestelde leningen, toegestaan gedurende dezelfde periode als onderhavige akkoordbrief'.
De overeenkomst waarbij het Participatiefonds met het oog op de behoefte aan financiering even instapt in de vennootschap met de uitdrukkelijke bedoeling om vervolgens
weer uit te stappen tegen een vooraf bepaalde vergoeding, is dus in casu niet strijdig met
artikel 32 van het Wetboek van Vennootschappen".
Grieven
Blijkens artikel 1832 van het Burgerlijk Wetboek, zoals van toepassing vóór de wijziging bij wet van 14 juli 1987, in werking getreden op 1 september 1987, was de vennootschap een contract waarbij twee of meer personen overeenkomen iets in gemeenschap te
brengen, met het oogmerk de winst die daaruit kan ontstaan, onder elkaar te verdelen.
De essentie van die definitie bleef behouden na de wetswijziging van 14 juli 1987 die
artikel 1832 van het Burgerlijk Wetboek wijzigde als volgt: "Een vennootschap kan worden opgericht door twee of meer personen die overeenkomen iets in gemeenschap te brengen met het oogmerk de winst die daaruit kan ontstaan onder elkaar te verdelen of, in de
gevallen bepaald bij de wet, door de wilsuiting van een enkele persoon die goederen verbindt aan het uitoefenen van een bepaalde bedrijvigheid".
Naar luid van artikel 32 van het Wetboek van Vennootschappen, voorheen artikel 1855
van het Burgerlijk Wetboek, is de overeenkomst die aan een van de vennoten de gehele
winst toekent, nietig. Hetzelfde geldt voor het beding waarbij de gelden of goederen, door
een of meer van de vennoten in de vennootschap ingebracht, worden vrijgesteld van elke
bijdrage in het verlies.
Bij toepassing van deze bepaling is derhalve verboden de clausule die tot voorwerp
heeft afbreuk te doen aan het vennootschapscontract of die, alhoewel zij kennelijk een ander voorwerp heeft, in werkelijkheid hetzelfde doel nastreeft.
Te dezen betrof de betwisting tussen partijen de rechtsgeldigheid van de overeenkomst
waarbij eisers zich ten aanzien van verweerster, die bij diezelfde overeenkomst een minderheidsparticipatie nam in de nv Amon-Ra, waarin zij aandeelhouders waren, hoofdelijk
en ondeelbaar verbonden tot het terugkopen van verweersters aandelen volgens een bepaald schema indien zijzelf de koopoptie op deze aandelen, die zij kregen van 5 augustus
1987 tot 5 augustus 1993, niet hadden uitgeoefend.
Het hof van beroep stelt ter zake onder meer vast dat "huidig geval niet een loutere
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overeenkomst tussen de aandeelhouders met het oog op de overdracht van aandelen tegen
een vooraf overeengekomen prijs (betreft)", maar dat "de overeenkomst tot voorwerp
(heeft) het nemen van een participatie in het kapitaal van de vennootschap, en de wijze
waarop de participatienemer daarvoor wordt vergoed, en wanneer en volgens welke middelen hij nadien uittreedt. Bovendien kan niet ontkend worden dat het Participatiefonds,
dat daarbij aandeelhouder is geworden, niet van plan is te delen in het verlies van de vennootschap".
Verder in het bestreden arrest stelt het hof van beroep bovendien vast dat het Participatiefonds niet geheel was uitgesloten van deelname in de winst.
De overeenkomst bepaalde wat dat betreft dat het Participatiefonds zal "kunnen afzien
van het innen van dit commissieloon in geval het bruto dividend na belastingheffing, haar
toegekend ingevolge haar participatie, haar een rendement zou geven dat minstens gelijk
is aan het rendement na belastingheffing van onze niet specifieke achtergestelde leningen,
toegestaan gedurende dezelfde periode als onderhavige akkoordbrief".
Bovendien stelt het hof van beroep uitdrukkelijk vast dat verweerster niet van plan was
te delen in het vennootschapsverlies.
Ten slotte stelt het hof van beroep vast dat de regeling evenzeer geldt in geval van faillissement, met dien verstande dat verweersters ook na faillissement konden worden verplicht om verweersters participatie over te nemen tegen haar intekenwaarde plus interest.
Uit voornoemde vaststellingen van het bestreden arrest kan aldus worden opgemaakt
dat, zelfs zo blijkt dat de overeenkomst als een financieringsoperatie was bedoeld, de
overeenkomst niet alleen het nemen van een participatie in de vennootschap tot voorwerp
had, doch ook het bepalen van de wijze waarop verweerster voor zijn deelname in het kapitaal van de vennootschap zou worden vergoed, de wijze en het tijdstip waarop hij uit de
vennootschap zou treden, met dien verstande dat, zo hij zou delen in de winst van de vennootschap, hij blijkens de gedane vaststellingen niet zou delen in het verlies van de vennootschap, en zodoende wijzigingen aanbracht aan het vennootschapscontract, dat in beginsel de verhoudingen tussen alle aandeelhouders, zelfs tijdelijke, bepaalt.
Besluit
Waar het hof van beroep zelf uitdrukkelijk erkent dat het voorwerp van de overeenkomst niet een loutere overdracht van aandelen was, doch ook strekte tot de regeling van
de deelneming van de verweerster in winst en verlies en aldus een regeling van de verhoudingen tussen aandeelhouders impliceerde, vermocht het hof niet wettig te beslissen dat
de regeling, waarbij de verweerster tijdelijk een participatie in de vennootschap nam, ook
al was het met het oog op de financiering van de vennootschap, niet kon worden aangezien als een leeuwenbeding en derhalve volkomen rechtsgeldig was (schending van artikelen 32 van het Wetboek van Vennootschappen, 1855 van het Burgerlijk Wetboek, zoals
van toepassing vóór de opheffing bij wet van 7 mei 1999, en voor zoveel als nodig artikelen 1832, zoals van toepassing vóór de wijziging bij wet van 14 juli 1987 en 1832, zoals
van toepassing vóór de opheffing bij wet van 7 mei 1999, van het Burgerlijk Wetboek).
Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1134 en 1156 tot 1164 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Bij het bestreden arrest van 29 mei 2006 verklaart het Hof van Beroep te Brussel eisers'
hoger beroep tegen het vonnis van 13 januari 2004, waarbij de eerste rechter de vordering
van de verweerster ontvankelijk en gegrond verklaarde en eisers veroordeelde tot betaling
van de som van 140.084,01 euro, te vermeerderen met conventionele rente en interest a
rato van 8,75 pct. per jaar en met de gerechtelijke interest vanaf de datum van dagvaar-
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ding tot de datum der algemene betaling, ongegrond en veroordeelt hen tot de kosten, na
onder meer te hebben overwogen:
"4.2. De methode voor het vaststellen van de prijs
J. en L. betwisten dat het Participatiefonds na het faillissement van de vennootschap
nog aanspraak kan maken op terugkoop van de aandelen aan de intekenwaarde.
(...)
4.2.2. De uitlegging van de overeenkomst in geval van twijfel
J. en L. betogen dat de overeenkomst niet duidelijk bepaalt op basis van welke van de
in artikel 3 van het reglement aangehaalde methoden de terugkoop zal plaatsvinden in geval van faillissement.
De eerste rechter citeert artikel 3 van het reglement van 20 januari 1984 betreffende de
verrichtingen van het Participatiefonds krachtens artikel 2, 5° en 6°, van het statuut van de
Nationale Kas voor Beroepskrediet:
'De participaties vormen een minderheidsaandeel in het kapitaal van de vennootschappen en kunnen aan de andere vennoten te koop worden aangeboden in de vorm van een
aankoopoptie die hun wordt gegeven gedurende een overeen te komen termijn. De aankoopprijs van de participatie wordt vastgesteld rekening houdend inzonderheid met de
boekwaarde of tegen de intekenprijs verhoogd met een niet gekapitaliseerde jaarlijkse intrest die gelijkwaardig is aan de rentevoeten van de achtergestelde leningen en verminderd
met de geïnde brutodividenden. Indien van het optierecht geen gebruik wordt gemaakt,
kan het Fonds aan de vennoten opleggen de participatie die het bezit terug te kopen binnen een nieuwe termijn en tegen een volgens een gelijkaardige methode vastgestelde
prijs'.
Deze tekst laat op zich inderdaad twee methodes toe (de boekwaarde of de intekenwaarde plus intresten); in casu blijkt evenwel uit de uitvoering van de overeenkomst voor
het faillissement dat partijen het eens waren over de toepassing van de tweede methode.
Er is dus geen onduidelijkheid en dus geen nood aan uitlegging.
De overeenkomst bepaalt niet dat de prijs wijzigt in geval van faillissement, maar ook
dat vormt geen onduidelijkheid. De overeenkomst maakt geen onderscheid op dat punt, en
is daarin duidelijk. De rechter mag niet door middel van interpretatie een overeenkomst
wijzigen".
Grieven
Naar luid van artikel 1134, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek strekken alle overeenkomsten die wettig zijn aangegaan degenen die deze hebben aangegaan tot wet.
Deze regel geldt niet alleen ten aanzien van de partijen, doch tevens ten aanzien van de
rechter, die derhalve, naar aanleiding van de interpretatie van de overeenkomst, niet vermag hiervan de inhoud of draagwijdte te wijzigen.
Bestaat er onduidelijkheid over een bepaling, dan zal de rechter deze moeten interpreteren teneinde haar betekenis en draagwijdte vast te leggen, zulks bij toepassing van de interpretatieregels uit de artikelen 1156 tot 1164 van het Burgerlijk Wetboek.
Te dezen bepaalde artikel 3 van het reglement van 20 januari 1984 betreffende de verrichtingen van het Participatiefonds, dat de verhoudingen tussen partijen beheerste, dat de
aankoopprijs van de participatie wordt vastgesteld rekening houdend inzonderheid met de
boekwaarde of tegen de intekenprijs verhoogd met een niet gekapitaliseerde jaarlijkse interest die gelijkwaardig is aan de rentevoeten van de achtergestelde leningen en verminderd met de geïnde brutodividenden.
Blijkens deze bepaling kon de prijs der participatie zodoende op twee verschillende
wijzen worden bepaald, te weten aan de hand van de boekwaarde of aan de hand van de
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intekenwaarde plus intresten, zonder dat er in deze bepaling weliswaar werd gepreciseerd
dat aan de intekenprijs verhoogd met de intresten voorrang diende te worden verleend.
Het kwam derhalve aan de rechter toe om met toepassing van de hierboven aangehaalde bepalingen, inzonderheid artikel 1162 van het Burgerlijk Wetboek, dat bepaalt dat in
geval van twijfel de overeenkomst wordt uitgelegd ten nadele van hem die bedongen heeft
en ten voordele van hem die zich verbonden heeft, uit te maken aan welke methode de
voorrang diende te worden gegeven in onderhavig geval.
Indien te dezen het hof van beroep vaststelt dat partijen bij de uitvoering van de overeenkomst vóór het faillissement gebruik maakten van de tweede methode ter bepaling van
de prijs der overgenomen aandelen, blijkt uit deze vaststelling niet dat het de bedoeling
van partijen zou zijn geweest dat ter bepaling van de prijs der aandelen bij iedere latere
aankoop diezelfde methode, met uitsluiting van de eerste, zou worden toegepast, interpretatie die overigens een wijziging van de overeenkomst, die expliciet voorzag in twee verschillende methodes, zou impliceren.
Besluit
Waar het hof van beroep oordeelt dat de tekst van voornoemd artikel 3 weliswaar twee
methodes toelaat, doch dat uit de uitvoering van de overeenkomst vóór het faillissement
blijkt dat partijen het eens waren over de toepassing van de tweede methode, onder te verstaan met uitsluiting van de eerste methode, vaststelling die een wijziging van de oorspronkelijk aangegane overeenkomst, in uitvoering waarvan de eisers de aandelen dienden terug te kopen, impliceert, zonder dat uit de gedane vaststellingen blijkt dat partijen
inderdaad waren overeengekomen om de overeenkomst op dat punt te wijzigen en het beroep op de andere methode voor alle latere transacties uit te sluiten, schendt het hof van
beroep de verbindende kracht van de overeenkomst (schending van artikel 1134, eerste lid
van het Burgerlijk Wetboek) en kon het derhalve ook niet wettig beslissen dat er geen reden was tot uitlegging van de overeenkomst (schending van de artikelen 1156 tot 1164
van het Burgerlijk Wetboek, inzonderheid artikel 1162 van het Burgerlijk Wetboek).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
1. Artikel 32 van het Wetboek van Vennootschappen bepaalt dat de overeenkomst die een van de vennoten de gehele winst toekent nietig is en dat hetzelfde
geldt voor het beding waarbij gelden of goederen, door een of meer van de vennoten in de vennootschap ingebracht, worden vrijgesteld van elke bijdrage in het
verlies.
Een overeenkomst waarbij een partij een participatie neemt in een vennootschap onder het beding dat de overige vennoten zich ertoe verbinden om deze
aandelen tegen een vooraf bepaalde prijs terug te kopen na het verstrijken van
een bepaalde termijn of wanneer een bepaalde voorwaarde in vervulling is gegaan, valt niet onder het in artikel 32 van het Wetboek van Vennootschappen bedoelde verbod wanneer deze overeenkomst louter het vennootschapsbelang te
dient.
2. De appelrechters stellen vast dat:
- de verweerster een minderheidsparticipatie nam in de nv Amon-Ra;
- volgens de tussen de partijen gesloten overeenkomst, de eisers, aandeelhouders van de vennootschap, gedurende een termijn van zes jaar een koopoptie
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konden uitoefenen op deze participatie, onder het beding dat indien de koopoptie
niet binnen deze termijn zou worden uitgeoefend, de eisers hoofdelijk gehouden
zijn tot het terugkopen van de aandelen volgens vooraf bepaalde modaliteiten;
- de transactie bedoeld was om de kapitaalstructuur van de vennootschap te
versterken en de participatie van de verweerster beperkt was in de tijd;
- de verweerster louter als geldschieter is opgetreden, zonder enige inmenging
in het bestuur;
- de overeenkomst het vennootschapsbelang dient omdat zij de vennootschap
toeliet financiële middelen te verkrijgen tegen gunstiger voorwaarden dan aan
marktvoorwaarden.
3. Op grond van deze vaststellingen oordelen de appelrechters dat de overeenkomst waarbij de verweerster met het oog op de behoefte aan financiering tijdelijk toetreedt tot de vennootschap met de uitdrukkelijke bedoeling om vervolgens
weer uit te treden, tegen een vooraf bepaalde vergoeding, niet strijdig is met artikel 32 van het Wetboek van Vennootschappen.
Door aldus te oordelen verantwoorden zij hun beslissing naar recht.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Tweede middel
4. De verbindende kracht van een overeenkomst wordt door de rechter niet
miskend wanneer hij daaraan het gevolg toekent dat zij wettig tussen de partijen
heeft, volgens de uitlegging die hij daaraan geeft, onder meer op grond van de
manier waarop de partijen de overeenkomst hebben uitgevoerd.
5. Door op grond van de uitvoering die de partijen in het verleden aan de overeenkomst hebben gegeven, te oordelen dat het de gemeenschappelijke bedoeling
van de partijen was om de prijs te bepalen aan de hand van de intekenwaarde,
schenden de appelrechters geen van de aangevoerde wetsbepalingen.
Het middel kan het niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eisers in de kosten.
29 mei 2008– 1° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de
h. Dirix – Gelijkluidende conclusie van de h. Van Ingelgem, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Geinger en Simont.
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WEGVERKEER — WEGVERKEERSREGLEMENT VAN 01-12-1975 —
REGLEMENTSBEPALINGEN — ARTIKEL 12 - ARTIKEL 12.3.1 - ARTIKEL 12.4 ARTIKEL 12.5 - DRAAGWIJDTE
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De bij de artikelen 12.3.1, 12.4 en 12.5 van het Wegverkeersreglement opgelegde
verplichting om voorrang te verlenen heeft een algemene strekking en staat los van het
rijgedrag van de voorranggerechtigde weggebruiker, mits de komst van laatstgenoemde
kan worden voorzien1; geen enkele wetsbepaling stelt als regel dat de voorrangsplichtige
bestuurder bij het naderen van een kruispunt gehouden is een eindje de voorrangsweg
op te rijden om een beter zicht te hebben2. (Artt. 12.3.1, 12.4 en 12.5
Wegverkeersreglement)
(D. e.a. T. B.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.07.0224.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis, op 17 januari 2007 in hoger beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Dinant.
Raadsheer Albert Fettweis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert een middel aan:
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 12.2, 12.3.1,a) en 12.5 van het koninklijk besluit van 1 december 1975
houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer;
- de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissing
Het bestreden vonnis verklaart de motorrijder V. D. aansprakelijk voor het litigieuze
ongeval (aan de gevolgen waarvan V. D. is overleden) en verwerpt bijgevolg, met bevestiging van het op 21 mei 2001 door de Politierechtbank te Dinant gewezen vonnis, de
rechtsvordering van de eisers tegen de verweerder en veroordeelt hen in de kosten om de
volgende redenen:
"(De eisers), die nadrukkelijk verwijzen naar een opmerking van de deskundige Gruslin
('Uit de gegevens van het dossier blijkt daarentegen dat de bestuurder B. zonder problemen 50 cm de voorrangsweg had kunnen oprijden en ongeveer 94,10 m ver naar links had
kunnen kijken. In dat geval had de bestuurder B. ongetwijfeld de moto kunnen opmerken
en het ongeval kunnen voorkomen'), verkeren ten onrechte in de mening dat (de verweerder) verplicht was 50 centimeter de voorrangsweg op te rijden om een beter zicht te hebben;
Die verklaring berust op geen enkele wettelijke of reglementaire verplichting en bovendien dient eraan te worden herinnerd dat 'de weggebruiker die op de voorrangsweg rijdt,
geen voorrang geniet, indien, vooraleer zijn nadering door de ander kon worden opgemerkt, laatstgenoemde reeds op de voorrangsweg rijdt' (Cass. 25 januari 1967, Pas. 1967,
I, 642);
Met andere woorden, indien (de verweerder) de voorrangsweg was opgereden (om een
beter zicht te hebben en op een ogenblik dat de motorrijder niet kon worden opgemerkt),
verloor laatstgenoemde zijn voorrang;
In dezelfde zin diende (de verweerder) zijn manoeuvre niet te onderbreken, omdat hij
1 Zie Cass., 7 juli 2001, A.C. 2001, nr. 341.
2 Zie Cass., 16 mei 1984, A.C. 1983-84, nr. 526.
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het ongelukkige slachtoffer niet heeft zien naderen voor de aanrijding (cf. zijn verklaring
van 3 juni 1996) (Cass., 29 november 2000, Verkeersrecht 2001, 114);
Derhalve moet worden vastgesteld dat het rijgedrag van de motorrijder die, gelet op de
geldende verkeersregels en de plaatsgesteldheid, met een overdreven snelheid reed, de
enige oorzaak was van dat tragische ongeval;
Die fout is de enige die in oorzakelijk verband staat met het ongeval en de gevolgen ervan;
Alle beschikkingen van het beroepen vonnis moeten dus worden bevestigd".
Grieven
Het is verkeerd te zeggen dat de verweerder geen enkele wettelijke verplichting had om
de voorrangsweg 50 cm op te rijden teneinde een beter zicht te hebben.
Artikel 12.2 van het Wegverkeersreglement bepaalt dat "de bestuurder die een kruispunt oprijdt dubbel voorzichtig moet zijn ten einde alle ongevallen te voorkomen".
Die plicht om bijzonder voorzichtig te zijn geldt niet alleen voor de voorranggerechtigde bestuurder, maar ook en a fortiori voor de voorrangsplichtige bestuurder die, zoals de
verweerder, een voorrangsweg oprijdt.
Indien hij ter hoogte van het kruispunt geen zicht heeft, kan en moet de bestuurder die
voorrang moet verlenen omdat hij uit een rijbaan met een verkeersbord B1 (omgekeerde
driehoek) of B5 (stop) komt (artikel 12.3.1.a), van het Wegverkeersreglement), krachtens
voornoemd artikel 12.2 en eveneens krachtens artikel 1383 van het Burgerlijk Wetboek
dat een algemene plicht tot voorzichtigheid formuleert, de voorrangsweg voorzichtig oprijden om te zien of er een voorranggerechtigde weggebruiker aankomt.
Wat dat betreft is het eveneens onjuist te zeggen dat, indien de verweerder de voorrangsweg was opgereden, de motorrijder V. D. zijn voorrang hoe dan ook zou hebben verloren, omdat hij niet kon worden opgemerkt (onderverstaan: op het ogenblik dat de verweerder de voorrangsweg opreed).
De voorrangsplichtige bestuurder die een voorrangsweg zonder verkeer oprijdt, komt
zijn verplichting om voorrang te verlenen na mits hij op het ogenblik dat hij een voorranggerechtigde weggebruiker opmerkt, zijn manoeuvre onmiddellijk onderbreekt.
Artikel 12.5 van het Wegverkeersreglement bepaalt immers dat "de bestuurder die
voorrang moet verlenen, slechts verder kan rijden indien hij zulks kan doen zonder gevaar
voor ongevallen, gelet op de plaats van de andere weggebruikers, hun snelheid en de afstand waarop zij zich bevinden".
De bij de artikelen 12.3.1 en 12.5 van het Wegverkeersreglement opgelegde verplichting om voorrang te verlenen heeft een algemene strekking en staat los van de naleving
van de bepalingen van het Wegverkeersreglement door de andere weggebruikers.
De rechter mag derhalve de voorrangsplichtige bestuurder alleen van zijn aansprakelijkheid ontslaan als hij vaststelt dat het rijgedrag van de voorranggerechtigde bestuurder
de gewettigde verwachtingen van de voorrangschuldige bestuurder heeft beschaamd
waardoor deze in een onoverkomelijke dwaling werd gebracht.
De vaststelling dat de motorrijder V. D., "gelet op de geldende verkeersregels en de
plaatsgesteldheid, met een overdreven snelheid reed" betekent niet dat de motorrijder oorzaak was van de "onoverkomelijke" dwaling waarin de verweerder verkeerde.
Daaruit volgt dat de beslissing die om de hierboven vermelde redenen de motorrijder V.
D. aansprakelijk verklaart voor het litigieuze ongeval en de rechtsvordering van de eisers
tegen de verweerder niet gegrond verklaard, niet naar recht verantwoord is (schending van
alle, bovenaan in het middel vermelde bepalingen).

III. BESLISSING VAN HET HOF
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Geen enkele wetsbepaling stelt als regel dat een voorrangschuldige bestuurder
bij het naderen van een kruispunt verplicht is een eindje de voorrangsweg op te
rijden om een beter zicht te hebben.
In zoverre het middel het tegendeel voorop stelt, faalt het naar recht.
Voor het overige heeft de bij de artikelen 12.3.1, 12.4 en 12.5 van het Wegverkeersreglement opgelegde verplichting om voorrang te verlenen een algemene
strekking en staat ze los van het rijgedrag van de voorranggerechtigde weggebruiker, mits de komst van laatstgenoemde niet onvoorzienbaar is.
Op grond van de feitelijke omstandigheden die de appelrechters op onaantastbare wijze hebben beoordeeld, hebben zij impliciet beslist dat het rijgedrag van
de motorrijder de redelijke verwachtingen van de voorrangschuldige verweerder
had beschaamd en voor laatstgenoemde een niet te voorziene hindernis heeft opgeleverd.
Aldus verantwoorden de appelrechters naar recht hun beslissing dat de motorrijder als enige aansprakelijk was voor het ongeval.
In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt de eisers in de kosten.
30 mei 2008– 1° kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Fettweis – Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal – Advocaat: mr. De Bruyn.
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1º RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE) - BEGINSEL VAN BEHOORLIJK BESTUUR - RECHT
OP RECHTSZEKERHEID - WETTIGHEIDSBEGINSEL - BELASTINGADMINISTRATIE - VERPLICHTING GEVOLG
2º RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE) - RECHT OP RECHTSZEKERHEID - VROEGERE
GEDRAGSLIJN VAN DE BELASTINGADMINISTRATIE - OVERTUIGING VAN DE BELASTINGSPLICHTIGE TOEPASSING VAN DE WET
1º De beginselen van behoorlijk bestuur die het recht op rechtszekerheid omvatten, zijn
bindend voor de belastingadministratie; zij moet de wet toepassen en het staat haar niet
vrij afstand te doen van haar verplichting om de wettelijk verschuldigde belasting vast te
stellen1. (Beginsel van behoorlijk bestuur; Wettelijkheidsbeginsel)
2º Het recht op rechtszekerheid houdt niet in dat de belastingplichtige zich zou kunnen
beroepen op de vroegere gedragslijn van de administratie, zelfs niet als die gedurende
verschillende aanslagjaren ongewijzigd blijft, daar die gedragslijn bij hem niet de
1 Zie Cass., 20 nov. 2006, A.R. F.05.0059.F, www.cass.be.
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gewettigde overtuiging heeft kunnen wekken dat de administratie afzag van de strikte
toepassing van de wet2. (Beginsel van behoorlijk bestuur; Wettelijkheidsbeginsel)
(BELGISCHE STAAT – Minister van Financiën T. FEDERAL-MOGUL IGNITION n.v. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. F.06.0083.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 7 december 2005 gewezen
door het Hof van Beroep te Bergen.
Afdelingsvoorzitter Claude Parmentier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert het volgende middel aan:
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 170 en 172 van de Grondwet;
- de artikelen 11, 3°, b, 15bis, 153, 164, eerste lid, 3°, 165, 171, 220, 259, 265, 266 en
303, eerste lid, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964), zoals zij van toepassing waren op de aanslagjaren 1989 tot 1991, en de artikelen 17, §1, 2°, 19, §1, 2°,
249, 261, 267, eerste lid, 312, 354, 360, 365 en 412, eerste lid, van het Wetboek van de
Inkomstenbelastingen 1992, zoals zij van toepassing waren op de aanslagjaren 1992 en
1993;
- algemeen rechtsbeginsel van behoorlijk bestuur, inzonderheid het recht op rechtszekerheid en op het gewettigd vertrouwen.
Aangevochten beslissing
Bij de uitspraak over een geschil inzake "de roerende voorheffingen die (de eerste verweerster), volgens (de eiser) had moeten inhouden op de interesten die zij aan de (tweede
verweerster) heeft betaald binnen het kader van het tussen hen gesloten contract van leasing van vastgoed",
beslist het arrest dat "er geen redenen zijn (...) tot het verlenen van de vrijstelling (van
roerende voorheffing) die de (verweersters) hadden gevorderd (op grond van artikel 89,
§2, 10°, a, van het koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964) - of 107, §2, 7°, van het koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 - volgens hetwelk van de inning van roerende
voorheffing wordt afgezien met betrekking tot de inkomsten, begrepen in betalingen
voortkomend van overeenkomsten waarbij een recht van gebruik op gebouwde onroerende goederen wordt verleend, die worden verleend of toegekend aan financiële instellingen
of ermede gelijkgestelde ondernemingen, daar noch de (tweede verweerster) noch de aard
van haar activiteit 'vastgoedfinanciering', voldeden aan de twee voorwaarden (die zijn bepaald in artikel 87, 1°, 1, van het koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de
Inkomstenbelastingen (1964) - of 105, 1°, 1, van het koninklijk besluit tot uitvoering van
het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 - en waarin dergelijke financiële instellingen of ermee gelijkgestelde ondernemingen worden omschreven), gesteld al dat 'vastgoedfinanciering' zou kunnen worden beschouwd als een 'instelling' in de zin van de bovenvermelde bepaling".
2 Ibid.
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Het arrest oordeelt evenwel "dat de (verweersters) daarentegen terecht aanvoeren dat
(de eiser) de beginselen van behoorlijk bestuur heeft miskend" op de volgende gronden:
-"weliswaar is de belastingwet van openbare orde en heeft de belastingschuldige geen
verkregen recht op het behoud van een onwettig voordeel, zodat het vertrouwen van de
belastingschuldige dat de administratie haar gedragslijn zal aanhouden alleen gewettigd
kan zijn in zoverre het over feitenkwesties gaat en in geen geval ertoe mag leiden dat wetteksten ook in de toekomst verkeerd worden toegepast;
- maar zulks neemt niet weg dat de administratie, door plotseling en dan nog wel met
terugwerkende kracht terug te komen op de gedragslijn die zij al zeer lang gevolgd had en
na verschillende controles had aangehouden, het recht van de belastingschuldige op
rechtszekerheid heeft miskend;
- in deze zaak en ondanks het wettigheidsbeginsel moet die miskenning van het beginsel van behoorlijk bestuur worden bestraft, om reden dat de (verweersters) daardoor niet
in staat waren op een rechtmatige wijze de litigieuze aanslagen te ontwijken",
en bevestigt op die grondslag het vonnis van 19 september 2002 dat de ten laste van de
eerste verweerster vastgestelde litigieuze aanslagen in de roerende voorheffing vernietigd
had.
Grieven
Om te beslissen dat er geen redenen waren om de vrijstelling van roerende voorheffing
te verlenen, die de verweersters gevorderd hadden op grond van artikel 89, §2, 10°, a, van
het koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964)
- of 107, §2, 7°, van het koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 - heeft het arrest noodzakelijkerwijze vooraf moeten aannemen dat
de interesten die de (eerste verweerster) gestort had binnen het kader van het door de verweersters gesloten contract van leasing van vastgoed, roerende inkomsten zijn die te dezen belastbaar zijn op grond van de artikelen 11. 3°, b, en 15bis van het Wetboek van de
Inkomstenbelastingen (1964) - of 17, §1, 2°, en 19, §1, 2°, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 - waarvan de toekenning of de betaalbaarstelling krachtens artikel 171 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964) - of 267, eerste lid, van het
Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 - in beginsel het verschuldigd zijn tot gevolg
heeft van de roerende voorheffing, die de belastingschuldige op de belastbare inkomsten
moet inhouden niettegenstaande elk hiermee strijdig beding, overeenkomstig de artikelen
164, eerste lid, 3°, en 165 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964) - of 261
van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 -, en die moet worden aangegeven en
betaald binnen vijftien dagen na die toekenning of betaalbaarstelling van de belastbare inkomsten zoals vereist door de artikelen 220 en 303, eerste lid, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964) en 100 van het koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964) - of 312 en 412, eerste lid, van het Wetboek
van de Inkomstenbelastingen 1992 en 85 van het koninklijk besluit tot uitvoering van het
Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992.
Wanneer, zoals te dezen, de roerende voorheffing niet is aangegeven en betaald binnen
de termijn, bepaald bij artikel 303, eerste lid, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964) - of 412, eerste lid, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 wordt deze krachtens artikel 266 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964) of 365 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 - in een kohier opgenomen,
wat dient te gebeuren binnen de wettelijke aanslagtermijnen die met name zijn bepaald bij
artikel 259 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964) - of 354 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992.
Het arrest stelt niet vast dat de roerende voorheffingen waarvan de partijen de vrijstelling ten onrechte vorderen, niet regelmatig in kohieren opgenomen zijn binnen de wette-
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lijke termijnen.
De omstandigheid dat de algemene beginselen van behoorlijk bestuur het recht op
rechtszekerheid inhouden en dat die beginselen ook op de belastingadministratie van toepassing zijn, neemt niet weg dat het recht op rechtszekerheid die iedere belastingschuldige
individueel geniet niet onbegrensd is en, in bepaalde gevallen, moet wijken voor het in de
artikelen 170 en 172 van de Grondwet vastgelegde wettigheidsbeginsel dat de rechtszekerheid en de gelijkheid tussen alle belastingschuldigen waarborgt. Meer bepaald impliceert dat recht niet dat de belastingschuldige die met een ambtenaar een akkoord heeft gesloten waarbij hem voordelen worden toegekend die in strijd zijn met uitdrukkelijke wetsbepalingen, aanspraak kan maken op de toepassing van die overeenkomst zodat dit dan
ook geen gewettigde verwachtingen bij hem kan wekken. De rechter kan immers niet op
grond van een ongeschreven algemeen rechtsbeginsel zichzelf ontslaan van de verplichting een uitdrukkelijke wetsbepaling met hetzelfde voorwerp toe te passen.
Te dezen kunnen de verweersters aan de algemene beginselen van behoorlijk bestuur,
inzonderheid aan het recht op rechtszekerheid, geen recht ontlenen op vrijstelling van de
roerende voorheffing, als de rechter uitdrukkelijk heeft vastgesteld dat de voorwaarden
voor de toekenning ervan niet vervuld zijn, zodat de inkohieringen van die roerende voorheffing voortvloeien uit de toepassing van uitdrukkelijke, hierboven reeds vermelde wetsbepalingen waarvan niet vaststaat dat zij ten onrechte zijn toegepast.
In het bijzonder staan het beginsel van de eenjarigheid van de belasting dat is vastgelegd in artikel 265 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964) - of 360 van het
Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 - en het feit dat de aanslagtermijnen waarvan
de administratie geen afstand kan doen van openbare orde zijn, eraan in de weg dat de terugwerkende kracht in aanmerking genomen wordt als een reden om aan te nemen dat de
beginselen van behoorlijk bestuur miskend worden, telkens als die terugwerkende kracht
voortvloeit uit de toepassing, door de belastingadministratie, van een aanslagtermijn waarover zij wettelijk beschikt.
Uit het bovenstaande volgt dat het arrest de bij het vonnis van 19 september 2002 uitgesproken vernietiging van de litigieuze aanslagen in de roerende voorheffing niet wettig
heeft bevestigd, maar het in de artikelen 170 en 172 van de Grondwet vastgelegde wettigheidsbeginsel dat de rechtszekerheid en de gelijkheid tussen alle belastingschuldigen
waarborgt, heeft miskend, inzonderheid, te dezen, de uitdrukkelijke wetsbepalingen op
grond waarvan de (eerste verweerster) de litigieuze aanslagen in de roerende voorheffing
verschuldigd is, namelijk de artikelen 11, 3°, b, 15bis, 153, 164, eerste lid, 3°, 165, 171,
220, 259, 265, 266 en 303, eerste lid, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen
(1964) voor de aanslagjaren 1989 tot 1991 - of de artikelen 17, §1, 2°, 19, §1, 2°, 249,
261, 267, eerste lid, 312, 354, 360, 365 en 412, eerste lid, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 voor de aanslagjaren 1992 en 1993 -, en tevens de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, inzonderheid het recht op rechtszekerheid en op gewettigd
vertrouwen, waarvan het de grenzen niet in acht heeft genomen, heeft miskend.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste grond van niet-ontvankelijkheid, door de eerste verweerster tegen het
middel aangevoerd: het middel vermeldt artikel 149 van de Grondwet niet als geschonden bepaling:
In strijd met wat de eerste verweerster betoogt, verwijt het middel aan het arrest niet dat het een tegenstrijdige motivering bevat.
Het middel van niet-ontvankelijkheid kan niet worden aangenomen.

1406

HOF VAN CASSATIE

30.5.08 - Nr. 334

Tweede grond van niet-ontvankelijkheid, door de eerste verweerster tegen het
middel aangevoerd: het middel voert de schending niet aan van de artikelen 265
van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964) en 360, eerste lid, van het
Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, en evenmin de schending van de
bepalingen betreffende de aanslagtermijnen:
Enerzijds voert het middel de schending van de twee bovengenoemde artikelen
aan.
Anderzijds verwijt het middel aan het arrest niet dat het de bepalingen betreffende de aanslagtermijnen schendt.
De grond van niet-ontvankelijkheid kan niet worden aangenomen.
Het middel
De beginselen van behoorlijk bestuur die het recht op rechtszekerheid omvatten, zijn bindend voor de belastingadministratie.
De belastingadministratie moet de wet toepassen en het staat haar niet vrij afstand te doen van haar verplichting om de wettelijk verschuldigde belasting vast
te stellen.
Het recht op rechtszekerheid houdt niet in dat de belastingschuldige zich zou
kunnen beroepen op de vroegere gedragslijn van de administratie, zelfs niet als
die gedurende verschillende aanslagjaren ongewijzigd blijft, wanneer die gedragslijn bij hem niet de gewettigde overtuiging kon wekken dat de administratie
afzag van de strikte toepassing van de wet.
Het arrest stelt vast dat "het geschil betrekking heeft op de roerende voorheffingen die (de eerste verweerster) volgens de administratie had moeten inhouden
op de interesten die zij aan de (tweede verweerster) heeft betaald in het kader
van het tussen hen gesloten contract van leasing van vastgoed".
Het arrest oordeelt dat de tweede verweerster aan geen van de twee bij de wet
gestelde voorwaarden heeft voldaan om vrijstelling van roerende voorheffing te
kunnen genieten, en vermeldt vervolgens dat "de belastingwet van openbare orde
is en dat de belastingschuldige geen verkregen recht heeft op het behoud van een
onwettig voordeel, zodat het vertrouwen van de belastingschuldige dat de administratie haar vroegere gedragslijn zal aanhouden alleen gewettigd kan zijn in zoverre het over feitenkwesties gaat en in geen geval ertoe mag leiden dat wetteksten ook in de toekomst verkeerd worden toegepast".
Teneinde de eerste verweerster te ontslaan van de verplichting om de roerende
voorheffing in te houden, oordeelt het arrest evenwel "dat zulks niet wegneemt
dat de administratie, door plotseling, en dan nog wel met terugwerkende kracht,
terug te komen op de gedragslijn die zij al zeer lang gevolgd had en na verschillende controles had aangehouden, het recht van de belastingschuldige op rechtszekerheid heeft miskend".
Aldus verantwoordt het arrest niet naar recht de beslissing waarbij, met bevestiging van het beroepen vonnis, de litigieuze aanslagen worden vernietigd en de
eiser veroordeeld wordt tot terugbetaling van de door hem geïnde bedragen.
Het middel is gegrond.
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Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.
30 mei 2008– 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal – Advocaten: mrs.
J.-F. Dizier, Charleroi, J. Vanden Eynde, Brussel, A. Hirsch, Brussel en M. Eloy, Brussel.

Nr. 335
1° KAMER - 30 mei 2008

CASSATIEBEROEP — BELASTINGZAKEN — VORMEN — VORM VAN HET
CASSATIEBEROEP EN VERMELDINGEN - VERZOEKSCHRIFT - NIET ONDERTEKEND
DOOR EEN ADVOCAAT BIJ HET HOF VAN CASSATIE - B.T.W.-ZAAK - PROCEDURE VÓÓR 6 APRIL
1999 - ONTVANKELIJKHEID
Het cassatieberoep tegen een arrest inzake een B.T.W.-geschil dat vóór 6 april 1999 voor
de rechtscolleges was gebracht, is niet ontvankelijk wanneer het verzoekschrift niet
ondertekend is door een advocaat bij het Hof van Cassatie1. (Art. 1080 Ger.W.)
(P. T. BELGISCHE STAAT – Minister van Financiën)

ARREST (vertaling)

(A.R. F.06.0088.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van 18 januari 2006 van het Hof
van Beroep te Luik.
Afdelingsvoorzitter Claude Parmentier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Over de grond van niet-ontvankelijkheid, door de verweerder tegen het cassatieberoep aangevoerd: het cassatieverzoekschrift is niet ondertekend door een advocaat bij het Hof van Cassatie:
Krachtens artikel 11, eerste lid, van de wet van 23 maart 1999 betreffende de
rechterlijke inrichting in fiscale zaken worden de gedingen die hangende zijn bij
de hoven, de rechtbanken en andere instanties, met inbegrip van de rechtsmiddelen die tegen hun beslissingen kunnen worden aangewend, vervolgd en afgehandeld met toepassing van de voor 1 maart 1999 geldende regels.
1 Cass., 13 juni 2002, A.R. C.00.0082.N, nr. 357.
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Met die bepaling heeft de wetgever gewild dat alle geschillen die op de dag
van de inwerkingtreding van de wet, namelijk 6 april 1999, nog niet definitief
beslecht waren, zouden worden afgehandeld volgens de voordien geldende regels. Wanneer een zaak voor die datum bij een rechtscollege aanhangig is gemaakt, moet de vorige procedure worden gevolgd, met inbegrip van de rechtsmiddelen.
Het arrest stelt vast, onder verwijzing naar het beroepen vonnis, vast dat de eiser bij exploot van gerechtsdeurwaarder van 26 november 1998 voor de rechtbank van eerste aanleg verzet heeft aangetekend tegen het dwangbevel dat hem
door de verweerder was betekend.
Uit de bovenaangehaalde wettelijke regel volgt dat het cassatieberoep tegen
het arrest dat uitspraak doet over het hoger beroep tegen het vonnis van die
rechtbank, enkel kon worden ingesteld overeenkomstig de bepalingen die voordien op de procedure van toepassing waren.
Hoewel artikel 93 van het Wetboek op de belasting over de toegevoegde waarde, gewijzigd bij de wet van 15 maart 1999 betreffende de beslechting van fiscale geschillen, bepaalt dat het cassatieverzoekschrift voortaan door een advocaat
mag ondertekend en neergelegd worden, werd in de vroegere regeling niet afgeweken van de regels van gemeen recht van de artikelen 478 en 1080 van het Gerechtelijk Wetboek, die de tussenkomst van een advocaat bij het Hof van Cassatie vereisen.
Het cassatieverzoekschrift is niet ondertekend door een advocaat bij het Hof
van Cassatie.
Het middel van niet-ontvankelijkheid is gegrond.
Dictum
Het Hof
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
30 mei 2008– 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal – Advocaten: mrs.
J.-P. Douny, Luik en T'Kint.

Nr. 336
1° KAMER - 30 mei 2008

GEMEENTE-, PROVINCIE- EN PLAATSELIJKE BELASTINGEN —
GEMEENTEBELASTINGEN - RECHTSVORDERING - ONTVANKELIJKHEID - VOORAFGAAND
ADMINISTRATIEF BEROEP - BEGRIP
Inzake gemeentebelastingen vormt het bezwaarschrift, dat tegen de op naam van de
belastingplichtige ingekohierde belasting ingediend wordt bij het schepencollege, het
door of krachtens de wet georganiseerde administratief beroep, in de zin van artikel
1385undecies, eerste lid van het Gerechtelijk Wetboek, dat het voorafgaande vereiste is
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voor de toelaatbaarheid van de bij de rechtbank van eerste aanleg ingestelde
rechtsvordering. (Art. 1385undecies, eerste lid Ger.W.; Art. 9 Wet 24 dec. 1996)
(CHÂTEAU DE LA TOURNETTE, vennootschap naar Nederlands recht T. STAD NIJVEL)

ARREST (vertaling)

(A.R. F.06.0110.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 10 mei 2006 gewezen door
het Hof van Beroep te Brussel in de zaak 2003/AR2606
Afdelingsvoorzitter Claude Parmentier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert een middel aan:
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 9, 10 en 11 van de wet van 24 december 1996 betreffende de vestiging en
de invordering van de provincie- en gemeentebelastingen;
- artikel 2 van het koninklijk besluit van 12 april 1999 tot bepaling van de procedure
voor de gouverneur of voor het college van burgemeester en schepenen inzake bezwaarschrift tegen een provincie- of gemeentebelasting;
- de artikelen 569, eerste lid, 32°, 1385decies en 1385undecies van het Gerechtelijk
Wetboek;
- voor zoveel nodig, de artikelen L3321-9, L3321-10 en L3321-11, van de "Code wallon de la démocratie locale et de la décentralisation ", als ingevoegd bij het besluit van de
Waalse regering van 22 april 2004.
Aangevochten beslissing
Het bestreden arrest verklaart het hoger beroep van de eiseres ontvankelijk maar niet
gegrond om de volgende redenen:
"(de eiseres) verzuimt nog steeds, zelfs nadat de zaak voor voortgezette behandeling is
verdaagd ter vervollediging van haar dossier, de tekst voor te leggen van het bezwaarschrift dat zij op 27 (en niet op 17 zoals in haar appelconclusie vermeld staat) april 2000
heeft ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, ofschoon zij beweert de
weergave te betwisten van het voorwerp en het dispositief die in de beslissing van het college zijn overgenomen en ofschoon zij aan het college verwijt dat het de bewijskracht van
de akten heeft miskend en, ten slotte, ofschoon zij aan de eerste rechter verwijt dat hij de
motivering van de beslissing van het college heeft overgenomen zonder acht te slaan op
de stukken van het dossier.
De inventarissen van beide partijen maken geen gewag van het oorspronkelijk bezwaarschrift noch in eerste aanleg noch in hoger beroep.
De (verweerster) heeft altijd verwezen naar de inhoud van de beslissing van het college
en van de daarin gegeven beschrijving van het voorwerp en het dispositief van het bezwaarschrift.
Het hof (van beroep) kan alleen maar vaststellen dat de (eiseres) totaal in gebreke blijft
haar beweringen omtrent het voorwerp van haar bezwaarschrift en van het dispositief ervan te bewijzen en dat de litigieuze vermeldingen van de beslissing van het schepencollege niets aan duidelijkheid te wensen overlaten waar het college zegt dat het bezwaar - blij-
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kens de bewoordingen die zijn gebruikt voor de beschrijving van het voorwerp dat, ter uitvoering van artikel 2 van het koninklijk besluit van 12 april 1999 tot bepaling van de procedure voor de gouverneur of voor het college van burgemeester en schepenen inzake bezwaarschrift tegen een provincie- of gemeentebelasting, moet worden vermeld en blijkens
de bewoordingen waarin het dispositief is gesteld en zoals zij in de bestreden beslissing
van het schepencollege zijn weergegeven - enkel strekte tot nietigverklaring van de gemeentelijke belastingverordening die de gemeentebelasting heeft vastgesteld op de golfterreinen.
In dat bezwaar wordt niet de vernietiging of de ontheffing van de voor het aanslagjaar
2000 ingekohierde gemeentebelasting gevorderd.
Niets spreekt bijgevolg de vaststelling van de eerste (rechter) tegen dat de vordering tot
ontheffing van de belasting (en niet tot de vernietiging ervan) voor de eerste maal vermeld
wordt in het verzoekschrift op tegenspraak.
Terecht heeft de eerste rechter derhalve, gelet op de door de partijen in die procedure
voorgelegde stukken, die nieuwe vordering tot ontheffing van de gemeentebelasting voor
het aanslagjaar 2000, die voor de eerste maal bij hem was ingesteld, niet ontvankelijk verklaard op grond van artikel 1385undecies van het Gerechtelijk Wetboek dat op de zaak
van toepassing is geworden door artikel 10, tweede lid, van de wet van 24 december 1996
betreffende de vestiging en de invordering van de provincie- en gemeentebelastingen,
zulks omdat zij niet was voorafgegaan door het bij de wet georganiseerde administratief
beroep.
Blijkens de bij het hof (van beroep) neergelegde dossiers, is bij het schepencollege te
dezen nooit enig bezwaarschrift ingediend dat strekte tot vernietiging of tot ontheffing van
de voor het aanslagjaar 2000 onder het artikel 000001 ingekohierde belasting.
De omstandigheid dat artikel 569 van het Gerechtelijk Wetboek wordt vermeld en dat
(de eiseres) aanvoert dat de rechtbank de exclusieve en algemene bevoegdheid heeft om
kennis te nemen van geschillen over de toepassing van een belastingwet, is nog geen reden om aan te nemen dat de vennootschap, eiseres, toen zij verkeerdelijk het terzake onbevoegde schepencollege verzocht om een belastingverordening van de stad Nijvel nietig
te verklaren, wel degelijk een bezwaar heeft ingediend tegen de voor het aanslagjaar 2000
te haren laste ingekohierde belasting en de ontheffing of de vernietiging ervan heeft gevraagd, wat een voorafgaand vereiste is voor de ontvankelijkheid van het door haar op tegenspraak bij de rechtbank ingediend verzoekschrift.
(De eiseres) is zich daarvan trouwens heel goed bewust, aangezien zij, zonder het evenwel te bewijzen en in strijd met het voorwerp en het dispositief van haar bezwaarschrift
zoals ze in de beslissing van het college weergegeven worden, aanvoerde dat zij sedert
haar bezwaarschrift verzocht had om de vernietiging van de litigieuze belasting waarvan
zij thans de ontheffing vordert voor de rechter.
Het hoger beroep is op dat punt derhalve niet gegrond.
De eerste rechter stelt vast dat het schepencollege zich terecht onbevoegd heeft verklaard om zich uit te spreken over de gevorderde nietigverklaring van de door de gemeenteraad van de stad regelmatig gestemde en door de toezichthoudende overheid goedgekeurde belastingverordening, aangezien alleen de Raad van State dienaangaande bevoegd
was en hij verklaart bijgevolg het beroep van de (eiseres) terecht niet gegrond, aangezien
de rechtbanken van de rechterlijke orde al evenmin bevoegd zijn een dergelijke gemeentelijke belastingverordening nietig te verklaren.
Het hoger beroep is op dat punt al evenmin gegrond (...)".
Grieven
Volgens het op dit geschil toepasselijke artikel 9 van de wet van 24 december 1996 be-
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treffende de vestiging en de invordering van de provincie- en gemeentebelastingen kan de
belastingplichtige tegen een gemeentebelasting een bezwaar indienen bij het college van
burgemeester en schepenen, dat als bestuursoverheid uitspraak doet. Naar luid van datzelfde artikel bepaalt de Koning de op dit bezwaar toepasselijke procedure, wat gebeurd is
bij het koninklijk besluit van 12 april 1999 tot bepaling van de procedure voor de gouverneur of voor het college van burgemeester en schepenen inzake bezwaarschrift tegen een
provincie- of gemeentebelasting.
Volgens artikel 10 van dezelfde wet van 24 december 1996 kan tegen de beslissing genomen door het college van burgemeester en schepenen beroep worden ingesteld bij de
rechtbank van eerste aanleg van het rechtsgebied waarin de belasting gevestigd werd.
Naar luid van dezelfde bepaling zijn de artikelen 1385decies en 1385undecies van het Gerechtelijk Wetboek op dat beroep van toepassing. Artikel 11 van de wet van 24 december
1996 bepaalt voorts dat de vormen, de termijnen evenals de rechtspleging die toepasselijk
zijn op de in artikel 10 bedoelde beroepen worden geregeld zoals inzake Rijksinkomstenbelastingen en voor alle betrokken partijen gelden.
Daaruit volgt dat het bezwaar, als administratief beroep, een voorafgaand vereiste is om
bij de rechtbank van eerste aanleg overeenkomstig artikel 1385decies van het Gerechtelijk
Wetboek beroep te kunnen instellen bij een verzoekschrift op tegenspraak of, met andere
woorden, dat het bezwaar een voorwaarde is voor de ontvankelijkheid van dat beroep bij
de rechtbank van eerste aanleg (die krachtens artikel 569, eerste lid, 32°, van het Gerechtelijk Wetboek bevoegd is om uitspraak te doen over alle geschillen betreffende de toepassing van een belastingwet). Naar luid van artikel 1385undecies van het Gerechtelijk
Wetboek dat eveneens op gemeentebelastingen van toepassing is ten gevolge van artikel
10, tweede lid, van de wet van 24 december 1996 wordt immers tegen de belastingadministratie de vordering inzake de geschillen bedoeld in artikel 569, eerste lid, 32, van hetzelfde Gerechtelijk Wetboek slechts toegelaten indien de eiser voorafgaandelijk het door of
krachtens de wet georganiseerde administratief beroep heeft ingesteld. Dat administratief
beroep moet zelf ontvankelijk zijn.
Om ontvankelijk te zijn moet het bezwaar worden ingediend binnen de wettelijke termijn die bepaald wordt door verwijzing naar de inzake inkomstenbelastingen toepasselijke termijn. Artikel 2 van het koninklijk besluit van 12 april 1999 tot bepaling van de procedure voor de gouverneur of voor het college van burgemeester en schepenen inzake bezwaarschrift tegen een provincie- of gemeentebelasting bepaalt dat het bezwaarschrift, op
straffe van nietigheid, schriftelijk bij de bevoegde overheid moet worden ingediend. Volgens dezelfde bepaling moet het gedagtekend en ondertekend worden door de eiser of zijn
vertegenwoordiger en onder meer het voorwerp van het bezwaarschrift en een opgave van
de feiten en middelen vermelden. De vermelding van het voorwerp van het bezwaarschrift
is evenwel als zodanig niet voorgeschreven op straffe van de nietigheid of de niet-ontvankelijkheid ervan. Dienaangaande dient voorts te worden beklemtoond dat het bezwaarschrift een beroep van administratieve aard is, wat tevens impliceert dat het college van
burgemeester en schepenen beslist als bestuursoverheid en zich in de regel onbevoegd
verklaart om kennis te nemen van de grieven die de overeenstemming van de belastingverordening met de Grondwet, de wetten en de decreten betwisten. Niets belet de belastingplichtige overigens om voor de rechtbank andere grieven of middelen uiteen te zetten
dan die welke in het bezwaarschrift waren aangevoerd.
Te dezen wordt niet betwist dat de eiseres wel degelijk binnen de wettelijke termijn van
drie maanden (die thans op zes maanden is gebracht) te rekenen van de overzending van
het aanslagbiljet een "bezwaarschrift" heeft ingediend bij het college van burgemeester en
schepenen, dat wil zeggen een bij de wet georganiseerd administratief beroep heeft ingesteld. Het wordt al evenmin betwist dat het bezwaar schriftelijk was gesteld en dat het gedagtekend, ondertekend en gemotiveerd was. De beslissing van het college van burge-
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meester en schepenen, die bij het gedinginleidend verzoekschrift is gevoegd, vermeldt
overigens als voorwerp: "bezwaar ingediend door de BV Château de la Tournette tegen de
belasting op de golfterreinen. Aanslagjaar 2000".
De omstandigheid dat, blijkens de vermeldingen van de beslissing van het college van
burgemeester en schepenen dat over het bezwaarschrift uitspraak doet, dat bezwaarschrift
niet strekte tot nietigverklaring of ontheffing van de belasting, maar in ongetwijfeld verkeerde of onnauwkeurige bewoordingen de nietigverklaring van de belastingverordening
vorderde, heeft geen gevolgen voor de aard van het bezwaarschrift, namelijk een bij de
wet georganiseerd administratief beroep, en zij heeft evenmin invloed op de ontvankelijkheid ervan als bezwaar. Ten hoogste diende het bezwaarschrift wegens het voorwerp ervan zoals het in het besluit van het college van burgemeester en schepenen is weergegeven en wegens het feit dat de belastingplichtige - in voorkomend geval op verzoek van het
college van burgemeester en schepenen - het voorwerp van zijn bezwaarschrift niet verbeterd of gepreciseerd had, niet gegrond en niet niet-ontvankelijk te worden verklaard.
Daaruit volgt dat het bestreden arrest, om het hoger beroep van de eiseres als niet gegrond te verwerpen, niet wettig heeft kunnen beslissen dat de eerste rechter terecht de vordering tot ontheffing van de gemeentebelasting, die voor de eerste maalbij hem was ingesteld, niet ontvankelijk heeft verklaard op grond van artikel 1385undecies van het Gerechtelijk Wetboek dat op de zaak van toepassing is geworden ten gevolge van artikel 10,
tweede lid, van de wet van 24 december 1996, zulks omdat zij niet was voorafgegaan
door het bij de wet georganiseerde administratief beroep, in zoverre uit de vaststellingen
van het bestreden arrest en uit de processtukken volgt dat de eiseres wel degelijk binnen
de wettelijke termijn een "bezwaar" heeft ingediend, dat is het bij de wet georganiseerde
administratief beroep en de opgave van een niet welomschreven of verkeerd voorwerp
niet de niet-ontvankelijkheid of de nietigheid van het bezwaarschrift tot gevolg heeft
(schending van de artikelen 9, 10 en 11 van de wet van 24 december 1996 betreffende de
vestiging en de invordering van de provincie- en gemeentebelastingen, artikel 2 van het
koninklijk besluit van 12 april 1999 tot bepaling van de procedure voor de gouverneur of
voor het college van burgemeester en schepenen inzake bezwaarschrift tegen een provincie- of gemeentebelasting en, voor zoveel nodig, van de artikelen L3321-9, L3321-10 en
L3321-11 van de "Code wallon de la démocratie locale et de la décentralisation", als ingevoegd bij het besluit van de Waalse Regering van 22 april 2004), zodat de vordering tot
ontheffing van de belasting wel degelijk ontvankelijk was, ook al was ze voor de eerste
maal bij de eerste rechters ingesteld (schending van de artikelen 569, eerste lid, 32°, 1385decies en 1385undecies van het Gerechtelijk Wetboek, alsook van artikel 10, tweede lid,
van voormelde wet van 24 december 1996).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Artikel 1385undecies, eerste lid, va het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat tegen de belastingadministratie de vordering inzake de geschillen bedoeld in artikel 569, eerste lid, 32°, slechts toegelaten wordt indien de eiser voorafgaandelijk
het door of krachtens de wet georganiseerde administratief beroep heeft ingesteld.
Artikel 9 van de wet van 24 december 1996 betreffende de vestiging en de invordering van de provincie- en gemeentebelastingen bepaalt dat de belastingplichtige tegen een gemeentebelasting een bezwaar kan indienen bij het college
van burgemeester en schepenen, dat als bestuursoverheid handelt.
Tegen de beslissing van het college kan krachtens artikel 10 van dezelfde wet
beroep worden ingesteld bij de rechtbank van eerste aanleg van het rechtsgebied
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waarin de belasting gevestigd werd.
Uit die bepalingen kan worden afgeleid dat, inzake gemeentebelastingen, het
door of krachtens de wet georganiseerde administratief beroep, in de zin van het
bovenaangehaalde artikel 1385undecies, het bezwaarschrift is dat tegen de op
naam van de belastingplichtige ingekohierde belasting ingediend wordt bij het
schepencollege en dat alleen een dergelijk beroep het voorafgaande vereiste is
voor de toelaatbaarheid van de bij de rechtbank van eerste aanleg ingestelde
rechtsvordering.
Het arrest stelt vast dat het door de eiseres ingediende bezwaarschrift niet
strekte tot vernietiging of ontheffing van de belasting, maar tot nietigverklaring
van de belastingverordening die zelf door de gemeenteraad was aangenomen en
op grond waarvan de litigieuze belasting was ingekohierd, zodat het college zich
onbevoegd heeft verklaard om van dat bezwaarschrift kennis te nemen en het
niet ontvankelijk verklaard heeft.
Het arrest wijst erop dat de eiser voor de eerste maal bij de eerste rechter een
"nieuwe vordering tot ontheffing van de gemeentebelasting voor het aanslagjaar
2000" had ingesteld, en oordeelt vervolgens, zoals het beroepen vonnis, dat die
vordering niet-ontvankelijk is "op grond van artikel 1385undecies van het Gerechtelijk Wetboek (...), zulks omdat zij niet was voorafgegaan door het bij de
wet georganiseerd administratief beroep. Blijkens de bij het hof (van beroep)
neergelegde dossiers is bij het schepencollege nooit enig bezwaarschrift ingediend dat strekte tot vernietiging of tot ontheffing van de belasting".
Door die overweging verantwoordt het arrest naar recht zijn beslissing waarbij
het hoger beroep van de eiseres niet gegrond wordt verklaard.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt de eiseres in de kosten.
30 mei 2008– 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal – Advocaten: mrs.
Wouters en Kirkpatrick.

